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Colofon:
Redactie
Marisca Kasper, tel. 06 14 56 57 69
Rosanne Wassens, tel. 06 37 31 90 81
e-mail: dorpsbladhoonhorst@gmail.com
Contactpersoon bezorging en inlegvellen
(inlegvellen uiterlijk 1 week voor verschijning aanmelden)
Ria Melenhorst, tel. (0529) 40 15 49
Contactpersoon secretariaat
Martine Haverkate, tel. 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
8 november
6 december
3 januari

Gemaakt door
Rosanne
Marisca
Marisca

Verschijning
18 november
16 december
13 januari

Beste dorpsgenoten,
Maak alvast ruimte in de kast want die kan weer gevuld worden met koeken en
rookworsten. De carnaval en de bergruiters komen binnenkort weer langs.
Bij Kappers wordt nog steeds superhard gewerkt en het zal niet lang duren voor
het Anjerpunt een stukje op moet schuiven.
Wie is er niét benieuwd hoe het allemaal wordt?!
En rond de Moezenbelt wonen slimme mensen: hun team heeft de eerste prijs in
de dorpsquiz. Gelukkig was het samen doen nóg belangrijker en heeft iedereen
zin in een herhaling. Wie weet?

Stichting Het Dorpsblad
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Agenda
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Dinsdag
Woensdag

25 oktober
26 oktober
28 oktober
8 november
9 november

Ouderenochtend in de Potstal
Klaverjassen in de Potstal
Lasergamen (SAAM Potstal)
Ouderenochtend in de Potstal
Klaverjassen in de Potstal

Iedere dinsdag tussen 14 en 15 uur is er het Info uurtje in het Anjerpunt
Voor de actuele agenda en jaarplanning  zie Hoonhorst.nl

In dit nummer o.a

Kerk

Rookworsten van de Bergruiters

Wie staat daar toch in de boerinnenkalender ???
Voetbal met nieuwe sponsorshirt

Anjerpunt nog net even op de vertrouwde plek
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KERKELIJK NIEUWS
Pastoresteam Emmanuelparochie:
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, pastorbutti@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 / 06 13 42 77 90
Contactpersoon voor onze parochie bij overlijden:
Mevr. T. Veltmaat, tel. (0529) 40 17 29 / 06 38 03 01 37
Contactpersoon voor het kerkhof:
mevr. A. van Leeuwen, tel. (0529) 40 20 11 / 06 13 42 77 90
Website:www.parochiehoonhorst.nl
Parochiefonds Hoonhorst Rabobank rek.nr. NL77 RABO 0312 8258 03
P.C.I. Caritas Hoonhorst Rabobank rek.nr. NL35 RABO 0161 7062 82
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) 40 12 23. Misintenties kunnen per
DORPSBLAD HOONHORST NR 4

3

Dorpsblad Hoonhorst
kalenderjaar worden opgegeven onder vermelding van de data waarop men de
misintentie gelezen wil hebben. Bijdrage: misintentie € 8,=.
Betaling via bankrekeningnr. NL55 RABO 0312 8258 11 t.n.v. R.K. Parochie H.
Cyriacus Hoonhorst.
Kerkberichten: 23 oktober tot en met 20 november. Wijzigingen
voorbehouden
Elke zondag is er in het Eucharistisch Centrum in Ommen een
Eucharistieviering om 11 uur.
e

Zondag 23 oktober
30 zondag d.h. jaar
Schaalcollecte voor Missiezondag en een deurcollecte van “ Dalfsen geeft
warmte”. voor de mensen die in financiële problemen komen door de ongekende
stijgingen van energie en boodschappen.
09.00 uur
Voorganger
Koor
Lector
Dienen
Collectanten
Koster

: Eucharistieviering
: Pastor de Vries
: Pro Musica
: Silvo Broeks
: Arne, Rens
: Herman v.d. Vegt, Jan v.d Vechte
: Herman v.d. Vegt

Intenties van vorige week, 16 oktober: Marinus en Diny Mars- Diepman,
Bernard en Marie Diepman- Reimert, Dieks en Mina Meulman- Smook en kinderen,
ouders Kappers- van de Kolk,
Gradus Damman, overl. fam. Wolthaar
En van 23 oktober: Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. ouders MeijerinkGroote Stroek, Dieks en Mina Meulman- Smook en kinderen, Antoon Damman,
Jan Diepman en Ingrid Rosink- Diepman, ouders Damman- Heerink, overl. fam. Wolthaar,
Jan Veltmaat, Bernard en Annie Nijhout- Bosch

14.00 uur

: Doopviering

Maandag 24 oktober
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 27 oktober
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor de zieken en gehandicapten
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Zaterdag 29 oktober
19.00 uur
: Communieviering
Voorganger : Pastoraal werker Butti
Geen koor
Lectrix
: Hermien Schoorlemmer
Collectanten : Gerard Holterman, Jan Kroes
Koster
: Gerard Holterman

e

31 zondag d.h. jaar

Intenties 29 oktober: Bernard en Marie Diepman- Reimert,
Dieks Meulman en kinderen, overl. fam. Wolthaar

Maandag 31 oktober
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Dinsdag 1 november
Allerheiligen
Lemelerveld om 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Monninkhof
Liederholthuis om 19.00 uur Communieviering met pastoraal werker klein
Overmeen
Woensdag 2 november
Allerzielen
19.00 uur
: Allerzielenviering
Voorganger : Werkgroep
Koor
: Pro Musica
Collectanten : Herman v.d. Vegt, Anton Peek
Koster
: Herman v.d. Vegt
Intenties 2 november: overl. ouders Meijerink- Groote Stroek, Bernard en Marie
Diepman- Reimert, overl. ouders van der Vechte- Rientjes, Marinus en
Diny Mars- Diepman, Dieks en Mina Meulman- Smook en kinderen, overl. ouders
Schrijver- Langenkamp, overl. ouders Overgoor- Grooteschaars,
overl. ouders Sterenbosch- Luttenberg, overleden ouders Hollewand, overl. ouders
Nijensteen- ten Have, overl. ouders van Straaten- Meulman, Gerard Overgoor, overl.
ouders Schrijver- Bosch, Gerard en Mien Schuurman- Zijsveld, Jan Diepman en Ingrid
Rosink- Diepman, overl. ouders Broeks- Splinter, Herman Nijboer, overl. ouders HagenKeizer, Martin en Willy, overl. ouders Poppe- Hoogland, Gerda Kroes- Holterman, overl.
ouders Kroes- KleinHerenbrink, overl. ouders Holterman- Smook, Gradus Damman, overl.
ouders Braam- Nijentap, overl fam. Wolthaar, Bertus Kappers, Anna en Marinus Veltmaat,
overl. fam. Kamphuis- Wijnberg, Jan Veltmaat, pastoor Berntsen, Bernard en Annie
Nijhout- Bosch, Herman Rienties,

Donderdag 3 november
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Ouders Kappers- van de Kolk, Jan Huitink
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Zondag 6 november
Willibrordzondag collecte voor de Oecumene
09.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Koor
: Pro Musica
Lector
: Anneke Jansen
Dienen
: Frans, Nick
Collectanten : Annie Braam, Hein Hulsman
Koster
: Annie Braam

e

32 zondag d.h. jaar

Intenties 6 november: Bernard en Marie Diepman - Reimert, Dieks en Mina MeulmanSmook en kinderen, Johan Kortstee, ouders Damman- Heerink, pastoor Wielens, overl
fam. Wolthaar

Maandag 7 november
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 10 november
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor vrede in de wereld
Zaterdag 12 november
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastor de Vries
Koor
: Pro Musica
Lector
: Anneke Jansen
Collectanten : Gerard Holterman, Hans Rienties
Koster
: Gerard Holterman

e

33 zondag d.h. jaar

Intenties: Bernard en Marie Diepman- Reimert, Dieks en Mina Meulman- Smook en
kinderen, Herman Nijboer, overl fam. Wolthaar

Maandag 14 november
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 17 november
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor alle mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld
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Zondag 20 november
Christus Koning / Ceciliafeest Nationale Jongerencollecte
09.00 uur
: Communieviering
Voorganger : Pastoraal werker klein Overmeen
Koor
: Pro Musica
Lector
: Martin Broeks
Misdienaars : Lynn, Maud
Collectanten : Herman v.d. Vegt, Tonnie Braam
Koster
: Herman v.d. Vegt

e

34 zondag

Intenties 20 november: Bernard en Marie Diepman- Reimert, Dieks en
Mina Meulman- Smook en kinderen, ouders Damman- Heerink, Joop Koerhuis,
overl fam. Wolthaar,

Na afloop van de viering is er koffie
Sport for all
Sport voor iedereen
Soms krijg je een ‘geschenk uit de hemel’. Dit overkwam mij begin juni. Volkomen
onverwachts ontving ik vanuit het Vaticaan een uitnodiging voor een congres
“Sport for all”. Volgens de uitnodigingsbrief zou ik in Nederland verantwoordelijk
zijn voor de ‘sports ministry’ (pastorale zorg op het gebied van sport). Dat is
misschien een beetje veel eer. Maar er zit wel een kern van waarheid in: naast
mijn werk pastorale werk in onze Emmanuelparochie ben ik ook actief als
geestelijk adviseur van de Nederlandse Katholieke Sportbond Voetbal (NKS
Voetbal, zie www.nksvoetbal.nl ). Deze sportieve klok had men kennelijk ook in
het Vaticaan horen luiden, dus dit bracht mij naar dit pastoraal congres over
geloof en sport.
De voorbereiding van deze reis was op zich al een avontuur. Het reisbureau dat
ik belde, gaf aan dat het geen individuele boekingen meer verzorgt. Dus dit
mocht ik zelf uitzoeken. Dit had ik nog nooit eerder gedaan. Maar toch: de
boeking bij Ryan Air lukte en via de organisatie van het congres in Rome kwam ik
ook aan een hotelletje in een buitenwijk van die stad voor een schappelijke prijs.
Waar ik nog wel tegenop zag, was het openbaar vervoer in Rome: in een drukke
en grote stad in mijn eentje mijn weg vinden. Wat echter hielp, was informatie van
een parochiane, die kort tevoren in Rome geweest was. Ze vertelde dat op het
vliegveld in Rome alles heel overzichtelijk was en ook dat een taxi in Rome zelf
relatief voordelig was. Deze inlichtingen stelden me gerust.
De reis naar Rome zelf op woensdag 28 september jl. verliep voorspoedig. Ik
vloog vanaf Eindhoven, dit vliegveld is iets overzichtelijker dan Schiphol. Hoewel
ik thuis vooraf met een duimstok de maten van mijn koffer had opgemeten, bleek
deze net iets te groot te zijn voor de handbagage. Maar geen nood: tegen
bijbetaling kon ik mijn koffer als ruimbagage inchecken en ging deze alsnog mee.
Gelukkig had ik genoeg tijd voor de lange wachtrij voor de veiligheidscontrole,
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zodat ik op tijd het vliegtuig in kon. Eenmaal in Rome aangekomen, ben ik vanaf
het vliegveld Fiumicino met de trein naar station Termini - gelegen in het
stadscentrum van Rome - gegaan, en vandaar met een taxi naar mijn hotel. Dit
verliep allemaal soepel, dus: eerste deel van mijn missie geslaagd!
Ook de volgende ochtend had ik geluk: op de bushalte - vlak bij mijn hotel - trof ik
een priester, die werkt in het Vaticaan. Met hem kon ik zo in de bus stappen en
zo kwam ik op tijd voor de poort van het Vaticaan bij de Zwitserse garde, die daar
de wacht houdt. Mijn naam stond op de lijst van congresdeelnemers - ik werd
verwacht - dus zodoende kon ik naar binnen naar de “Paulus VI congreszaal”,
waar onze bijeenkomst zou plaatsvinden.
Samen met 180 andere deelnemers afkomstig uit 40 landen, heb ik daar
gedurende twee dagen (donderdag 29 en vrijdag 30 september) mogen luisteren
naar tal van boeiende sprekers. De speeches, die me het meeste zijn
bijgebleven, zijn die van Thomas Bach, president van het Internationaal
Olympisch Comité (IOC) en Mgr. Emmanuel Gobilliard, hulpbisschop van Lyon
en namens de Franse bisschoppenconferentie, gedelegeerde voor de pastorale
zorg voor de Olympische Spelen in Parijs in 2024. Van Thomas Bach leerde ik
dat sport geen religie is, maar dat we als kerk en sport wel gedeelde waarden
hebben waar we ons samen voor kunnen inzetten. Mgr. Gobilliard (een vlot
spreker, hij kan het mooi brengen, met gevoel voor humor) vertelde ons onder
meer dat ook Jezus een ‘sportman’ is, want Hij wandelt over het water … en zo
had deze spreker ook nog andere grappige metaforen, meest ontleend aan het
voetbalspel.
Naast deze inspirerende speeches (peptalk), was er in de pauzes volop
gelegenheid tot netwerken. Zo had ik interessante gesprekken met
vertegenwoordigers onder meer uit Duitsland, België, Brazilië, Senegal en
Australië. We waren het erover eens, dat ook vanuit gelovig oogpunt sport tal van
mogelijkheden biedt om recht te doen aan de waardigheid van mensen, voor wie
deelname aan sport niet vanzelfsprekend is. U mag hierbij denken aan sport voor
mensen die moeten leven met een fysieke of mentale beperking; maar ook aan
sport voor gedetineerden in gevangenissen en sport voor vluchtelingen en
asielzoekers. Juist voor hen kan – bijvoorbeeld - een potje voetbal (samen met of
tegen een team van spelers uit de plaats waar zij verblijven) een manier zijn om
zich welkom te mogen voelen en voor even de ellende in hun eigen land te
kunnen vergeten. Bij dit laatste aspect hebben we tijdens dit congres ook stil
gestaan: de verschrikkelijke situatie van hen die het slachtoffer zijn van oorlog en
zinloos geweld, zoals nu in Oekraïne.
Hoogtepunt was ook de komst van onze paus Franciscus, vrijdagmiddag 30
september. Zoals bekend heeft hij moeite met lopen; maar toch bewoog hij zich met wandelstok - kras en vastbesloten naar zijn zetel. Hij hield een korte
toespraak. En hierna had hij tijd voor alle deelnemers! We mochten hem allemaal
kort persoonlijk groeten, 180 personen in getal! Petje af voor deze ‘sportieve’
prestatie van onze paus. Geweldig!
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Na nog een lekkere pizza in een Romeins restaurant vlak bij mijn hotel op
vrijdagavond, ben ik zaterdag 1 oktober goed gemutst vanuit Rome teruggekeerd
naar ons land. Ook een storing in het bagagesysteem op vliegveld Eindhoven,
waardoor we na landing anderhalf uur in het vliegtuig moesten wachten, mag de
pret niet drukken. In mijn rugzak zit genoeg inspiratie om de komende tijd, ook op
het gebied van geloof en sport, mee aan de gang te gaan.
Dankbaar kijk ik terug op dit mooie congres, de prachtige culturele avond, die ons
werd aangeboden (rondleiding met uitleg in de Sixtijnse kapel en aansluitend een
goed verzorgd diner), alle ‘reddende engelen’, die me in Rome op de beide
vliegvelden en ook tijdens de voorbereiding door deze reis hebben heen
geloodst, en op allen die tekenden voor de organisatie van dit pastorale congres.
Het ‘geschenk uit de hemel’, dat ik door de uitnodiging voor dit congres heb
mogen ontvangen, hoop ik in de loop van de komende tijd in ons land, samen
met anderen, te mogen gaan uitpakken onder het motto: “Sport for all”.
Met pastorale en sportieve groet,
Pastoor André Monninkhof
Meer info over dit congres: www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife.en.html
Lourdes 7 t/m 12 september 2022
Op basis van de woorden uitgesproken van mijn werkgever (die vroeger Lourdes
bezocht) dacht ik dat het in Lourdes alleen om de commercie draaide. Ik wist niet
wat me daar overkwam. Nu weet ik al dat ik deze uitspraak niet kan bevestigen.
Op het terrein van het Heiligdom overviel me de enorme harmonie die daar
heerst. Voor mij ( persoon die de eerste keer naar Lourdes ging) was het
bijzonder, prachtig om een aantal dagen samen te zijn met mensen die ik niet
ken maar met wie ik al gauw contact kreeg. In onze groep waren deelnemers die
de
de
al vaker in Lourdes geweest zijn, misschien 4 of 5 keer, maar ook mensen die
Lourdes de eerste keer bezochten. Heiligdom van Lourdes is voorgesteld als
pastorale thema voor dit jaar met de woorden: “Ga aan de priesters zeggen …”
De andere delen van deze bekende zin, uitgesproken door Maria aan Bernadette
Soubirous, worden bewaard voor het bedevaartseizoen 2023 en 2024.
Tijdens de bedevaart hebben sommigen van ons verschillende rollen gehad, de
een was een gewone pelgrim, de ander een vaandeldrager (tijdens de
sacramentsprocessie mocht ik zelf een vaandel dragen; echt een bijzondere
ervaring om zoveel knielende mensen te zien voor het Allerheiligst Sacrament).
Onze groep heeft deel genomen aan verschillende vieringen, onder anderen:
welkomstviering, de handoplegging, de lichtprocessie (die greep me echt aan, al
die mensen met kaarsen in hun hand, veel zieken in de rolstoelen en vrijwilligers
die voor hen zorgden), de sacramentsprocessie, de internationale mis, de mis
aan de Grot (wonderbare ervaring toen ik me besefte dat ik op dezelfde plek sta
waar Bernadette in 1858 jaar stond toen Maria aan haar veerscheen), verder de
viering van Barmhartigheid, de kruisweg en de afscheid mis.
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Rondom thema: “Ga aan de priesters zeggen …” hebben we ons verzameld in
het hotel “Padoue” waar mgr. Woorts een prachtige avond georganiseerd heeft,
en veel ruimte was om persoonlijke ervaringen of je levensverhaal met anderen
te delen. Mgr. Woorts heeft een sfeer gecreëerd om harten van mensen open te
stellen. Het raakte velen van ons diep. Sommigen vertelden heel gemakkelijk hun
verhaal, wat hen raakt en bezighoudt. Soms verhalen van eenzaamheid en
wanhoop die dankzij een sterk geloof en het toevertrouwen aan God, veranderd
zijn in vreugde en blijheid. Er was ruimte voor tranen, gelach en eerlijkheid.
Niemand is zonder eigen intenties naar Lourdes gekomen, sommige van deze
werden voorgelezen tijdens de vieringen, de rest hebben we toevertrouwd aan
Onze Lieve Vrouw van Lourdes.
Koor uit Ommen “Intermezzo” zorgde voor geweldige muziek. Dat gaf aan onze
pelgrimstocht meer een plechtiger en ontroerend karakter. De pelgrims stelden
de optredens van ons koor zeer op prijs en we hopen stiekem dat het koor over
een tijdje weer met ons mee wil gaan om in Lourdes gezamenlijk te zingen omdat
er een oud gezegde luidt: “zingen is twee keer bidden”.
Ik denk dat ik het niet verkeerd heb als ik zeg dat we (we = bedevaart
deelnemers, gewone mensen uit verschillende kerken van onze
Emmanuelparochie en andere Nederlandse parochies) met elkaar zeker een
sterke band opgebouwd hebben en met elkaar verbonden raakten. We hebben
met elkaar gelachen, gepraat waardoor we elkaar beter leerden kennen, gegeten,
samen gezongen en deel genomen aan verschillende excursies (wandeling aan
de Grot of de Pyreneeën bezoeken). Veel verschillende emoties zijn erbij
gekomen.
Als deelnemers werden we gevraagd om onze ervaringen met anderen te delen
zodat er meer mensen geraakt kunnen worden met het Lourdes wonderverhaal.
Geweldig samen in Lourdes te kunnen zijn…., omdat het daar niet uitmaakt wie
je in je dagelijkse leven bent en wat voor werk je doet of hoeveel geld je verdient.
De muziek was prachtig, de gebeden waren inspirerend en de toespraken en
getuigenissen hebben ons diep getroffen, ons opgebouwd en ons geloof
gesterkt.
Het grote wonder van Lourdes is dat je er snel tot een diep gesprek met een
ander komt. Daar ervaar je enorme saamhorigheid. Zelfs niet gelovigen zijn daar
van onder de indruk. Daar is een gevoel van vrede overal te voelen. Lourdes als
een dorpel van eeuwig leven dat op ons bij de hemelse Vader wacht.
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Vooraankondiging Bisdombedevaart.
Het aartsbisdom Utrecht organiseert van 29 april t/m 4 mei 2023 voor de vijfde
keer een Bisdombedevaart naar Lourdes. Eerdere edities trokken steeds
minstens 1.000 pelgrims van jong tot oud uit alle parochies van het aartsbisdom.
Als Emmanuelparochie willen wij hier graag weer bij aansluiten. Van harte
nodigen wij ieder van u uit om met ons mee te gaan. Want of u nu jong bent of
ouder, Maria is er voor iedereen.
Vanuit onze Emmanuelparochie zal Marga Klein Overmeen met ons meegaan
voor de pastorale begeleiding. Janny Horstman als reisleider en Lies Akkermans
als assistent reisleider. We hopen dat we als Emmanuelparochie met velen in
2023 Maria in Lourdes zullen bezoeken.
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Als u zich alvast wilt opgeven of vragen hebt schroom dan niet en neem contact
op via onderstaande gegevens:
Lies Akkermans liesakkermans22@gmail.com 06 319 33 263
Janny Horstman jannyhorstmanwink@gmail.com 06 154 58 008
Lieve mensen,
Het eerste weekend van oktober was ik tien jaar werkzaam in het pastoraat. Voor
alle felicitaties die ik mocht ontvangen van u in de vorm van bloemen, kaartjes,
handdrukken, telefoontjes, e-mails en whats-appjes, wil ik u langs deze weg
hartelijk danken. HARTverwarmend was het!
Marga klein Overmeen
Een bakkie troost
Met Allerzielen van 13.00 uur tot 14.30 uur loopt onze pastoraal medewerkster
Marga klein Overmeen op ons kerkhof met een bakkie troost en een luisterend
oor.
Mocht het slecht weer zijn, dan kunt u Marga vinden in de dorpshuiskamer.
Wereldmissiemaand 2022
In de campagne richt missio de aandacht op de grootste slum: Kibera.
Wij vragen uw aandacht voor het pastorale werk van zuster Mary Wambui
[Little sister of Jesus] en pastor Firmin [ missioraris]
Kibera is Kiswahili en betekent jungle. Naar schatting een half miljoen mensen
wonen hier dicht bij elkaar.
Slechts een vijfde deel van de huizen heeft stroom; drinkwater moet bij
waterstations gehaald worden.
Hygiëne is een groot probleem. De meeste mensen die hier leven willen maar
een ding: weg.
Op Missiezondag 23 oktober wordt over de hele wereld in de katholieke kerk
gecollecteerd voor het pastorale werk van het pastorale werk van parochies in
Afrika en Azië.
Op zondag 23 oktober wordt er tijdens de viering een schaalcollecte gehouden
Van harte aanbevolen.
M.O.V.Werkgroep.
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Laat ik mij voorstellen
Mijn naam is Ria Doornbusch en ik mag sinds 2007 pastoraal werkster zijn in ons
e
bisdom Utrecht. Ik ben opgegroeid in Dedemsvaart en tot mijn 39 jaar altijd
actief geweest in de geloofsgemeenschap St. Vitus in Dedemsvaart.
Mijn hart wordt warm onder anderen als ik bij de Diaconie betrokken raak. Hoe
kan het ook anders als je voorouders gewoond hebben in het ‘armenhuis’ van de
katholieke kerk, mijn ouders het ook niet breed hebben gehad en zelf ook tot mijn
e
39 in de bijstand heb geleefd met een halve baan als activiteitenbegeleidster in
zorgcentrum Avondlicht, nu Baalderborg in Dedemsvaart.
Mijn zevenjarige theologieopleiding heb ik in deeltijd gevolgd in Hengelo bij de
Fontysopleiding. Na mijn opleiding mocht ik in 2007 mijn eerste benoeming
ontvangen voor de parochie Viergaarden in Duiven, Westervoort, Loo en
Groesen. In de jaren die volgden werd er samengewerkt met de buurtparochie en
zijn we samengevoegd. Uiteindelijk ben ik daar na negen jaar geëindigd met
dertien geloofsgemeenschappen.
Toen mijn moeder meer mantelzorg nodig had, heb ik zes jaar geleden gevraagd
om een nieuwe benoeming. Mijn tweede benoeming heb ik in Twente aanvaard
bij de Parochies HH. Jacobus en Johannes, de Heilige Geest en De Goede
Herder, ook dertien geloofsgemeenschappen.
En nu is de tijd en de mogelijkheid om richting het Vechtdal en Salland te gaan
werken, waar ik ontzettend blij mee ben. Zoals u leest is mij de parochie
Emmanuel niet onbekend, dit kan soms lastig zijn, maar het heeft ook zijn
voordelen.
Als pastor wil ik graag nabij zijn via verschillende mogelijkheden. Een gesprek,
ontmoeting op straat, of via sociale media, (facebook, twitter, instagram). En
daarbij op het spoor komen van de Eeuwige.
En wat de invulling van mijn vrije tijd betreft, dat wordt gevuld met foto’s maken,
tuinieren, wandelen, tafeltennis, en Lourdes.
Ik zie er naar uit om u te ontmoeten en samen te werken met de vele vrijwilligers,
en met mijn collega’s in het pastoraat; dat alles in mijn nieuwe werkomgeving de
Emmanuelparochie.
We zien elkaar!
Ria Doornbusch, pastor
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Gezocht: vrijwilligers voor Alpha team 😊

Emmanuelparochie organiseert binnenkort Alpha (een cursus waar je met elkaar
in gesprek gaat over geloof en de zin van het leven). We zoeken nog vrijwilligers
voor een kookteam. Om als vrijwilliger te helpen met koken of maaltijden
verzorgen, hoef je geen topkok te zijn. Er zijn allerlei mogelijkheden om je hobby
of talent in te zetten en een ander te helpen.
Of ken je misschien mensen die van koken houden en gastvrij zijn en één keer
per week of per maand ons kookteam willen versterken?
Laat het ons weten!
Hartelijk bedankt,
Alpha team Ommen,
tel. 06 847 30 844 of karolinanowak88@hotmail.com

DANKBETUIGING
Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan....
De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven na het overlijden van
onze lieve moeder, schoonmoeder, trotse oma en oude oma

Mina Meulman - Smook
Maar de vele blijken van medeleven en betrokkenheid hebben ons
goed gedaan en geven ons kracht en troost. Heel veel dank hiervoor.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Heino, oktober 2022
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PLAATSELIJK NIEUWS

Koekactie CV de Hoonhakkers
Het blad valt van de bomen en de pepernoten liggen alweer in de
winkelschappen.
Het is bijna weer tijd voor de jaarlijkse koekactie van de Hoonhakkers.
Zoals u van ons gewend bent, komen we ook dit jaar weer bij u aan de deur met
de heerlijke koeken van Carnavalsvereniging de Hoonhakkers.
Wij bellen bij u aan op:
Binnen de bebouwde kom van Hakkersdonk op maandagavond 7 november
2022
Buiten de bebouwde kom van Hakkersdonk op zaterdag 12 november 2022
Alles is dit jaar duurder geworden maar de koeken van de Hoonhakkers niet!
1 pak voor €2,50
2 pakken voor €4,50
3 pakken voor €6,Keuze uit speculaas brokken of gevulde speculaas, combinaties ook mogelijk.
OP=OP !!!! OP=OP !!!! OP=OP !!!! OP=OP !!!!
Groeten,
Carnavalsvereniging de Hoonhakkers
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ROOKWORSTENACTIE
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BERGRUITERS HOONHORST
VRIJDAG 4 NOVEMBER
De koude wintermaanden komen er weer
aan.
Tijd voor onze jaarlijkse
rookworstenactie.
Op vrijdagavond 4 november komen wij
weer bij u aan de deur met onze bekende
rookworsten.
3 rookworsten voor € 10,00
Woont u in het buitengebied van Hoonhorst, dan kunt u de rookworsten bestellen.
Stuur een e-mail naar: huttenastrid@gmail.com
Telefonisch of Whatsapp 06 146 44 807
Wij komen ze dan bij u bezorgen.
Groeten,
Bergruiters Hoonhorst

Hoonhorster in de Boerinnenkalender
van 2023!
Tekst en foto uit AD
Julia Broeks uit Hoonhorst is studente
veehouderij. ,,Het staat echt los van de
boerenprotesten’’, vertelt Broeks, die op
de foto wel een boerenzakdoek aan haar
broek heeft hangen. ,,Ik heb me vorig jaar
al opgegeven. Als grap. Ik werd nog
gekozen ook en vond het leuk om mee te
doen. Ook ik heb geprotesteerd in Den
Haag. De kalender is gewoon leuk om in
te staan.’’
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ADEE sponsort nieuwe inloopshirts Hoonhorst 1

Het eerste elftal van VV Hoonhorst mocht zondag 25
september jl. de nieuwe inlooptenues in gebruik nemen,
overhandigd en gesponsord door Gerard Boekel namens
Adee.
Adee is een onafhankelijk arbeidsdeskundig bureau dat adviseert en ondersteunt
bij arbeidsongeschiktheidsvraagstukken. Verzekeringsmaatschappijen,
advocatuur, werkgevers, zelfstandig ondernemers en werknemers vinden in Adee
een betrouwbare partij die van vele (arbeids)markten thuis is. Wij hebben als
uitgangspunt een adequate werkwijze met korte lijnen voor alle betrokkenen en
worden door een toenemend aantal klanten gezien als een waardevolle en
betrouwbare partner op het gebied van schadevaststelling, verzuim- en
arbeidsongeschiktheids-beoordeling en re-integratie. Adee is gevestigd in Ede en
heeft een landelijke dekking met een regionale focus. Als mede-eigenaar van
Adee, inwoner van Hoonhorst en ouder van een jeugdspeler bij VV Hoonhorst
sponsor ik met veel plezier de inloopshirts van Hoonhorst 1. Een goede
voorbereiding is het halve werk!
Voetbalvereniging Hoonhorst bedankt Adee voor de mooie sponsorovereenkomst
en samenwerking.

Rechts op de foto: Gerard Boekel (met bloemen)namens Adee en Wim van
Lenthe, commerciële zaken VV Hoonhorst.
DORPSBLAD HOONHORST NR 4

26

Dorpsblad Hoonhorst

Anjerpunt-to-go
De grote verbouwing heeft inmiddels de grote zaal
van Kappers bereikt en het moment waarop het
Anjerpunt gaat verhuizen komt met rasse schreden
dichterbij. Dankjewel iedereen die in de Rabo
Clubkasactie ons gesteund heeft; we kunnen het
geld goed gebruiken voor de inrichting op onze
nieuwe plek. Terwijl we plannen maken voor het
Anjerpunt in haar nieuwe jas, schenken we in het
Anjerpunt nu nog heerlijke koffie, thee, desgewenst
met lekkere appelkoek en zijn sapjes verkrijgbaar. En natuurlijk het boerenijs van
Rosa’s Hoeve uit Raalte. Wees er op die mooie zonnige herfstdag snel bij: na 1
januari verdwijnen ze uit ons assortiment.
En natuurlijk altijd welkom voor het lenen boeken, lezen van tijdschriften, een
praatje, een vraag, kadootjes en streekproducten.

Infopunt en digitaal vragenuurtje
Hoe moet ik een e-book downloaden op mijn
tablet, hoe kan ik een nieuwe iPad inrichten naar
mijn wensen, hoe ga ik om met mijn fotomateriaal?
In de war met Whatapp? Geen vraag is te gek
voor Hoysep. Neem je telefoon, tablet of laptop
mee; hij weet er wel raad mee. Daarnaast is
Myrthe aanwezig als Infopunt om allerlei vragen te
beantwoorden op het gebied van zorg, wonen,
overheid, papierwinkel, etc.
Kom langs, het kan elke dinsdagmiddag van 15.00-16.00 uur.

Voor meer informatie over het Anjerpunt of wil je graag Noaber worden, stuur dan
een mail naar: info@anjerpunthoonhorst.nl of kom langs tijdens openingsuren
Kijk ook eens op de FaceBookpagina van het Anjerpunt.
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