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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 
 16 maart Marisca 26 maart 
 13 april Rosanne 23 april  
 11 mei Rosanne 21 mei 
   

Beste dorpsgenoten, 
 
Wat hebben we genoten van het winterse Hoonhorst! Sneeuwpret en ontelbare 
foto’s om dit vooral niet te vergeten! Helaas (of niet?) was het van korte duur. 
Binnen een week zaten we al in het voorjaar en konden we zonder jas naar 
buiten. 
We zien en spreken weer meer dorpsbewoners op straat of op de bekende mooie 
wandelroutes rond ons dorp. Fijn om zonder afspraak te maken even te kunnen 
bijkletsen! 
 
In dit blad naast het Kerkelijk Nieuws ook een interview met Christiaan, die sinds 
dit jaar het team van het Dorpsblad kwam versterken.  
 
Let op: met het oog op de lege agenda, ook de komende maanden nog, zal het 
Dorpsblad om de vier weken verschijnen. Wel zijn we altijd op zoek naar nieuws 
of leuke verhalen dus mail ons als je wat hebt! 
 
Stichting Dorpsblad Hoonhorst 
  

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl
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In dit nummer 
  
Kerkelijk Nieuws 
Interview met Christiaan Huizenga 
Anjerpunt 
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DANKBETUIGING 

 
Altijd samen één en nu alleen 

 
De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven na 

het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame 
vader, schoonvader, trotse opa en oude opa 

 
Dieks Meulman 

 
Maar de vele blijken van medeleven en 

betrokkenheid hebben ons goed gedaan en geven 
ons kracht en troost. Heel veel dank hiervoor. 

 
Mina Meulman – Smook 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
 

Dalfsen, februari 2021 
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Pastoraal team Emmanuelparochie 
 
Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst: 
A.G.M. (André) Monninkhof, pastoor, monninkhof@hetnet.nl; 06 22 78 61 51 
Hans de Vries, parochievicaris, prhansdevries2020@gmail.com; 06 45 29 02 66 
Joop Butti, butti@ziggo.nl; 06 22 23 98 28 
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl; 06 18 27 64 84 
 
Vrije dagen pastoresteam: 
Maandag: pastores de Vries, Butti en klein Overmeen 
Dinsdagavond en zaterdag tot 16.00 uur: pastoor Monninkhof 
 
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. 
 
 
 
 

KERKELIJK NIEUWS 

mailto:monninkhof@hetnet.nl
http://www.parochiehoonhorst.nl/
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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,=.  
Betaling via bankrekeningnr. NL55RABO0312 8258 11 t.n.v. R.K. Parochie H. 
Cyriacus Hoonhorst.  
 
Kerkberichten: 7 maart tot en met 28 maart 
Het volgende schema is onder voorbehoud. Alleen de vieringen van 
Hoonhorst en Ommen staan vermeld.  
De  vieringen in Hoonhorst kunt u volgen via Kerk TV. Ga daarvoor naar de 
website www.emmanuelparochie.nl/hoonhorst/ 
Met de knop Kerk TV komt u op onze eigen Youtube 
 
Bij de inleverdatum van deze kopij worden de vieringen gehouden zonder 
kerkgangers. Het kan zijn dat dit weer gewijzigd wordt. Zie daarvoor onze 
website. 
 
Zondag 7 maart - 3e zondag 40 dagen tijd 
09.00 uur : Communieviering 
Voorganger : Pastoraal werker Butti 
Lector         : Silvo Broeks 
Koster         : A. Braam 
Intenties 7 maart:  
Bernard en Marie Diepman-Reimert, ouders Damman-Heerink, Herman Nijboer, overl. 
fam. Wolthaar-Jutten, overl. ouders Sterenbosch-Luttenberg, Gradus Damman, Bernard 
Nijhout, Dieks Meulman en kinderen. 

      
Ommen : zondag 7 maart 11.00 uur Eucharistieviering 

 
Maandag 8 maart 
19.00 uur : Rozenkransgebed 
Lectrix     : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 11 maart 
19.00 uur: het Podium voor Kerken nodigt u uit voor een meditatief moment via 
de live stream 
 
 
 
 

http://www.emmanuelparochie.nl/hoonhorst/
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Zaterdag 13 maart - 4e zondag 40 dagen tijd 
19.00 uur  : Woord- en Gebedsviering 
Voorganger : Werkgroep 
Koster          : G. Holterman 
Intenties 13 maart: 
Bernard en Marie Diepman-Reimert, overleden ouders Grooteschaars-Bruggeman,  
Dieks Meulman en kinderen. 

 
Ommen : zondag 14 maart 11.00 uur Eucharistieviering 

 
Maandag 15 maart 
19.00 uur  : Rozenkransgebed 
Lector     : Frans Eilert 
 
Donderdag 18 maart 
19.00 uur: het Podium voor Kerken nodigt u uit voor een meditatief moment via 
de live stream 
 
Zondag 21 maart - 5e zondag 40 dagen tijd 
09.00 uur   : Communieviering 
Voorganger : Pastoraal werker klein Overmeen 
Lectrix : Anneke Jansen 
Koster       : H. v.d. Vegt 
Intenties 21 maart: 
Bernard en Marie Diepman-Reimert, ouders Damman-Heerink, Herman Nijboer, Herman 
Wolthaar, overl. ouders Hollewand, overl. ouders van Straaten-Meulman, Dieks Meulman 
en kinderen. 

 
Ommen : zondag 21 maart  11.00 uur Eucharistieviering 

 
Maandag 22 maart  
19.00 uur : Rozenkransgebed 
Lectrix : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 25 maart - Maria Boodschap 
19.00 uur : Eucharistieviering  
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie        : Bertus Kappers 
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Zondag 28 maart - Palmpasen 
09.00 uur    : Eucharistieviering 
Voorganger  : Pastoor Monninkhof 
Lectrix : Helga Baars 
Koster         : A. Braam 
Intenties 28 maart 
overleden ouders van der Vechte-Rientjes, Bernard en Marie Diepman-Reimert,  
overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, overl. ouders Meijerink-Groote Stroek,  
Pastoor Wielens, Dieks Meulman en kinderen. 
 
Ommen : zondag 28 maart 11.00 uur Eucharistieviering 

 
 
Een nieuwe Bisschop 
 
In mijn ontmoetingen met mensen komt het niet zelden voor dat het ook weleens 
over geloof en over kerk gaat. Sommige mensen delen mij mee dat ze helemaal 
nergens meer in geloven, anderen geloven nog wel of wel weer, maar weten niet 
precies waarin, weer anderen hebben en houden een rotsvast geloof waarop de 
tand des tijds geen greep lijkt te hebben: onaangetast en onaantastbaar. 
 
Onlangs kwam ik een heel bijzondere man tegen. Hij begon mij eerst te vertellen 
wat er allemaal niet deugt aan onze RK kerk. Nu heb ik geen bezwaar tegen 
kritiek, zeker niet tegen gegronde kritiek, maar toen bleek dat hij reeds jaren 
geleden definitief afscheid had genomen van onze kerk, vond ik zijn kritiek toch 
iets minder overtuigend. Ik was echter wel nieuwsgierig naar het verloop van zijn 
religieuze geschiedenis en vooral vanaf zijn afscheid van de RK kerk. Hij vertelde 
mij erover en kort gezegd kwam het er op neer dat 'hij zijn eigen kerkje was 
begonnen', samen met zijn gezin en enkele volgelingen. 
 
'Alles draait om de liefde' vond hij en ik kon hem daarin geen ongelijk geven. 
Maar mijn vreugde over zoveel spirituele creativiteit verbleekte toch, toen ik 
ontdekte dat hij het niet erg nauw nam met de Schrift en de Traditie. Hij leek 
beiden méér als een kraam te zien waaruit men vrij kan kiezen wat men past. 
Van een 'recht', verantwoord verstaan van (vooral) het Oude Testament was 
echter geen sprake en ook in het Nieuwe Testament had hij selectief gewinkeld. 
Ik ben theoloog: ik merk dit op. 
 
We spraken over de goddelijkheid en de menselijkheid van Jezus. Het bleek dat 
onze nieuwe bisschop juist die woorden en daden van Jezus, waar hij persoonlijk 
moeite mee had, tot diens menselijke natuur wilde rekenen en bijgevolg 
veranderlijk zoals de cultuur, terwijl hij die woorden en daden van Jezus, die hem 
persoonlijk goed schikten, juist aan diens goddelijke natuur toeschreef die 
immers eeuwig en onveranderlijk is. Zo liet zich niet al moeilijk raden wie er in 
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deze vernieuwende theologie eigenlijk God geworden was. Juist, meneer zèlf. 
 
'In het leven van Jezus draaide alles om de liefde', zo wist hij te vertellen, 'en 
daarom liep zijn leven ook uit op de verrijzenis.' Nee, niet God had Jezus 
opgewekt, maar de voortzetting van zijn leven na de dood was enkel het logisch 
gevolg geweest van zijn eigen levensweg. Kortom, voor wie Jezus écht navolgt 
(en hij had een boekje geschreven waarin stond hoe je dit moet doen), krijgt de 
dood niet het laatste woord. 
 
'Alles draait om de liefde, want de liefde vergeeft alles, verzoent alles en dekt 
alles toe, zelfs nog vóór het aan het licht komt.´ Met dit geloofsartikel had hij 
tegelijk de Bijbelse noties van rechtvaardiging, oordeel, hemel en hel, schuld en 
boete, als verouderde meuk buiten de deur gezet, als 'niet meer van deze tijd!' 
De 'God der wrake' die zich woedend kon maken over het geweld op weerloze 
mannen, vrouwen en kinderen, leek wel op leeftijd gekomen: een lieve, 
tandeloze, oude opa, zo eentje die alles wel goed vindt en die wat scheef is recht 
breit en zo de beste vriend geworden is van al wie ook maar iets op zijn of haar 
kerfstok heeft. Bij Hem kom je er blijkbaar makkelijk mee weg! De weerloze 
slachtoffers verdwijnen zo in een moeras van liefde, vergeven en vergeten, alsof 
ze er nooit zijn geweest. Onder zo'n dikke deken kan het flink stinken naar 
onrecht en naar uitbuiting, dacht ik. Alles het gevolg van selectief winkelen en 
vooral ook van een gebrek aan bescheidenheid. 
 
Als de schapen zichzelf weiden, wie zal hen hoeden? 
Joop Butti 
 
 

 
Vastenactie 2021 - "GOED ONDERWIJS BIEDT TOEKOMSTPERSPECTIEF' 
Dat is het thema van deze vastenactie. Daar kunnen wij met onze school in 
Olusentu goed bij aansluiten. 
Het sr. Lucille Memorial fund staat al jaren voor onderwijs voor kinderen! Met een 
goede opleiding ben je namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen. 
Ook de school heeft met de pandemie te maken. Op dit moment zijn niet alle 
leerlingen aanwezig. De zusters werken eraan om contact te houden met de 
ouders en de kinderen. Helaas is het voor ons dit jaar weer onmogelijk een mooie 
vastenwandeling uit te zetten om samen te wandelen. Maar desondanks hebben 
we mooie foto's achter in de kerk tentoongesteld en staat er de vastenbus om uw 
vastenenveloppe in te doen. Ook is het mogelijk per bank te doneren: 
Vastenactie Lucia Kroes Sr. Lucille fund NL68 Rabo 0114095663 
 
Wij wensen u een goede vastentijd toe,  
M.O.V. Werkgroep 
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‘Tijd om het ankerr van de ziel uit te werpen’ 
 
       Brief voor de Veertigdagentijd 2021 

       Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht 

 
Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, 
 
We leven in zware tijden. Onze samenleving is tijdens de coronaviruspandemie 
op drift geraakt. Terwijl de tweede golf van besmettingen nog niet eens voorbij is, 
zien we al een derde golf op ons afkomen. Het blijft voorlopig ‘alle hens aan dek’. 
Ook het kerkelijk leven lijdt ernstig onder deze pandemie. Vorig jaar waren onze 
kerkgebouwen enkele maanden niet toegankelijk voor publieke vieringen. Daarna 
was er stapsgewijs meer mogelijk, volgens een strikt protocol, momenteel geldt 
een maximum van dertig aanwezigen bij een viering.  
In deze onwerkelijke, want bizarre, werkelijkheid begint met Aswoensdag de 
Veertigdagentijd waarin wij ons voorbereiden op het hoogfeest van Pasen. Van 
oudsher vraagt de Veertigdagentijd ons om innerlijk ‘voor anker te gaan’, dat wil 
zeggen: het is een periode van verstilling, bezinning en onthouding. Onthouding 
kan in de huidige omstandigheden een overbodige oproep lijken: we leven 
immers in een tijd waarin we ons al van zoveel dingen moeten onthouden: het 
(openbare) leven ligt grotendeels stil. Veel scholen zijn dicht, bijeenkomsten zijn 
afgelast, winkels zijn gesloten, de mogelijkheid om op bezoek te gaan of bezoek 
te ontvangen is zeer beperkt, mensen werken zoveel mogelijk thuis. Velen vrezen 
voor hun baan, werk of bedrijf. Anderen werden en worden nog steeds ernstig 
ziek door het coronavirus of verloren een dierbare aan deze ziekte. Er heerst 
verdriet, gemis, eenzaamheid, onzekerheid, niet in de laatste plaats ook bij veel 
kinderen en jongeren. Hoe vinden we in die omstandigheden de houding van 
bekering naar God, waartoe de Veertigdagentijd ons oproept? 
Het is goed om ons te realiseren dat wie in de Veertigdagentijd innerlijk ‘voor 
anker gaat’, niet alleen kiest voor een periode van verstilling maar met dat anker 
ook zijn hoop vestigt. Het anker is immers het christelijke symbool van de hoop 
en onze hoop is gevestigd op de Heer: “De hoop is het veilige en vaste anker van 
onze ziel. Zij dringt door binnen het heiligdom, waar Jezus voor ons als voorloper 
is binnengegaan …” (Hebr. 6,19-20). Kortom: het ankerpunt van de hoop is niets 
minder dan de Hemel. Jezus leeft, Hij is waarlijk verrezen: dat is de boodschap 
van Pasen. En Hij wil ons in de verrijzenis laten delen: deze begint bij het doopsel 
en vindt zijn voltooiing bij onze verrijzenis op het eind der tijden en bij ons eeuwig 
leven in Gods Vaderhuis, als wij Hem volgen. Op de Hemel richten we onze 
hoop. Dat Jezus deze hoop verwezenlijkte door zijn Kruisdood en verrijzenis, 
vieren we op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. Daar leven we vanaf 
Aswoensdag veertig dagen lang naar toe.  
Daartoe is het belangrijk om ruimte en tijd vrij te maken voor onze relatie met de 
Heer. Het is bekend: het moet in een relatie van twee kanten komen. Welnu, aan 
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de Drie-ene God zal het niet liggen. God kijkt naar ons uit, ook als we jaren 
dwalen voordat we bij Hem thuiskomen (vgl. de parabel van de verloren zoon,  
Lc. 15,11-32). Gods Zoon gaat actief op zoek naar ons en overbrugt de afstand 
die er tussen Hem en ons bestaat. Zoals toen Jezus in Jericho in een boom de 
rijke belastingambtenaar Zacheüs ontwaarde: “Toen Jezus bij de plaats kwam, 
keek Hij omhoog en zei tot hem: ‘Zacheüs, klim vlug naar beneden, want 
vandaag moet ik in Uw huis te gast zijn.’ Zacheüs kwam snel naar beneden en 
ontving Hem vol blijdschap” (Lc. 19,5-6). En de Heilige Geest waait als 
instrument van bekering en brenger van troost en hulp waarheen Hij wil (vgl. Joh. 
3,8). Het is aan ons om de Heilige Geest in ons toe te laten en Zijn zuiverende 
werk te laten doen. Wij op onze beurt kunnen God in de Veertigdagentijd naderen 
in ons gebed. We bevinden ons daarbij in goed gezelschap. Zo reisde de profeet 
Elia veertig dagen naar de berg, waarop God aan hem zou verschijnen (1 Kon. 
19,1-18). En Jezus trok zich veertig dagen terug in de woestijn, om zich daar 
vastend en biddend voor te bereiden op Zijn zending (Lc. 4,1-13). Ook tijdens Zijn 
openbare leven zocht Jezus de eenzaamheid om te bidden (Lc. 5,16) en op de 
Olijfberg, toen Zijn arrestatie aanstaande was, bad Hij intens tot Zijn Vader  
(Lc. 22,39-46). Zoals Christus Zijn boodschap van hoop en liefde voor ons heeft 
achterlaten, zo kunnen wij in gebed onze boodschap bij Hem achterlaten, in het 
vertrouwen dat Hij luistert.  
 
Ook onze angsten, mislukkingen en teleurstellingen kunnen we in deze biddende 
dialoog bij Hem neerleggen. Daaraan hebben we in deze onzekere tijden 
misschien wel extra behoefte. “Verspil nooit een goede crisis” (Never waste a 
good crisis) is een advies van Winston Churchill dat we op ons eigen biddende 
leven kunnen toepassen. De coronacrisis heeft aangetoond dat de wereld minder 
maakbaar is dan velen dachten. Ook de maakbaarheid van ons eigen leven blijkt 
beperkt. We zijn geneigd onze successen te benadrukken, terwijl we vergeten dat 
we slechts woekeren met de talenten die we ontvangen hebben (vgl. Mt. 25,14-
30). We moeten naar vermogen werken, maar kunnen onszelf niet 
gelijkschakelen aan het resultaat: “Wat heb je dat je niet gekregen hebt? En als je 
alles cadeau gekregen hebt, waarom die drukte alsof alles van jezelf kwam?” 
(1 Kor. 4,7). De coronaviruspandemie drukt ons met onze neus op de feiten. 
 
God vraagt ons Zijn liefde zonder voorbehoud te beantwoorden en Hij doet 
daartoe ook uitdrukkelijk een beroep op ons: “Gij zult de Heer uw God beminnen 
met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. Het 
tweede is dit: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod 
voornamer dan deze twee” (Mc. 12,30-31). Dit tweede gebod is tijdens deze 
coronacrisis extra urgent. Want in het kielzog van de coronaviruspandemie is een 
tweede pandemie gaande: de groeiende eenzaamheid. Deze treft zowel ouderen 
als jongeren. Eenzaamheid doet niet aan leeftijdsdiscriminatie, alle generaties 
lijden onder het wegvallen van sociale contacten. Nu al doen veel gelovigen in  



Dorpsblad Hoonhorst 
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 9 

 
17 

  



Dorpsblad Hoonhorst 
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 9 

 
18 

  



Dorpsblad Hoonhorst 
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 9 

 
19 

onze parochies hun uiterste best om mensen nabij te zijn. Ik roep iedereen op dit 
te blijven doen, ook na deze crisis. Niet iedereen zal op eigen kracht uit zijn 
isolement kunnen komen. En de realiteit is dat de toegenomen schermtijd via 
computer en telefoon geen volwaardige vervanger is voor echt contact.  
Dat laatste geldt ook voor de vieringen, die in deze coronatijd veelvuldig via een 
livestream zijn te volgen. Dit is een belangrijk hulpmiddel, maar geen blijvend 
alternatief. Want hoewel we in gebed tot Christus kunnen naderen, overbrugt Hij 
de afstand tot ons pas totaal in de Eucharistie die we ontvangen. In de 
Eucharistie worden we eenvormig met Christus. Paus Franciscus wees op 3 
februari jl. tijdens zijn wekelijkse catechese op het belang van de liturgie. Hij zei: 
“De liturgie is een daad die de hele christelijke ervaring en dus ook het gebed 
grondvest. Het is een gebeurtenis, het gebeurt, het is aanwezigheid, het is een 
ontmoeting. Het is een ontmoeting met Christus. Christus stelt zichzelf aanwezig 
in de Heilige Geest door middel van de sacramentele tekenen: vandaar de 
noodzaak voor ons christenen om deel te nemen aan de goddelijke mysteries. 
Een christendom zonder liturgie, durf ik te zeggen, is misschien een christendom 
zonder Christus.” Daarom mijn oproep: probeer waar mogelijk in deze coronatijd 
de Eucharistieviering bij te wonen, evenals andere bijeenkomsten van liturgie en 
gebed, waaronder de aanbidding van het Allerheiligst Sacrament om in stilte bij 
onze Heer Jezus te verwijlen, en om na deze crisis de zondagse kerkgang te 
hernemen. Christus kijkt naar ons uit! 
 
Naast de twee genoemde pandemieën zou ik ten slotte op nog een pandemie 
willen wijzen die in West-Europa al decennialang woekert: die van de massale 
geloofsafval. Hierdoor hebben de meeste West-Europeanen het veilige en vaste 
anker van hun ziel losgelaten. De Veertigdagentijd en de coronaviruspandemie, 
die duidelijk maakt dat we ons leven toch niet zo in eigen hand hebben als we 
dachten, kunnen ons helpen dat anker voor de ziel met zijn ankerpunt in de 
Hemel terug te vinden. Hier geldt helemaal: never waste a good crisis.  
 
Broeders en zusters, we hebben in Nederland momenteel een gezamenlijke 
tunnelvisie. Die tunnel is de coronacrisis en het licht aan het eind ervan zijn de 
vaccins. Wij christenen delen in die hoop maar richten in de Veertigdagentijd 
onze hoop op nóg een licht: het eeuwig licht van Pasen, van oudsher 
gesymboliseerd door het Paasvuur dat in de Paasnacht wordt ontstoken en de 
daaraan ontstoken paaskaars, het symbool van de Verrezen Christus. In dat licht 
wens ik u allen veel kracht en vooral hoop toe in deze moeilijke tijden en een 
vruchtbare voorbereiding op het hoogfeest van Pasen.  
 
In gebed verbonden, 
Willem Jacobus kardinaal Eijk, 
Aartsbisschop van Utrecht 
Utrecht, Aswoensdag 17 februari 2021 
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Het anker van onze hoop 
 

In de Oudchristelijke tijd werd het kruis van Christus niet als martelwerktuig 
verbeeld, maar als teken van hoop, redding en overwinning. Immers, 

Christus heeft door het kruis de dood voor ons overwonnen. Eén van de 
oudste voorbeelden daarvan is te zien op een grafplaat 

in de catacomben van Domitilla te Rome uit de 3de eeuw. 
 

Het betreft een grafplaat van een christelijke vrouw met de naam Antonia. 
Het kruis is verwerkt in een anker. Boven de dwarsbalk van het kruis-anker 

is de Griekse letter phi te lezen: dat is de eerste letter van het Griekse 
phoos dat licht betekent. Boven de rechter vis is eveneens het kruis te zien 
met daarin de phi. Dat kruis rust op een andere Griekse letter: lambda van 

logos. Dat betekent woord. Licht en woord tezamen verwijzen naar 
Christus. Johannes de evangelist schrijft immers over Hem: “In het begin 

was het Woord … In Hem was leven, en dat leven was het licht der 
mensen. En het licht schijnt in de duisternis” (Joh. 1). 

 
Hoofdmotief van deze grafplaat is het kruis-anker als symbool voor onze 
redding dankzij de dood en verrijzenis van Christus. De vissen aan het 
kruis-anker symboliseren de christenen die door het water van de Doop met 
Christus begraven zijn, om met Hem te verrijzen (Rom. 6). 

 
In heel de symboliek van deze grafplaat wordt aangeduid: per crucem ad 

lucem – door het kruis naar het licht. 
 

Dat kruis is het anker van onze hoop. 
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Op bezoek bij… 
 

Christiaan Huizenga, we hebben hem nog helemaal niet aan u 
voorgesteld! Sinds de warme zomer van 2020 versterkt Chris 
(want zo mogen we hem noemen) het enthousiaste Dorpsblad 
team. Chris is in oktober 35 jaar geleden op de wereld gezet en 
woont nu samen zijn vrouw Marise en kinderen Jozua en Suze 
aan de mooiste straat van Hoonhorst.. de Dammans Es. 
 
Hoonhorst was helemaal nieuw voor het gezin. In 2018 kochten 
ze de woning en verhuisden met zijn drieën van de bruisende 
stad Zwolle naar een ietwat rustiger Hoonhorst. In 2018 is daar 
nog een wolk van een dochter Suze bij gekomen.   
 
 
Rust heeft Chris niet echt in de kont. Hij is een bezige bij en 
gelukkig ook nog erg handig! Hij heeft diverse klussen in en om 
het huis aangepakt en dat lijkt ook nog eens ergens naar! Zowel 
Chris als Marise zijn erg betrokken bij het dorp en hij wilde graag 
(wat) vrijwilligerswerk doen. Wij hebben hem weten te strikken en 
zijn erg blij met zijn hulp.  

 
Interviewen van bewoners of een stukje schrijven over lokale 
ondernemers of verenigingen zal hij op zich nemen. Dus heeft u 
wat interessants te melden laat het ons weten. Dan sturen wij 
Chris op u af! Daarnaast is hij een kei in knieperties bakken dus 
op de kerstmarkt zult u hem daar ook treffen bij de Dorpsblad 
kraam ;) 
 
Studeren heeft hij ook zeker gedaan. Chris heeft in Groningen 
aan het HBO de studie Commerciële economie/marketing 
gedaan en werkt nu als bedrijfsmanager bij de Christelijke 
stichting Next Move.  
 
 
Toekomstdromen heeft Chris net als veel anderen ook. Hij wil dit 
jaar starten zich om te laten scholen naar de technische sector. 
In september hoopt hij te beginnen aan een omscholingstraject 
‘’Mechatronica’’ bij de branche opleider OBM.  
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Interesses heeft Chris vooral voor muziek en met name drummer. 
Hij is drummer in de band Reisgenoten en valt af en toe in bij 
verschillende bandjes en samenstellingen. Chris heeft ook veel 
interesse in de natuur en dan met name vogels. Gewapend met 
een paar goeie schoenen en een verrekijker kan hij uren speuren 
tussen de bomen. Hij ziet ze vaak vliegen ;) 
 
Allerliefste vrouw van Chris is Marise. Marise is in het plaatsje 
Leuven (België) ongeveer 31 jaar geleden in de wieg gelegd. Ze 
werkt op het Windesheim als docente. In 2011 zijn ze getrouwd 
en hebben samengewoond in Groningen. 
 
 
Aan het vrije onbezorgde leventje kwam op 12 februari 2016 een 
einde want daar was Jozua. Een vrolijk manneke die nu naar 
groep 1 gaat op het Sint Cyriacus. Suze gaat naar Anneke en op 
maandag naar de Peuterspeelzaal.  
 
 
Natuurlijk is er nog veel meer over Chris te vertellen. Maar hij is 
nog lang niet van plan 
ons mooie dorpje te 
verlaten want het 
bevalt hem allerbest. U 
heeft nog ruim de tijd 
om hem te leren 
kennen. Als de 
coronamaatregelen 
weer achter de rug zijn 
en we onze tradities 
van Koningsdag, 
Sproeifeest, KachelFM, 
Carnaval en meer van 
dat goeds weer 
kunnen voortzetten, 
komt u hem vast een 
keer tegen! 
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AANBIEDINGEN  
Het Anjerpunt is beperkt open, alleen voor het halen en brengen 
van boeken, op maandag en op woensdag van 14.00 tot 16.00 u. 
Toch is het mogelijk om streekproducten te kopen en deze af te 
halen. We hebben tot we weer echt open mogen/kunnen twee 
(tijdelijke) aanbiedingen: het Hoonhorster biertje voor 2,00 euro én 

het klapmutsje (Hoonhorster vlierbloesemlikeur) voor 9,50 euro! 
Bestellen via info@anjerpunthoonhorst.nl en we spreken af wanneer het af te 
halen is!  
De schappen mogen leeg, we beginnen straks gewoon weer fris en fruitig! 
   

NOABERBIEB   
Veel Hoonhorsters weten de weg naar de noaberbieb te 
vinden, zowel kinderen, jeugd als volwassenen. Iedereen 
mag boeken lenen, ook als je geen biebpas hebt van de 
bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen! En daar wordt goed gebruik 
van gemaakt, vooral in deze tijd!  
De meeste boeken komen weer terug, maar soms blijft er per 

ongeluk iets bij mensen thuis liggen. Dus kijk eens in de kast of er nog een boek 
ligt van het Anjerpunt (met Anjerpuntsticker) en breng het terug!   
En: er zijn weer mooie boeken binnengebracht in deze corona-opruimtijd! 
 

TEZZ en de Tijdgeest 

Weet u het nog? Het Anjerpunt heeft een bijzonder 
buitenspel! Met een iPad, lopend door het buitengebied van 
Hoonhorst doet u kennis op over het verleden, heden en 
misschien de toekomst van Hoonhorst. Een leuke wandeling 
van ca 2,5 km, ongeveer 1,5 uur waarin u tijdens het spel vast 
bekende stemmen zult horen! 

 

DORPSAGENDA 2021 
Door de coronamaatregelen is het helaas lastig om iets te organiseren. Toch zit 
er vast al wel wat in de koker van een aantal verenigingen of stichtingen, voor het 
geval er wel weer wat mogelijk is. Als daar al data voor zijn: meld het alvast aan 
voor de Dorpsagenda 2021. Om ervoor te zorgen, dat niemand een activiteit 

mailto:info@anjerpunthoonhorst.nl
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hoeft te missen én om te voorkomen dat er twee interessante activiteiten op 
dezelfde dag plaatsvinden. En misschien is het zelfs wel mogelijk om combinaties 
te zoeken waardoor de een de ander kan versterken! Alles wat aangemeld wordt 
via het mailadres agenda@anjerpunthoonhorst.nl komt op de website 
www.hoonhorst.nl te staan. Kijk daar regelmatig op als je iets wilt organiseren en 
wie weet tot welke leuke gezamenlijke activiteiten dit kan leiden!  
 

Voor meer informatie over het Anjerpunt of wil je graag naober worden, 
stuur dan een mail naar: info@anjerpunthoonhorst.nl of bel 
(0529) 793010 en je kunt terecht bij Karin Huitink (Kappers), Yvonne 
te Woerd (06)54795800, Antje Kingma (Boerhoes). Anjerpunt 
Hoonhorst is ook op facebook te vinden!  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

mailto:agenda@anjerpunthoonhorst.nl
http://www.hoonhorst.nl/
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