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Dorpsblad Hoonhorst 13 november – 10 december 24e jaargang nr. 5 

Colofon: 
Redactie                                                                               
Marisca Kasper, tel. (0529) 40 10 66 / 06 14 56 57 69 
Rosanne Wassens, tel. 06 37 31 90 81 
e-mail: dorpsblad@hoonhorst.nl 
 
Contactpersoonbezorging 
Ria Melenhorst, tel. (0529) 40 15 49 
 
Correspondentieadres secretariaat   
Martine Haverkate, Koelmansstraat 70, 7722 LZ Hoonhorsttel. 06 83 63 04 77 
 
Penningmeester/prijsopgaaf plaatsingskosten, commerciële krummels en 
plaatsing teksten Steven Akse, tel. (0529) 75 02 19 
 
Bankrekeningnummer Rabobank NL 82 RABO 0383 8106 04 

 
 Inleveren kopij Gemaakt door Verschijning 
   1 december Marisca 11 december 
 29 december Rosanne   8 januari 
 26 januari Rosanne   5 februari 
   

 
Beste dorpsgenoten, 
 
Nu we weer een aanscherping van de maatregelen m.b.t. het coronavirus hebben 
gekregen, is het weer gedaan met alle enthousiaste ideeën die er alweer waren 
om activiteiten op te starten en/of uit te breiden. 
Het aantal besmettingen valt tot dusverre wel mee in ons dorp maar het blijft toch 
belangrijk om ook hier voorzichtig te zijn. 
We hebben in dit dorpsblad veel annuleringen en/of uitstel van verschillende 
verenigingen. Het wordt (te) stil in Hoonhorst. De nieuwe elektrische 
dorpsdeelauto werkt daar ook aan mee: zie het artikel van Duurzaam Hoonhorst! 
Toch gebeurt er ook iets bijzonders nét buiten ons gezichtsveld: het vliegtuig uit 
WO11 is gevonden en zeker voor nabestaanden van de piloot is dit erg 
belangrijk. 
Iedereen een goede gezondheid gewenst in deze (herfst)tijd! 
 
Stichting Dorpsblad Hoonhorst 
 
  

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl
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In dit nummer o.a: 
 
Kerkelijk nieuws 
Cyriacuskerk 1770-2020 Deel 3 
Voetbalnieuws met nieuwe sponsors 
Geen rookworst van de Bergruiters 
Oudijzeractie ook uitgesteld 
Dorpsquiz Hoonhorst wordt verplaatst 
Hoonhorst 250 jaar wordt Hoonhorst 255 jaar 
Sinterklaasintocht gaat niet door  
Tai Chi kan ook thuis met advies op afstand 
Nieuws van het Anjerpunt 
Duurzaam Hoonhorst over de nieuwe dorpsdeelauto en regentonactie 
Collecteweek MS vraagt collectanten 
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Bedankt allemaal die op ons gestemd hebben tijdens de Rabobank ClubSupport 
actie afgelopen maand. We gaan het weer goed besteden! 
 
 

 
Van wie is deze kat of wie mist deze kat? 

 
Per december 2019 is er een kat bij mij aan 

komen lopen, hij is dagelijks aanwezig. 
 

Nu wil ik de kat weggeven aan een kennis van 
me, maar misschien is hij wel van iemand in de 

buurt. 
 

Mocht je ‘m terug willen hebben of weet je van wie 
deze kat was, dan kun je contact opnemen met  

José Blankenvoorde 
tel. 06 4839 2628 

josjewaterman@gmail.com 

 

mailto:josjewaterman@gmail.com
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Pastoraal team Emmanuelparochie 
Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst: 
Pastoor A.Monninkhof, monninkhof@hetnet.nl; 06 22 78 61 51 
Hans de Vries, parochievicaris, prhansdevries2020@gmail.com; 06 45 29 02 66 
GerardNoordink, g.noordink@hetnet.nl; (0572) 39 12 62 
Joop Butti, butti@ziggo.nl; 06 22 23 98 28 
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl; 06 18 27 64 84 
 
Locatieraad: Secretaris mevr. A. van Leeuwen, ankievvwijthmen@kpnmail.nl;  
(0529) 40 20 11 
 
Contactpersoon voor onze parochie bij overlijden: 
Mevr. T. Veltmaat, tel. (0529) 40 17 29 / 06 38 03 01 37 
Beheerder kerkhof Dhr. H. Hulsman, tel. (0529) 40 13 18 
 
Website:www.parochiehoonhorst.nl 
 
Parochiefonds Hoonhorst  Rabobank rek.nr. NL77 RABO 0312 8258 03 
P.C.I. Caritas Hoonhorst Rabobank rek.nr. NL35 RABO 0161706282 
 
Regio-wacht 
Voor noodgevallen kunt u van zondagmiddag t/m maandagavond bellen met de 
‘regio-wacht’ tel. 06 50 41 22 38 
 
Werkgroep Heilig Doopsel 
Voor aanmeldingen dopelingen: 
Mascha Hulsman tel. (0529) 85 08 89 of Esther Damman 06 81 99 86 33 
 
Ziekenbezoekgroep 
Heeft u behoefte aan bezoek bij ziekte, bent u aan huis gebonden of anderszins, 
neem dan contact op met Sientje Veneboer. Zij is de contactpersoon van de 
bezoekgroep in onze parochie. Haar telefoonnummer is (0529) 40 18 28. 
 
Misintenties:  
Opgave misintenties bij het locatiesecretariaat (rkkerkhoonhorst@gmail.com), 
uiterlijk vrijdags vóór datum inleveren kopij dorpsblad. Het locatiesecretariaat (in 
de dorpshuiskamer) is geopend iedere vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur 
en is dan ook telefonisch bereikbaar (0529) 4012 23. Misintenties kunnen per 
kalenderjaar worden opgegeven onder vermelding van de data waarop men de 
misintentie gelezen wil hebben. Bijdrage: misintentie € 8,=.  

KERKELIJK NIEUWS 

mailto:monninkhof@hetnet.nl
mailto:g.noordink@hetnet.nl
http://www.parochiehoonhorst.nl/
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Betaling via bankrekeningnr. NL55RABO0312 8258 11 t.n.v. R.K. Parochie H. 
Cyriacus Hoonhorst.  
 
Kerkberichten: 14 november tot en met 13 december 
 
Het volgende schema is onder voorbehoud 
In de vieringen onder leiding van het pastoraal team, zal weer de H. 
Communie worden uitgereikt. In vieringen onder leiding van vrijwilligers 
mag de H. Communie voorlopig niet worden uitgereikt. 
 
Er wordt een maximum van 30 personen toegelaten en per familie kunnen 
max. 3 personen aan een viering deelnemen.  
U kunt zich aanmelden op vrijdagmorgen van 10 tot half 12 per telefoon 
0529 40 12 23, of per e-mail rkkerkhoonhorst@gmail.com  
   
Voor aanmelding van de vieringen in de buurtdorpen zie de website 
www.emmanuelparochie.nl 
 
Zondag 15 november 
09.00 uur : Communieviering 
Voorganger : Pastoraal medewerkster klein Overmeen 
Lectrix : Miny Holterman 
Koster          : A. Braam 
Intenties: overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, Bernard en Marie Diepman-Reimert, 
ouders Damman-Heerink, Jan Diepman en Ingrid Rosink-Diepman 
 
De misintenties van Moederdag op 9 mei en wegens corona niet afgelezen: 
Jaargedachtenis Maria Antonia Meijerink-Groote Stroek, Bernard en Marie Diepman-
Reimert, overl. ouders van der Vechte-Rientjes, overl. ouders Schrijver-Langenkamp, Jan 
Diepman en Ingrid Rosink-Diepman, overl. fam. Damman-Pot, overl. ouders Overgoor-
Grooteschaars, Johan Kortstee, overl. ouders Sterenbosch-Luttenberg, overl. ouders 
Hagen-Keizer, Martin en Willy, overl. ouders Schrijver-Bosch, Hendricus Schrijver, Hein en 
Henk Diepman, Joop Koerhuis, fam. Huitink. 
 
De misintenties opgegeven voor 16 mei 
Uit dankbaarheid, overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, Hein Kievitsbosch, ouders 
Damman-Heerink, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Herman Nijboer, Gezina Broeks-
Splinter, Theodora Lugtenberg-Kappers, overl. ouders Hagen-Keizer, Martin en Willy, Diny 
Koerhuis-Seisveld 
 
En de misintenties opgegeven voor Hemelvaart: 
Herman Nijboer, Hein en Henk Diepman 

  
Ommen: zondag 15 november 11.00 uur Eucharistieviering 
 

mailto:rkkerkhoonhorst@gmail.com
http://www.emmanuelparochie.nl/
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Maandag 16 november 
19.00 uur : Rozenkransgebed 
Lectrix     : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 19 november 
19.00 uur : Eucharistieviering  
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
   
Zondag 22 november Christus koning 
09.00 uur : Communieviering 
Voorganger  : Pastoraal medewerkster klein Overmeen 
Lectrix       : Anneke Jansen 
Koster         : H. v.d. Vegt 
Intenties: Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl. ouders Eijkelkamp-Huitink, Gerard 
Huitink. 

 
En de misintenties opgegeven voor 24 mei en wegens corona niet afgelezen: 
Anton Grooteschaars, Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl. ouders Hollewand,  
overl. grootouders Eijkelkamp-Schabbink, Johanna Alberta Vosman. 

      
Ommen: zondag 22 november 11.00 uur Eucharistieviering 
 
Maandag 23 november 
19.00 uur : Rozenkransgebed 
Lector     : Frans Eilert 
 
Donderdag 26 november 
19.00 uur : Eucharistieviering  
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Misintentie opgegeven voor 28 mei en wegens corona niet afgelezen: Johan Kortstee. 

 
Zaterdag 28 november 1e zondag van Advent 
19.00 uur  : Communieviering 
Voorganger  : Werkgroep 
Koster          : G. Holterman 
Intenties: overl. ouders van der Vechte-Rientjes, overl. ouders Grooteschaars-
Bruggeman, Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl. ouders Sterenbosch-Luttenberg, 
Anton Kroes, ouders Damman-Heerink, Hendrikus Schrijver. 
 
En de misintenties van 30 mei Pinksteren en wegens corona niet afgelezen: 
overl. ouders van der Vechte-Rientjes, overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman,  
Gerda Kroes-Holterman, overl. ouders Kroes-Klein Herenbrink, ouders Damman-Heerink,  
Pastoor Wielens, Gezina Broeks-Splinter, Bernard en Marie Diepman-Reimert,  
Herman Nijboer, Gradus Damman, Bernard Nijhout, overl. ouders van Straaten-Meulman,  
Hein en Henk Diepman, Wilhelmus Holterman, overl. ouders Eilert-Kinds 
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Ommen: zondag 29 november 11.00 uur Eucharistieviering 
 
Maandag 30 november  
19.00 uur : Rozenkransgebed 
Lectrix     : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 3 december 
19.00 uur : Eucharistieviering  
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Misintentie   : Gerard Damman  
 
En opgegeven voor  donderdag 4 juni en wegens corona niet afgelezen: 
overl. ouders Kappers van de Kolk 

 
Zondag 6 december 2e zondag van Advent (Adventsviering MOV) 
09.00 uur   : Eucharistieviering 
Voorganger  : Pastoor Monninkhof 
Lectrix          : Helga Baars 
Koster          : A. Braam 
Intenties: Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl. ouders Hagen-Keizer, Martin en 
Willy, Gradus Damman. 

 
En de misintenties opgegeven voor 7 juni en wegens corona niet afgelezen: 
overl. ouders Schrijver-Langenkamp, Bernard en Marie Diepman-Reimert,  
overl. ouders Sterenbosch-Luttenberg 

 
Ommen: zondag 6 december 11.00 uur Eucharistieviering 
 
Maandag 7 december 
19.00 uur : Rozenkransgebed 
Lector     : Frans Eilert 
 
Donderdag 10 december 
19.00 uur : Eucharistieviering  
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie: Voor een goed herstel van de corona patiënten. 

 
Zaterdag 12 december 3e zondag van Advent 
19.00 uur : Eucharistieviering 
Voorganger  : Pastor de Vries 
Lector : Martin Broeks 
Koster          : H. v.d. Vegt 
Intenties: overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, Bernard en Marie Diepman-Reimert,  
Harry Veltmaat, ouders Damman-Heerink, Hendrikus Schrijver. 
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En de misintenties van 13 juni en wegens corona niet afgelezen:  
overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, ouders Damman-Heerink, jaargedachtenis 
Gerardus Marinus Meijerink, Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl. ouders Overgoor-
Grooteschaars, Johan Kortstee, Anton Kroes, overl. ouders Eijkelkamp-Huitink, 
Jaargedachtenis Pastoor Berntsen 

 
Ommen: zondag 12 december 11.00 uur Eucharistieviering 
 
De Stille Kracht 
De parochie wordt gedragen door duizenden stille krachten. Mensen die niet op 
de voorgrond treden, maar bijna anoniem hun werk doen. Vrouwen en mannen 
die onopvallend, in de schaduw van het dagelijks leven, de vruchten van de 
Geest, handen en voeten geven. 

 
Liefde 
In mijn werk merk ik dat liefde – zachtjesaan - ontdaan wordt van de dingen waar 
men in de eerste plaats aan denkt; erotiek, en een intense relatie tussen twee 
geliefden. Liefde is ook een antwoord op de angst om alleen te blijven. Het is niet 
goed dat een mens alleen blijft. Je hebt iemand nodig van gelijke hoogte, iemand 
die je in de ogen kijkt. Het eerste woord wat de mens Adam tegen de mens Eva 
zegt, is; 'Eindelijk.' Zij zijn elkaars antwoord. Ze maken elkaar compleet, heel, vol. 
Liefde heeft een rijk scala aan mogelijkheden. 
 
Blijdschap 
Voor mij is de grootste blijdschap dat je voelt en merkt dat je leven ergens toe 
dient. In Marcus staat het kernachtig beschreven: 'Wie zijn leven verliest, zal het 
vinden, maar wie het voor zichzelf wil houden, zal het verliezen.' Gemis en 
blijdschap liggen dicht bij elkaar. Als mensen uit mijn omgeving wegvallen, is dat 
verlies en verdriet. Ik heb ook ervaren dat je van de ene op de andere minuut je 
gezondheid kunt verliezen. Ik word verdrietig als ik een ander - waar ik naar 
verlang - niet kan bereiken. Vervreemding tussen mensen gaat mij aan het hart. 
Groepen mensen die elkaar niet zien zitten, vind ik verschrikkelijk. Blijdschap en 
verdriet staan of vallen met 'delen' en 'luisteren' en 'liefhebben'. 
 
Vrede 
Vrede als ideaal is mooi, maar ik heb liever vrede als agendapunt. Vrede is een 
weg, een opdracht naar liefde, blijdschap en trouw. Je moet er dagelijks aan 
werken. Ik herinner mij nog een uitvaart vele jaren geleden van een Chinese 
vrouw.  Als ik zie wat zij in haar leven gedaan heeft, betekent dat - voor mij - 
honderd keer meer dan wat politici van vrede bakken. Gewoon in je eigen leven 
beslissingen nemen waar je anderen direct mee helpt. Zij is de eerste vrouw van 
buitenlandse komaf die een middelbare schoolopleiding heeft gevolgd en 
afgemaakt. Zij ging, tegen de clantraditie van haar man in, tijdens de politionele 
actie met haar gezin naar het buitenland. Dat was een revolutie in haar cultuur.  
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Op zestigjarige leeftijd kwam zij naar Nederland en werd nota bene onderwijzeres 
in de omgeving van Utrecht. Zij was steeds bereid zichzelf aan de goede zaak te 
verliezen. Dat was haar individuele agenda, maar zo zou de kerkagenda er ook 
uit moeten zien. Je staat met elkaar voor de vredesopdracht. Je leven verliezen is 
volgens onze rekenkunde negatief, maar in het evangelie heeft verlies de 
revolutionaire betekenis dat het winst wordt. Kleinsten zullen de grootsten 
worden. Eersten de laatsten. Als ik na een dag de balans opmaak, wil ik kunnen 
vaststellen dat ik iets heb betekend door mezelf weg te geven aan en tijd te 
maken voor anderen. Ik acht het verlies als ik dagenlang alleen maar aan mezelf 
heb gedacht. 
 
Geduld 
Ik pootte als kind een zonnebloem. En elke morgen keek ik of hij al kiemde en dat 
werd de dood van de bloem. Ik ben van nature een beetje ongeduldig, maar in 
mijn werk moet je geduld leren. Zeker met bejaarden moet je je eigen tempo 
aanpassen aan dat van de ander. We leven in een tijd dat iedereen het druk heeft 
en voor zichzelf uitholt. Ik hoor mensen nogal eens zeggen: “u zult het als pastor 
wel erg druk hebben.” Ik denk dat het dodelijk is als een pastor of een diaken 
uitstraalt dat hij of zij eigenlijk geen tijd heeft. Ik heb mij voorgenomen om nooit 
meer te zeggen dat ik druk ben. Hooguit dat ik redelijk bezet ben, maar verder 
echt alle tijd heb. En dat werkt naar twee kanten. Want het maakt mij (ook) 
rustiger en geduldiger. 
 
Goedheid/Vriendelijkheid 
Toen ik eens afscheid nam van een parochie kwam er een oudere man naar me 
toe en zei; 'Nu u weggaat, durf ik het wel te zeggen, maar u kunt in uw preken 
soms best harde dingen zeggen, maar ik kon daar tegen omdat u er een 
vriendelijk gezicht bij had.' Vriendelijkheid is de verpakking waarin je je kunt 
presenteren. Het verlegt grenzen, het schept de mogelijkheid om scherpe dingen 
te zeggen. Vriendelijkheid is een wapen, is de toon van de muziek. 
 
Trouw 
Trouw heeft te maken met trouw zijn aan jezelf, je roeping en bestemming. Maar 
ook aan het stadje en het gezin waar ik vandaan kom. Mijn ouders vormden -
soms tegen de verdrukking in - een hecht koppel. Daar krijg je iets van mee. De 
opdracht; 'Geef nooit op. Blijf trouw aan elkaar, aan je gezin, aan de kleine kring.' 
In de kerk wordt al gauw het woord 'gemeenschap' van stal gehaald. Het gaat er, 
volgens mij, om dat je in het klein de trouw laat voelen. De grote trouw van een 
kerk, begint bij de kleine trouw in groepjes, gesprekskringen en een bezoek aan 
zieken, gevangenen of vluchtelingen. 
Elkaar het gevoel geven dat je door elkaar gedragen wordt. Als dat niet bestaat, 
voelen mensen zich door God en mensen verlaten. Je kunt niet God dienen en je 
naasten ontrouw zijn. - Pastor Hans de Vries - 
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Buitengewoon 
In juni van het vorige jaar kwam de regering tot een nieuw pensioenakkoord. En dat 
hield in dat aan het begin van oktober 2020 mijn aanstelling door het bisdom zou 
worden beëindigd. Ruim veertig jaar mocht ik met heel veel plezier onze kerk dienen. 
Het geloof delen met heel veel mensen en samen op zoek gaan naar diepgang en 
inhoud. Samen ook met mijn vrouw Cor, die, toen ik benoemd werd in 
Duistervoorde (Twello), ontslag nam als adjunct directeur van een kindertehuis in 
Amersfoort. Zo konden we gastvrij zijn voor de vele, vele vrijwilligers die rondom en in 
onze kerk actief zijn en vaak de kern vormen van de geloofsgemeenschap. Eerst in 
de pastorie van Bussloo en later in de pastorie van Heino. Oefenen in nabijheid en 
pastorale begeleiding kon ik leren in de elf jaren dat ik geestelijk verzorger mocht zijn 
in het psychiatrische ziekenhuis de St. Franciscushof. 
 
Al die vele pastorale contacten hebben mijn en ons leven heel erg verrijkt. Prachtig 
is het als je de hoogte- en dieptepunten van mensen van dichtbij mag 
meebeleven en er soms in zekere zin deelgenoot van mag worden. God komt ons 
in mensen tegemoet en dat hebben we op heel veel fronten mogen ervaren. 
Daarnaast mocht ik ook dienstbaar zijn aan (toekomstige) collega's in het pastoraat 
door hen te begeleiden in een stage of later door hen te mogen coachen in de 
eerste jaren van hun pastorale werk. Ons geestelijk leven kent gelukkig ook veel 
gewone menselijke trekjes. En dus is een mens nooit te oud om te leren. 
 
In september mocht ik ervaren dat heel veel mensen met onze Emmanuelparochie 
en met mij als een van de pastores zeer begaan zijn. Vele afscheidswoordjes en 
hartelijke gebaren en kaartjes en geschenken kregen we cadeau. En het hoogtepunt 
was de indrukwekkende eucharistieviering op zondag 27 september in Heino. 
Helaas mochten er maar honderd gasten de viering lijfelijk meemaken. Op afstand 
hebben er nog heel veel mensen meer via internet de viering gevolgd. Een prachtige 
overweging over de ruimte die God geeft aan stuntvliegers en brokkenpiloten, een 
warm woord van onze vicevoorzitter van het parochiebestuur, een muzikaal 
intermezzo, het lied van het team en de waarderende woorden namens de 
zusterkerken. Om verlegen van te worden. Mijn vrouw en ik hebben het ervaren als 
één warme douche. Op dat moment bleek er ook nog meer dan €2000 euro 
verzameld te zijn, die een grote wens van me mede mogelijk gaat maken: een 
openbare bezinningstuin met beelden van hedendaagse kunstenaars die ons aan het 
denken willen zetten. Het moeten dus 'denk' beelden worden. Of 'heilige' beelden 
van deze tijd. Een project dus voor de komende jaren. 
 
Terugkijkend op dit afscheid in coronatijden hebben we dit ervaren als een 
prachtige afsluiting van deze fase van ons leven. Een open agenda ligt voor ons met 
ruimte om ons te laten raken door familie en vrienden, door kunst en cultuur, door 
boeken en onze prachtige omgeving. En natuurlijk blijven we deel uitmaken van 
Gods volk onderweg. Soms bezorgd over wat de toekomst ons brengen zal, maar  
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tegelijk ook in het vertrouwen dat God ons nooit loslaat en dat we nooit echt alleen 
door het leven wandelen. 
 

 
 
Dank aan al degenen die dit afscheid onvergetelijk hebben gemaakt.  
En.. .Vaya con Dios, Ga met God.... 
Mede namens mijn lieve vrouw Cor, Gerard Noordink, voormalig pastor in Salland 
 
Adventsactie 2020 
Delen smaakt naar meer! Door overstromingen en periodes van droogte gaan 
maisoogsten in Malawi steeds vaker verloren. Vooral bij kinderen en 
alleenstaande moeders leidt gebrek aan eten tot school uitval, vooral van 
meisjes. Met steun van de ADVENTSACTIE krijgen deze gezinnen hulp bij het 
verbeteren van de voedselzekerheid. HOE KUNT U HELPEN? 
 
U kunt helpen door bij te dragen aan de parochiecollecte gedurende de 
Adventsperiode. Het collecte zakje kan in de betreffende Adventsbus bij de 
thema tafel. Of het is ook mogelijk in de brievenbus van de kerk naast de aula. 
Alle goede doelen hebben het moeilijk in deze corona tijd. 
Laten wij er zijn voor hen. Van harte aanbevolen, M.O.V. Werkgroep 
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Cyriacuskerk Hoonhorst 1770 -  2020  
Deel 13  
 
In vogelvlucht nemen twee kerkuilen u via het Dorpsblad in 
het jaar 2020 mee door de geschiedenis van 250 jaar kerk 
in Hoonhorst. 
 
Pastoors tot en met het eerste priesterloze tijdperk 
In deel 11 hebben we kunnen lezen dat de oorlogspastoor 
Bloemen in 1946 opgevolgd werd door pastoor van Dijk. 

Pastoors kwamen, gingen of overleden tijdens hun pastoraat. Het leek haast 
vanzelfsprekend dat een opvolger alweer in de rij klaar stond om naar Hoonhorst 
te komen. Voor elke 60 personen was er in het rijke Roomse leven van weleer 
een geestelijke. Die tijden waren al lang voorbij. Sinds de tweede wereldoorlog 
heeft Hoonhorst te maken gehad met 3 perioden zonder eigen priester en dat 
duurt voort tot op de dag van vandaag. In 1976 noemde deken Bottenberg een 
eigen priester al een ‘luxeartikel’. Voor de ouderen onder ons zijn de volgende 
pastoors bekende namen en voor de jongeren zit de herkenbaarheid aan het 
einde van de opsomming 
 
Pastoor van Dijk 1946 – 1957 
Binnen de parochie ging zijn aandacht vooral uit naar de zieken en bejaarden. 
Naast zijn pastoorstaak was hij bisschoppelijk inspecteur voor voornamelijk het 
lager onderwijs in het dekenaat Zwolle. Hij nam in 1957 afscheid om in  
’s-Heerenberg de functie van deken en pastoor op zich te nemen. 
 
Pastoor Nieuwstad 1957 – 1964  
Hij is vooral bekend gebleven als de bouwpastoor van de nieuwe kerk. Het oude 
orgel werd in de nieuwe kerk geplaatst en de oude luidklok werd in de nieuwe 
toren gehangen. Op 16 mei 1963 werd het nieuwe moderne kerkgebouw door 
kardinaal Alfrink ingewijd. 
Hij kenmerkte zich ook vooral door zijn belangstelling voor het wel en wee van al 
zijn parochianen zonder aanzien des persoons. 
In 1964 ging hij op eigen verzoek van een welverdiende rust in Zwolle genieten. 
 
Pastoor Steenkamp 1964 – 1971 
Voor hem betekende zijn benoeming in Hoonhorst dat hij voor de tweede maal de 
geestelijk herder werd van een Cyriacusparochie. Hij was ook al pastoor in 
Dalfsen geweest. Pastoor Steenkamp was zowel voor de jeugd als voor de 
ouderen een meelevende pastoor. Voor de jeugd liet hij een nieuw parochiehuis 
bouwen aan de Lage Weide, omdat het oude parochiehuis in 1961 afgebroken 
was. Voor de zieken en bejaarden was hij een trouwe bezoeker. Hij was een 
voorstander van vernieuwing van de liturgie. Onderdeel daarvan was het  
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verplaatsen van het altaar, zodat het mogelijk was de mis op te dragen met het 
gezicht naar de mensen toe.. Het beeld van Maria kreeg een nieuwe plaats 
achterin de kerk zodat er plaats vrij kwam voor het tabernakel aan de zijkant. 
Onder zijn leiding kwam een parochiebulletin tot stand met de naam: Klanken 
voor de Hoonhorst. Dit is de voorloper van het huidige Dorpsblad. 
Zijn afscheid van Hoonhorst in 1971 bleek geen definitief afscheid te zijn. Hij ging 
in Dalfsen wonen. 
 
Pastoor Miedema 1971 – 1976 
Als voorzitter van het schoolbestuur heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de 
vernieuwing van de basisschool inclusief de kleuterschool. De oude kleuterschool 
werd vanaf 1975 gebruikt door de jeugdsoos, die in dat jaar is opgericht door 
vrijwilligers. Met grote ijver heeft hij zich ingezet voor de Eucharistieviering om 
deze telkens zo luisterrijk te mogen vieren. Voor zijn parochianen heeft hij veel 
gedaan. Hij stond steeds voor hen klaar als er hulp nodig was. Dat hij geliefd 
was, bleek wel uit de overweldigende belangstelling bij zijn begrafenis. Hij 
overleed na een kortstondige ziekte. 
 
Het eerste priesterloze tijdperk 8 april – 1 juli 1976 
Tijdens deze periode nam pastoor Steenkamp de verantwoordelijkheid voor de 
parochie Hoonhorst op zich. 
 
Wordt vervolgd. 
 
Bron: Geschiedenis van de Sint Cyriacusparochie Hoonhorst- Dalfsen 
 
Kerstmis 2020 – Pastor Thomas Fonds 

                                          
 
Helaas dit jaar geen kerstmarkt i.v.m. de coronapandemie. Hierdoor konden wij 
het afgelopen jaar geen enkele actie voor het Pastor Thomas Fonds houden. 
Toch hopen wij dat de verkoop van kerstbomen, (ingevroren) erwtensoep en 
rookworsten een succes mag worden om niet alleen de kinderen voor school 
maar ook de gezinnen met een voedselpakket enige steun te mogen geven. In 
India heeft de coronapandemie evenals in Nederland in alle hevigheid 
toegeslagen. Ook was er in India een volledige lockdown. De mensen mochten 
een tijd lang hun huizen niet uit. Vooral bij de gezinnen waarvan de ouders zelf 
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het schoolgeld niet kunnen betalen voor hun kinderen werd het nog moeilijker. 
Doordat ze niet mochten werken was er ook geen inkomen , en  dus ook geen 
eten. 
 
In overleg met Pastor Thomas willen wij proberen in dit moeilijke jaar, een aantal 
gezinnen te helpen. Wij hopen dan ook dat u evenals voorgaande jaren weer een 
kerstboom, erwtensoep en rookworsten in groten getale voor het goede doel wilt 
kopen. De (ingevroren) erwtensoep en rookworsten zijn vanaf 14 november te 
koop aan de Koelmansstraat 1a te Hoonhorst   
 
De kerstbomen verkoop start op 5 december. Een opgaveformulier voor de 
erwtensoep en rookworsten kunt u vinden in  dit dorpsblad. U kunt ook per mail 
bestellen; herman@hermanvandervegt.nl Tevens kunt u vooraf een kerstboom 
bestellen per mail. U kunt de gewenste lengte opgeven zoals op het 
opgaveformulier staat aangegeven. U kunt ook telefonisch bestellen op  
06 -57 99 81 50, Herman van der Vegt.  
 
Een vrijwillige bijdrage is natuurlijk ook van harte welkom op bankrekening 
NL13RABO0138641242. Namens het Pastor Thomas Fonds, hartelijk dank voor 
uw deelname aan deze actie en/of uw bijdrage!! 
 
 
 
 
 
MEDEDELING VAN DE BERGRUITERS HOONHORST 
 
Door de huidige coronamaatregelen gaat 
onze jaarlijkse rookworstactie dit jaar niet 
door. 
Volgend jaar hopen we weer bij u aan de 
deur te komen met onze lekkere rookworsten! 
  

BERGRUITERS NIEUWS 

 

mailto:herman@hermanvandervegt.nl
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Nieuwe kleding voor Hoonhorst Veteranen 
Afgelopen weekend hebben twee 
sponsoren de handen in één geslagen 
om de voetbalveteranen van VV 
Hoonhorst in de nieuwe kleding te 
steken. Beide bedrijven hebben 
raakvlakken met elkaar, ze zijn zowel 
voetbal- als zakelijk betrokken. Het 
Klussenbedrijf Zwakenberg is een 
vaste klant van Bouwcenter Schippers 
in Dalfsen en Richard Schippers is 
toeleverancier naar de bouw en 
installatiewereld. 
Wat mooi in deze bijzondere tijd dat 
sponsors ons nog steeds weten te bereiken, zegt Wim van Lenthe, bestuurslid en 
belast met de sponsorzaken bij VV Hoonhorst. Het is prachtig als je in deze tijd 
nog bedrijven in beweging kunt krijgen 
die de vereniging willen steunen. Na de 
winterstop zal op de trainingspakken 
beide bedrijven te bewonderen zijn. 
Zowel Bouwcenter als Klussenbedrijf 
Zwakenberg waren al kledingsponsor 
bij de Veteranen. Dit contract is nu 
inmiddels ook verlengd met nog eens 3 
jaar. Voetbalvereniging Hoonhorst wil 
beide sponsoren bedanken voor de 
geweldige overeenkomst. 
 
 
 
 
 
Oud ijzeractie 2020 Cyiacusschool uitgesteld 
 
Door de coronamaatregelen is de ouderraad van de basisschool genoodzaakt 
geweest om de traditionele oud ijzeractie, die jaarlijks op elke eerste zaterdag 
van november gehouden wordt, uit te stellen tot de eerste zaterdag van april 
2021. We hopen tegen die tijd op een veilige manier weer het oud ijzer bij u op te 
kunnen halen. Mocht u in de tussenliggende tijd toch graag van uw oud ijzer af 
willen, dan staat de vertrouwde oud ijzerbak nog altijd bij de boerderij van Marcel 
Mars, Marsweg 1A. Let wel, geen koelkasten en diepvriezers deponeren in deze 

VOETBAL NIEUWS 

 

PLAATSELIJK NIEUWS 
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bak, dit kost de ouderraad geld i.p.v. dat het wat oplevert. Bij voorbaat dank voor 
uw medewerking. 
 
Namens de ouderraad van de St. Cyriacusschool 
Robert Nijhout 

 
 

 
Dorpsquiz Hoonhorst wordt verplaatst 
 
Helaas hebben de nieuwe coronamaatregelen ertoe 
geleid dat we de dorpsquiz moeten verplaatsen. Onder 
de huidige maatregelen is het voor ons niet mogelijk om 
de dorpsquiz te organiseren. 
 
Aangezien de voorbereidingen al grotendeels klaar 
waren, zullen wij jullie wanneer de maatregelen het weer 
toelaten informeren over een nieuwe datum waarop de dorpsquiz georganiseerd 
zal worden. 
 
We hopen dat jullie net als ons nog even geduld hebben en dat we de eerste 
Hoonhorster Dorpsquiz alsnog snel kunnen laten plaatsvinden. 
 
Mocht je nog geen team hebben aangemeld en dat toch nog willen doen, dan kan 
dat gewoon via het inschrijfformulier. De inschrijving blijft open totdat we het 
maximale aantal teams hebben bereikt. 
 
Voor vragen en meer informatie: houd de website www.dorpsquizhoonhorst.com 
in de gaten.  
 

 

https://dorpsquizhoonhorst.com/inschrijfformulier/
http://www.dorpsquizhoonhorst.com/
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Geachte buurgenoot, 
 
Nederland is nog steeds in de 
greep van het coronavirus. 
Onlangs hebben wij als bestuur 
van 250 jaar Hoonhorst in een 
digitale vergadering met elkaar 
gesproken over welke 
consequenties dit heeft voor ons jubileumjaar. 
Hoe gaan we verder? De kans is groot dat we in het jaar 2021 nog steeds geen 
groot evenement mogen organiseren, zoals wij dat voor ogen hebben met de 
historische dag. Daarnaast zullen er veel evenementen/feestjes worden 
verschoven naar het nieuwe jaar.  
Daarom hebben wij besloten de historische dag door te schuiven naar 2025!  
Dit omdat we ook dan weer een mooi rond getal hebben. We gaan ervan uit dat 
het coronavirus onze samenleving dan niet meer in zijn greep heeft. 
Natuurlijk hadden we veel meer dingen gepland staan voor 2020, deze 
activiteiten smeren we uit tussen 2021 en 2025. Dat betekent concreet dat er 
ieder jaar een activiteit zal zijn welke te maken heeft met 250 jaar Hoonhorst.  
En dan als een enorm slotakkoord De Historische Dag! Gelukkig betekent dat 
ook dat al jullie voorbereidingen niet voor niets geweest zijn, maar in 2025 alleen 
nog opgepoetst moeten worden. Wij zullen regelmatig van ons laten horen via 
nieuwsbrieven of een stukje in het dorpsblad of andere media. 
Tijdens ons mooie openingsfeest is ook het Hoonhorster biertje geïntroduceerd, 
deze zijn nog steeds te koop via onze stichting of het Anjerpunt. Misschien een 
leuk idee voor de feestdagen? 
Tenslotte willen wij jullie heel hartelijk bedanken voor jullie inzet tot nu toe! 
Natuurlijk wensen we dat we gezond blijven met elkaar, en er in 2025 een mooi 
feest van kunnen maken met elkaar! 
 
Hartelijke groet,  
Stichting Hoonhorst 250 jaar 
 

 
Wordt het lange wachten beloond? 
 
NIEUWBOUW APPARTEMENTEN IN DE PASTORIETUIN 
 
Al jaren wordt er gesproken over het eventueel bouwen van appartementen in de 
pastorietuin in Hoonhorst. Nu lijkt dan eindelijk de kogel door de Kerk te gaan. Al 
in begin 2000 waren de eerste geruchten in het dorp over mogelijke bouw door 
woonstichting Vechthorst. Daarna is er voor alsnog veel over gesproken. 
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Tot ongeveer 3 jaar geleden kwam de heer H. Van Pijkeren van VAN PIJKEREN 
WONINGBOUW B.V. in contact met het kerkbestuur en na een 

onderhandelingstermijn van ongeveer 
een jaar kwam de deal tot stand. Maar 
daarmee is het plan nog slechts een 
plan. De twee opvolgende jaren zijn 
vooral gebruikt voor het omzetten van 
plan naar concrete voorstellen. 
Daarvoor is niet alleen een goed plan 
nodig, maar vooral ook draagkracht 
onder de plaatselijke Hoonhorsters.  
Zo is er in een vroeg stadium contact 

gezocht met Plaatselijk Belang Hoonhorst. 
 
Voor het dorp was de eerste kennismaking op 19 september 2019 daar werden 3 
verschillende scenario’s gepresenteerd. Omwonenden konden aan de hand van 
een vragenformulier en opmerkingen vrij weergeven wat ze er van vonden. Op 3 
maart 2020 werd in zaal Kappers wederom een avond gehouden voor 
omwonenden. 
 
Mede door deze invloed van de buurtbewoners, welstand en de 
monumentencommissie is een plan tot stand gekomen, de zogenaamde variant 
C. Dit heeft geleid tot het plan wat aan de buurtbewoners op 7 oktober 2020 werd 
gepresenteerd en positief werd ontvangen. Na lange tijd van voorbereiding komt 
het stedenbouwkundige plan nu in december 2020 in de Raad, die daar 
definitief haar visie en mogelijk haar goedkeuring zal uitspreken. 
 
Er hebben zich al diverse gegadigden uit het dorp Hoonhorst gemeld aldus de 
verkopende makelaar ,Goudzwaard Makelaars te Dalfsen.  

Als de planning verloopt zoals het nu zich 
laat aanzien verwachten we in het 
voorjaar 2021 te kunnen starten met de 
verkoop. Natuurlijk kunnen plaatselijk 
geïnteresseerden zich nu al melden in 
een vorm van voorinschrijving.  
De prijzen van de appartementen zijn 
naar verwacht circa € 250.000,00.  
We zien nu al een reactie van zowel 
ouderen, logisch want de 
appartementen beschikken over een lift, 
als ook enkele jongeren. 
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Wel beginnen / toch niet beginnen… 
 
De plannen waren om in oktober weer te starten met Tai Chi. Ruimte V3 in de 
Potstal was al gereserveerd op de woensdagochtend van 10 tot 11 uur. Maar 
door de steeds wisselende coronamaatregelen heb ik toch besloten om anderen, 
maar ook mijzelf, niet in gevaar te brengen en dit nog even uit te stellen. 
Ik merk wel, dat ik er hard aan toe ben. De souplesse van mijn lichaam wordt 
minder. Eerder legde ik met gemak beide 
handen plat voor me op de grond (als ik 
rechtop stond, wel te verstaan….) Nu 
wordt dat al iets lastiger. Hopelijk kan ik 
volgend jaar weer starten, mijn lichaam 
heeft het nodig. 
  
Misschien herken je je ook in mijn 
verhaal en wil je ook wat doen aan 
beweging, in een rustige sfeer, met veel 
aandacht voor jouw persoonlijke 
lichaamsgesteldheid. Zonder te springen of op de grond te liggen. Wel met 
diverse rek- en strekoefeningen, staand of zittend, al naar gelang jouw 
gesteldheid. 
 
Bel of mail me gerust voor meer informatie. Ik zou het fijn vinden om weer te 
kunnen starten. Tot dan, blijf gezond! 
 
Hartelijke groet, Resy Wouters 
 
resy.wouters@gmail.com  
Tel: 06 27 161 075 
 

 
 
 
 
 
 

OPEN/GESLOTEN 
De Coronamaatregelen veranderen sneller dan het weer en het 
Anjerpunt is voorlopig weer gesloten. Zodra het kan en mag, is 
het Anjerpunt weer open op de aangepaste tijden: ma t/m vr 
13.30 tot 16.30 uur. Wel gelden er ook dan natuurlijk wat 
regels: maximaal twee bezoekers tegelijk, altijd anderhalve 
meter afstand en nu ook met mondkapje. Houd de  
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facebookpagina in de gaten voor het laatste nieuws. Zodra het weer kan: 
welkom! 
 

REURING IN DE BIEB 
Regelmatig verschijnen er op de facebookpagina van Anjerpunt 
Hoonhorst berichten over activiteiten van de bieb, die ook 
interessant zijn voor Hoonhorsters, o.a. regelmatig voorleestips 
en activiteiten die nog wel kunnen of leuk zijn om thuis te doen. 
En kijk ook eens op de  de facebookpagina van Bibliotheek 
Dalfsen.  

  
KERSTKADO! 

Op zoek naar een leuke kerstattentie voor familie, bekenden, 
relaties of personeel? Mogelijkheden te over om bekenden, 
personeel of anderszins mensen blij mee te maken: het 
klakkelaartje, een klapmutsje, het boek Vechtverhalen, producten 
van de molen, Vechtdalbier en… als je geluk hebt het 

Hoonhorster biertje, maar daarvoor geldt: op is op. 
We denken graag mee. Informeer bij ons naar de vele, leuke mogelijkheden.  

PENNINGEN 
We zijn op zoek naar iemand die de penningen van het 
Anjerpunt wil beheren. De financien betreffen streekprodukten, 
betalingen, BTW-aangiftes en het jaarlijks verslag….op zich niet 
veel werk maar het moet wel gebeuren. 
Wat we bieden: al dan niet een bestuurfunctie, veel gezelligheid 
en natuurlijk altijd een helpende hand. Dus lijkt het je leuk met 

een beetje inzet een bijdrage te leveren aan het voortbestaan van de 
Hoonhorster bieb, de vele leuke activiteiten voor jong en oud in het Anjerpunt en 
het toeristisch op de kaart zetten van Hoonhorst en omstreken laat het ons weten 
(info@anjerpunthoonhorst.nl). En vind je alleen penningen tellen wat saai? Geen 
probleem: mogelijkheden te over om je verder ook in te zetten: het Anjerpunt is 
een veelzijdige club, als onderdeel van het kulturhus, met haar noaberbieb en als 
toeristisch informatiepunt. Zelf reuring inbrengen kan ook. 
 

info@anjerpunthoonhorst.nl en je kunt terecht bij Karin Huitink (Kappers), 
Yvonne te Woerd 06 54 79 58 00, Antje Kingma (Boerhoes). 
Anjerpunt Hoonhorst is ook op facebook te vinden! 
 

 

  

 

 

 

mailto:info@anjerpunthoonhorst.nl
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Nieuwe website 

De duurzame verenigingen in de dorpen van Dalfsen 
(Hoonhorst, Dalfsen, Lemelerveld, Nieuwleusen en 
Oudleusen) hebben de handen ineengeslagen en 
presenteren zich op een gezamenlijke site: 
www.dorpenvanmorgen.nl.  
Op www.dorpenvanmorgen.nl vind je, naast van alles over 
het eigen Duurzaam Hooonhorst, ook diverse leuke items uit 

de andere dorpen. Een duidelijke lokale site om je te laten inspireren en mooi 
begin om (verder) duurzame stappen te zetten. Want waar we met kleine stapjes 
al een wereld van verschil kunnen maken, vormen vele kleine stapjes samen een 
grote. 
Kijk voor het laatste nieuws, leuke acties of mooie duurzame verhalen uit eigen 
duurzaam Hoonhorst en de andere duurzame Dalfserdorpen dus op 
www.dorpenvanmorgen.nl 

Nieuwe dorpsdeelauto 
Hoonhorst heeft een nieuwe dorpsdeelauto: een mooie Kia E-Soul. Zoals de 
glossy brochure het omschrijft, een auto met “moderne lijnen, frisse kleuren en 
hightech details. Met een actieradius tot 450 km brengt de volledig elektrische e-

Soul jou overal waar je wilt komen zonder 
uitstoot. Ontspannen en voordelig.” 
Na de introductie op 10-10-2020 (dag van de 
duurzaamheid) is de nieuwe dorpsdeelauto 
direct de maandag daarop in gebruik genomen 
voor het vervoer van cliënten naar de 
dagopvang. 
De vrijwillige chauffeurs zijn enthousiast over 
de KIA E-Soul en zelfs een rollator gaat achter 
in de auto. Het bestuur is bezig met een mooie 

bestickering van de auto en we hopen dat de auto op veel plaatsen in en rond het 
dorp gezien gaat worden. 
Onze flyer gemist en wilt u de auto reserveren? Ga naar 
https://dorpenvanmorgen.nl/. Onder het kopje Hoonhorst /mobiliteit kun je een 
handleiding openen. 
Wij hopen op vele duurzame en veilige kilometers! 

 

 

http://www.dorpenvanmorgen.nl/
https://dorpenvanmorgen.nl/
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Maak kans op een ton! 
In de zomerperiode hebben inwoners van Hoonhorst gretig gebruik gemaakt van 
de actie ‘bon voor een ton’.  
Met deze actie werden zij uitgenodigd een regenton te kopen en de bon bij de 
penningmeester van Duurzaam Hoonhorst in te leveren. Een groot deel van de 
aanschafprijs werd vergoed en er werd zeker niet bezuinigd op de aankoop. 
Mooie grote, sierlijke of juist heel praktische watertonnen pronken nu in menig 
tuin in Hoonhorst. En daarmee verdwijnen niet langer duizenden liters kostbaar 
regenwater in het riool, maar worden gebruikt voor de planten, het wassen van 
de ramen, het tuinmeubilair of de auto. Benieuwd naar wat er zoal is aangeschaft 
aan regentonnen? Kijk dan op www.dorpenvanmorgen.nl . Wie weet herken je 

wel jouw regenton (of die van de buren 😉).  

Heb je nu nog niet zo’n handige waterreservoir, maar wil 
je die alsnog in je tuin, of wil je nog één extra exemplaar?  
Doe mee aan de prijsvraag!  
Laat ons vóór 25 november 2020 weten via 
info@duurzaamhoonhorst.nl hoeveel regentonnen je 
ontdekt in de collage op de website van Dorpen van 

Morgen en wie weet kun jij in het voorjaar al je planten laten genieten van het 
regenwater uit jouw nieuwe ton.  

Zon op school 
De zonnepanelen op het dak van de St. Cyriacusschool hebben sinds de 

installatie 100.000 kWh aan opbrengst gehaald en dat was 
reden voor een bescheiden feestje met traktatie! 
De activiteiten op het cultuurfestival op school stonden op 27 
oktober in het teken van duurzaamheid en de kinderen gingen 
onder andere aan de slag met hergebruik van materialen, 
molens op zonne-energie en het up-cyclen van kleding. 
Om de duurzaamheid verder door te trekken, maken de 

kinderen woensdag van het vruchtvlees, van de workshop pompoen uitsnijden, 
nog lekkere pompoensoep voor de hele school. Kortom: een groen, gezonde, 
gemeenschappelijk én gezellige dag. 

Blijf op de hoogte  
Voor wie groen, gezond, gemeenschappelijk en gezellig aan de 
slag wil: neem vooral even contact met één van ons op. Een plek 
in het bestuur van de stichting, gewoon meepraten over projecten 
en/of een mooi duurzaam idee: je/u bent van harte welkom! 
Mail naar info@duurzaamhoonhorst.nl of neem contact op met 
Antje Kingma, 0529 40 18 78, Anthony Voets 06 16 44 63 48, 

Cees Veldwijk 0529 46 21 33, Jannet Kroes 0529 42 70 37. 
 

 

 

 

 

http://www.dorpenvanmorgen.nl/
mailto:info@duurzaamhoonhorst.nl
mailto:info@duurzaamhoonhorst.nl
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