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Dorpsblad Hoonhorst 16 december – 12 januari 26e jaargang nr. 6 

Colofon: 
Redactie                                                                               
Marisca Kasper, tel. 06 14 56 57 69 
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 Gemaakt door Verschijning 
 31 januari Marisca 10 februari 
 28 februari Marisca 10 maart 
 
   

 
Beste dorpsgenoten, 
 
De donkere dagen voor kerst. Toch is er nog genoeg te doen zowel binnen als 
buiten. Lees hier meer over verderop in het Dorpsblad. 
 
Na twee jaar kunnen we weer naar de kerstmarkt waar het altijd gezellig 
samenkomen is zonder eerst te moeten afspreken met deze of gene. Mooi 
aangeklede kramen rond de molen met divers aanbod, kom ook even langs! 
Ook het Dorpsblad staat er weer met de knieperties, chocomel en glühwein.  
 
We wensen iedereen een heel gezellige tijd, fijne kerstdagen en een gelukkig 
nieuwjaar!  
 
 
Stichting Het Dorpsblad 
 
  

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl
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Agenda 
Zondag 18 dec Kerstmarkt rond de molen 
Dinsdag  20 dec Ouderenochtend 
Woensdag 21 dec Klaverjassen in de Potstal 
Donderdag 22 dec Kerstwandeling A. Baron van Dedemschool 
 23/30 dec Jeugdsoos / oliebollenactie 
Zaterdag  24 dec Kerstwandeling naar een levende kerststal 
Zaterdag  31 dec Jumbo Kamphuis Crossloop 
Zondag 1 jan Opening Thuis bij Kappers 
Zaterdag 7 jan Klaverjasmarathon 
Vrijdag 13 jan Jeugdsoos bowlen 

 
 
Iedere dinsdagmiddag tussen 14 en 15 u het info uurtje en digitaal vragenuurtje 
in het Anjerpunt.  
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DANKBETUIGING 

  
Je bent en blijft altijd aanwezig 

aan alle grenzen voorbij 
misschien niet meer zichtbaar 

maar o zo dichtbij! 
   

Heel hartelijk dank voor alle medeleven, steun, bloemen, kaarten, lieve 
woorden, hulp en betrokkenheid die we mochten ontvangen 

na het overlijden van mijn lieve man,  
onze geweldige vader en fantastische opa 

  

 Johan Meijerink 
  

Minie Meijerink-Klein Overmeen, 
kinderen en kleinkinderen 

   
Leven is eeuwig en liefde onsterfelijk 

 

 

 
Gezocht: Huishoudelijke hulp 

 
Voor een paar uur in de week. 

 Dag en tijd in overleg. 
 

Dhr. Overgoor  
Telefoon: 06 39 84 99 81 

 

 

 
Gevraagd: een flinke huishoudelijke hulp 

 
voor twee ochtenden in de week om een vrijstaande 

villa in Dalfsen  
schoon te maken.  

Indien interesse of vragen graag contact opnemen via 
tel. (0529) 43 08 30.  

Graag ‘s middags bellen.  
Wij zijn het best bereikbaar tussen 18.00 en 19.00 uur. 
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Schoonmaakhulp gezocht 

 
Wij zijn per januari op zoek naar een schoonmaakhulp. 
Het lijkt ons fijn dat je 1x per twee weken een dagdeel 

komt schoonmaken. 
 

Heb je interesse, stuur een appje of bel met  
Bettie Vellinga of Frits Salverda voor meer informatie. 
Koelmansstraat 1, 06 51 08 24 12 of 06 31 03 73 82 

 

 

 
OLIEBOLLEN TE KOOP 

 
31 december - Op oudejaarsdag verse oliebollen  

te halen aan de Dammans Es  
bij johndeoliebollenbakker    
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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 
Ria Doornbusch, pastordoornbusch@gmail.com; 06 14 40 69 55 
 
Vrije dagen pastoresteam: 
Maandag: pastores de Vries, Butti en klein Overmeen 
Dinsdagavond en zaterdag tot 16.00 uur: pastoor Monninkhof 
Vrijdag: pastor Doornbusch  
 
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 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 
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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 -  40 12 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. NL55 RABO 0312 8258 11 t.n.v. R.K. Parochie H. Cyriacus 
Hoonhorst.   
 
Kerkberichten: 18 december tot en met 15 januari     
Wijzigingen voorbehouden 
Elke zondag is er in het Eucharistisch Centrum in Ommen een 
Eucharistieviering om 11.00 uur 
 
Zondag 18 december4e zondag v.d. Advent 
09.00 uur : Eucharistieviering 
Voorganger  : Pastor Wenker 
Koor : Pro Musica 
Lectrix : Anneke Jansen 
Misdienaars : Rens, Yorinde  
Collectanten  : Herman v.d. Vegt, Frans Overgoor 
Koster  : Herman v.d. Vegt 
Intenties 18 december: Bernard en Marie Diepman-Reimert, ouders Meulman-Smook en 
kinderen, ouders Damman-Heerink, overl fam. Wolthaar, Jan Meijerink namens de KBO, 
Bernard Kortstee 

 
Na de viering is er gezamenlijk koffiedrinken. 
 
Maandag 19 december 
19.00 uur     : Rozenkransgebed 
Lectrix          : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 22 december 
19.00 uur : Eucharistieviering  
Voorganger  : Pastoor Monninkhof 
Intentie  : Voor een vreedzame kerst zonder oorlog en geweld 
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Zaterdag 24 december - Kerstavond 
Kerstwandeling naar de levende Kerststal met aansluitend de communieviering 
(Voor meer informatie zie elders in dit blad) 
19.00 uur     : Communieviering 
Voorganger  : De werkgroep 
Koor  : Pro Musica  
Collectanten  : Annie Braam, Anton Peek 
Koster          : Annie Braam 
Intenties 24 december: Marinus en Diny Mars-Diepman, overleden ouders Hollewand, 
Gerard Overgoor, overl. ouders Schrijver-Bosch, overl. ouders Hagen-Keizer, Martin en 
Willy, overl. ouders Poppe-Hoogland, Gradus Damman, Bertus Kappers, Bernard en 
Annie Nijhout-Bosch, Henri van der Vechte, Noud Benjamin Vosman, Marcel Diepman, 
Annie Schuurman, overl. ouders  Schuurman-Dissel, Jan Eilert 

 
Zondag 25 december - 1e Kerstdag 
09.00 uur   : Eucharistieviering 
Voorganger  : Pastoor Monninkhof 
Koor  : Pro Musica 
Lector  : Martin Broeks 
Misdienaars : Lynn, Arne 
Collectanten  : Herman v.d. Vegt, Jan v.d. Vechte 
Koster          : Herman v.d. Vegt 
Intenties 25 december: overl.ouders Meijerink-Groote Stroek, Bernard en Marie 
Diepman-Reimert, overl. ouders van der Vechte-Rientjes, overl. ouders Meulman-Smook 
en kinderen, overl. ouders Overgoor-Grooteschaars, overl. ouders Sterenbosch-
Luttenberg, overl. ouders Nijensteen-Ten Have, overl. ouders van Straaten-Meulman, 
Johan Kortstee, Marinus Zijsveld, overl. ouders Veldman-Ogink, Gerard en Mien 
Schuurman-Zijsveld, Jan Diepman en Ingrid Rosink-Diepman, overl. ouders Broeks-
Splinter, ouders Damman-Heerink, Herman Nijboer, pastoor Wielens, Gerda Kroes-
Holterman, overl. ouders Kroes-Klein Herenbrink, overl. ouders Holterman-Smook, Joop 
Koerhuis, overl fam. Wolthaar, Hendrikus en Marie Schrijver-Niens, Noud Benjamin 
Vosman, Anton Grooteschaars, overl. fam. Veldman-Ogink, echtpaar Koerhuis-Kogelman, 
Annie Koerhuis, Anna en Marinus Veltmaat, Jan Veltmaat, overl. familie Kamphuis-
Veltmaat, pastoor Berntsen, Jan Meijerink, overl. ouders Damman-Tijs, Gerard Damman, 
Bernard Kortstee 

 
Maandag 26 december - 2e Kerstdag 
10.00 uur      : Emmanuelviering in de Belte 
 
Donderdag 29 december 
19.00 uur : Eucharistieviering  
Voorganger  : Pastoor Monninkhof 
Intentie          :  Voor de slachtoffers en vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne 
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Zaterdag 31 december - Oudejaarsavond 
09.00 uur      : Communieviering 
Voorganger  : Pastoraal werker klein Overmeen 
Koor  : Pro Musica 
Lectrix          : Ankie van Leeuwen 
Misdienaars : Frans, Maren 
Collectanten  : Gerard Holterman, Hans Rienties 
Koster          : Gerard Holterman 
Intenties 31 december: overl ouders Meulman-Smook en kinderen, Bernard en Marie 
Diepman-Reimert, overl fam. Wolthaar, Bernard en Annie Nijhout-Bosch, Jan Meijerink, 
Bernard Kortstee 

 
Zondag 1 januari - Nieuwjaarsdag viering om 11.00 uur in Ommen 
 
Maandag 2 januari 
19.00 uur : Rozenkransgebed 
Lector    : Frans Eilert 
 
Donderdag 5 januari 
19.00 uur  : Eucharistieviering  
Voorganger  : Pastoor Monninkhof 
Intentie : Aan het begin van 2023 voor vrede in de wereld   

 
Zondag 8 januari - Driekoningen 
Koninklijk bezoek 
In de viering van 8 januari komen de drie koningen in hoogst eigen persoon 
hun opwachting maken. Wie wil dat niet meemaken!? 
09.00 uur     : Communieviering 
Voorganger  : Pastoraal werker klein Overmeen 
Koor  : Pro Musica 
Lector  : Martin Broeks 
Collectanten : Herman v.d. Vegt 
Koster          : Herman v.d. Vegt 
Intenties 8 januari: Gerda Kroes-Holterman, Bernard Kortstee, Johan Meijerink, overl fam 
Wolthaar,Bernard Kortstee 

 
Maandag 9 januari 
19.00 uur   : Rozenkransgebed 
Lectrix : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 12 januari 
19.00 uur : Eucharistieviering  
Voorganger  : Pastoor Monninkhof 
Intentie  : Voor de zieke en gehandicapte mensen   
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Zaterdag 14 januari 
19.00 uur     : Oecumenische viering in Dalfsen in de St. Cyriacuskerk m.m.v. 
pastoraal werker klein Overmeen en dominee Tol 
De misintenties worden doorgeschoven naar volgende week, 21 januari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstwandeling naar een levende kerststal 
Op zaterdag 24 december wordt iedereen uitgenodigd om mee te wandelen naar 
de levende kersstal. 
De wandeling start in het donker om 17.00 uur bij de kerk in Hoonhorst. In 
groepen wordt er gewandeld naar de Schuilhut. 
Onderweg wijzen figuren uit het kerstverhaal de weg en midwinterhoornblazers 
verhogen de sfeer. 

In de Schuilhut kan een bezoek gebracht worden 
aan Maria, Jozef en het kerstkindje Jezus. Da ar 
kan wat gedronken worden voor de terugtocht 
aanvaard wordt. 
Voor kleine kinderen en ouderen, die minder goed 
ter been zijn is een paardentram gehuurd. 
Rond 19.00 uur kan iedereen weer terug zijn in 

Hoonhorst. In de kerk begint dan de kerstviering, die voorbereid is door de 
werkgroep. 
Ook in deze viering is iedereen welkom. 
Laten we als dorp het kerstfeest mooi samen beginnen. 
Bij bijzonder slecht weer gaat het niet door!       
 
                                                                                                       

 
Op vrijdag 18 november is overleden te Ommen: 

 
Albertus Johannes Maria Kortstee 

Bernard 
 

in de gezegende leeftijd van 93 jaar 
sinds 19 augustus 1992 weduwnaar  

van Annie Kortstee - Pronk 
 

Marshoekersteeg 2 
Laten we hem in onze gebeden gedenken. 
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 “Blijft dit doen om Mij te gedenken”                                                                                                   
Onder deze titel publiceerde onze Aartsbisschop, Kardinaal 
Eijk, recent een beleidsnota over de Eucharistievieringen en 
Woord- en Communievieringen. In deze beleidsnota spreekt 
hij over de viering van de Eucharistie als hoogtepunt en bron, 

maar ook over het ‘afschalen’ van de Woord- en Communievieringen. In 
persoonlijke contacten, maar ook tijdens vergaderingen en bijeenkomsten in onze 
Emmanuelparochie, hebben we gehoord over en ook geluisterd naar de onrust, 
boosheid, onbegrip en verwarring die bij veel vrijwillige voorgangers en 
parochianen is ontstaan over dit nieuwe beleidsstuk van onze Kardinaal. 
Als pastoraal team van onze Emmanuelparochie bestuderen wij dit beleidsstuk 
goed. Begin volgend jaar zullen wij ons als pastoraal team gaan buigen over de 
gevolgen van dit beleidsstuk voor de liturgie in onze parochie. Uiteraard zullen we 
uw reacties in onze afwegingen betrekken. Als pastoraal team zijn we ons 
terdege bewust van de verstrekkende consequenties, die dit stuk voor de 
geloofsgemeenschappen in onze parochie kan hebben. Ook is het ons duidelijk, 
dat u het liefst bijeenkomt in uw eigen kerk, om met elkaar samen te zijn rond de 
viering van Woord en Sacrament. 
Tegelijk willen we – samen met allen, die in onze parochie en haar 
geloofsgemeenschappen bij de liturgie betrokken zijn – ook onderzoeken, welke 
andere liturgische vormen er zijn om als lokale geloofsgemeenschap biddend en 
vierend samen te komen. 
In zijn beleidsnota spreekt onze Aartsbisschop over een termijn van vijf jaar, 
waarin het aantal Woord- en Communievieringen geleidelijk aan verminderd zou 
moeten worden. Dit betekent, dat er op dit moment nog niets verandert. De 
liturgische praktijk, zoals die in onze parochie gangbaar is, kan – vooralsnog - 
gewoon doorgang vinden! 
Als pastoraal team willen we u in ieder geval laten weten, dat wij de vaak 
jarenlange inzet van onze vrijwilligers zeer waarderen en blij zijn met wat zij 
doen. Zoals al vaker gezegd, zouden wij niet zonder onze vrijwilligers de parochie 
kunnen zijn, die we willen zijn met nog steeds in (bijna) iedere kerk elk weekend 
een viering, die door u als parochianen zeer gewaardeerd worden. Onze 
hartelijke dank hiervoor aan allen die zich hiervoor inzetten! 

 
Het pastoraal team 

 
Kerstwens: vrede voor U 
Vrede voor u: iedere viering in onze kerk wensen wij elkaar dit toe: vrede voor u, 
en voor allen, die u lief zijn. Hoe belangrijk deze vrede is, is afgelopen tijd wel 
gebleken. We hebben een bewogen jaar achter de rug. Hoewel voorzichtigheid 
geboden blijft, zijn we blij, dat we ‘verlost zijn’ van alle narigheid, die de 
coronapandemie ons heeft gebracht. Maar tegelijkertijd gaan we gebukt onder de 
gevolgen, die de oorlog in Oekraïne alom heeft: voor de plaatselijke bevolking 
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daar, maar dichterbij ook voor ons. Niet alleen worden we geconfronteerd met 
een stroom aan vluchtelingen en asielzoekers, die hopen bij ons een ‘plaats in de 
herberg’ te vinden. Maar we merken aan den lijve wat het betekent, dat 
wereldwijd de vrede op het spel staat: ook wij krijgen steeds meer moeite om 
persoonlijk rond te komen en alle eindjes aan elkaar te kunnen knopen. En ook 
de klimaatcrisis baart nog steeds zorgen: voor de natuur, voor onze agrariërs, 
maar ook voor ons eigen welzijn en het geluk van de generaties, die na ons 
komen. 
De keerzijde van de huidige ‘onvrede’ is, dat wij ook merken, hoe kostbaar het is, 
dat wij – als geloofsgemeenschap, maar ook als ‘noabers’ – geborgenheid 
mogen vinden bij elkaar. Saamhorigheid en verbondenheid zijn – juist in deze 
onzekere tijden – van onschatbare waarde. Daarom zou je haast zeggen, dat 
Franciscus van Assisi eeuwen geleden een vooruitziende blik heeft gehad. 
Geïnspireerd door bijbelse verhalen ‘bedacht’ hij de Kerststal, waar koe en berin 
samen liggen, en waar ook leeuw en lam vrede met elkaar vinden. Dit historische 
moment is nu 800 jaar geleden.  
Als toonbeeld van vrede is deze Kerststal ook nu voor ons van grote waarde. 
Hopelijk kan zij een blijvende betekenis houden. Wellicht heeft u thuis een mooie 
Kerststal, die u binnenkort weer met heel veel liefde en toewijding gaat opzetten. 
Wij wensen u toe, dat deze stal, met het Kind in ons midden, voor u, juist in deze 
dagen, maar ook nog daarna, een bron van troost, kracht en moed mag zijn. 
Maar ook in onze Emmanuelparochie heeft elk van onze elf kerken een prachtige 
Kerststal. Ook deze zou u kunnen gaan bewonderen. Dat de vrede, die u dan 
mag voelen, u hoop mag geven voor de tijd die komen gaat. 
Onze Kerstwens is dan ook: vrede voor u, en voor allen die u lief zijn. 

 
Namens pastoraal team en parochiebestuur, 
Pastoor André Monninkhof 
 
 
Bericht  aan alle speurneus-kinderen en hun ouders 
Het is bijna kerst. Samen naar de kerk en gezellig samen thuis rond de 
kerstboom.  
Wij hopen dat er naast de kerstboom ook nog een kerststal staat.  
Een kerststal is zo leuk, want als je daarnaar kijkt, zie je wat er gebeurde toen het 
Kindje Jezus geboren werd. Wie er allemaal bij waren. In de kerk staat elk jaar 
wel een Kerststal. Heel mooi en heel groot. Onze parochie heeft elf kerken. Wat 
zou het leuk zijn om al die kerststallen te bekijken.  
De blijde boodschap is, dat dit kan!! 
Daarom …. Een  digitale kerststalwandeling  door Emmanuelland. 
Gewoon, thuis, onder de kerstboom samen kijken naar al die elf kerststallen.  
Maar dat is niet het enige, er zit zelfs een leuke opdracht bij:   
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In elke kerststal staat één ding dat er niet bij hoort. Aan jullie de opdracht: kun je 
opsporen wat dat is?   
Je kunt dit zien in een filmpje (vanaf week 51) op de Emmanuelwebsite en op de 
foto`s in de Kersteditie van de Nieuwsbrief.  
Natuurlijk mogen jullie hulp vragen aan papa en mama of zelfs aan opa en oma.  
Die weten heel goed wat er in een kerststal thuishoort en wat er niet in thuishoort! 
Ga deze speurtocht samen aan tijdens de kerstdagen, vul je antwoorden in op 
het antwoordformulier en stuur dit in.  
Pastoor Monninkhof zal uit de goede inzendingen de prijswinnaar trekken.  
Voor verdere informatie: zie website onder “kerstprijsvraag” of in de Kersteditie 
van de Nieuwsbrief.  
 
 
Twee jubilarissen van het Gemengd koor Pro-Musica te Hoonhorst                                                                   
Zondagmorgen 20 november vierden wij in een woord en communieviering ons 
Ceciliafeest met medewerking van het Gemengd Koor onder de leiding van 

dirigente Magdalena Jarczyk en organist Herman 
Wolbers. Aan het eind van de viering werden de 
jubilarissen toegesproken door de voorzitter Willy 
Eilert en werd het ereteken van de St. 
Gregorius Vereniging uitgereikt door Pastor 
Marga klein Overmeen. De eremedailles in goud 
waren voor Ina Vosman en Arnold Schrijver voor 
50 jaar koorlidmaatschap. Hierna werd aan Jan 

Verheijen een mooie kaars aangeboden omdat Jan afscheid nam als tweede 
organist van het koor. Na afloop hebben we gezellig samen koffie gedronken. 
Bestuur Pro Musica. 
 
 
Kerstnachtdienst in het plat 21 december St. Vitus Dedemsvaart 
Ieder jaar verzorgd RTV Oost de opname en uitzending van de kerstnachtviering 
in het plat. Dit jaar is de St Vituskerk te Dedemsvaart aan de beurt. Het zou mooi 
zijn als wij hier zo veel mogelijk naar toe gaan om daar samen een mooie 
kerstviering van te maken in onze streektaal. 
Voorgangers zijn vicaris Ronald Cornelissen en dominee Klaas van de Kamp. 
Dus u bent welkom bij de opname van de kerstnachtviering in het plat op 21 
december aanvang 19.30 uur. Locatieraad St. Vitus te Dedemsvaart. 
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Kerstgroet vanuit India   
Beste parochianen van Emmanuel Parochie.  
Mijn hartelijke groeten aan jullie allemaal. Ten eerste wil  ik u in deze adventtijd  

Zalig Kerstfeest toewensen. Het kind in de stal bracht een 
nieuw licht en uitzicht voor vele mensen die in  het donker 
zijn gebleven. Dit feest geeft ons daarom een inspiratie om 
licht te zijn voor anderen en ons leven gericht te maken op 
anderen. 
In oktober was ik van plan om  naar Nederland  en 
Engeland  te komen.  Naar Engeland om daar familie van 
mij te ontmoeten. Daarna wilde ik doorreizen naar 
Nederland om een groot aantal mensen uit de parochie te 

ontmoeten. Ook zou ik graag deel hebben genomen aan Eucharistie vieringen en 
persoonlijke ontmoetingen  met parochianen. Voor beide landen had ik een visum 
nodig. Voor Engeland kreeg ik het visum na enkele weken. Daarna het visum 
aangevraagd voor Nederland. Dat duurde maar en duurde maar. Mijn verzoek 
voor het visum voor Nederland ligt nog steeds op de Nederlands ambassade in 
New Delhi evenals mijn paspoort. Daardoor kon ik niet naar Engeland en ook niet 
naar Nederland.  
Helaas, ik hoop u volgend jaar te ontmoeten.  
Ik  hoorde dat de Kerstactie voor het Pastor Thomas Fonds weer in volle gang is. 
Ik wil u allen van harte dank zeggen dat u het Thomas Fonds op deze manier wilt 
steunen. 
Ook dank ik iedereen die het Thomas Fonds steunt  met de jaarlijkse of 
maandelijkse bijdrage die wij via de bank mogen ontvangen. 
Mijn hartelijk dank ook namens de kinderen en hun ouders die de begunstigden 
zijn van jullie geld. 
Ik wens u allen nogmaals Zalig Kerstfeest en een gelukkig en gezond Nieuwjaar.  
Moge het licht en leven in de kribbe ons leven altijd verlichten en vernieuwen. 

 
Pastor Thomas (India). 
 
 
Sr. Lucille fund 
Het zijn alweer donkere dagen voor kerst. De advent is al weer begonnen. Onze 
school in Olusentu Kenia heeft zoals elk jaar met kerst hun grote vakantie. Zij 
beginnen eind januari weer aan een nieuw school jaar. We hopen samen met u 
dat wij hen financiële steun kunnen bieden. Inmiddels gaan er 300 kinderen naar 
school. Leermiddelen maar ook een maaltijd wordt hen dagelijks aangeboden. 
Op zondag 18 december staan wij voor sr. Lucilleschool uit Olusentu met 
heerlijke hamburgers, kerststukjes en een aantal sieraden op de kerstmarkt bij de 
molen. 
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Op donderdag 29 en 30 december staan we op de pauze plek van de 
Midwinterwandeling Green Shoes. Deze plek is op de hoek Emmerweg / 
Poppenallee.  
Ook daar bent u welkom om een oliebolletje te halen ten gunste van sr. Lucille 
fund. We hopen u allen te zien. Maar vooral fijne feestdagen en goede 
jaarwisseling! 
 
Sr. Lucille fund -Lucia Kroes 
 
 
Samen zorgen voor warmte 
December: de maand van gezelligheid, lichtjes en Kerstfeest. Maar steeds meer 
mensen gaan vol zorgen de komende tijd in. Hun energiekosten zijn sterk 
gestegen en de boodschappen zijn door de inflatie een stuk duurder geworden. 
Het gevolg: ernstige financiële problemen. Ondanks de hulp van de overheid 
komen ze niet meer rond. 
Hopelijk hoort u, hoor jij bij de dorpsgenoten die nog een gunstig energiecontract 
hebben en dus geen last hebben van de sterk gestegen energiekosten. Toch 
krijgt ieder adres in november en december in totaal  € 380,00.  
De diaconieën van de kerken in Dalfsen hebben daarom de actie – Dalfsen geeft 
warmte -  opgezet. Ze roepen iedereen op die het geld niet nodig heeft om dat te 
delen met degenen die in financiële moeilijkheden zijn gekomen. Juist voor 
mensen die Jezus Christus willen volgen, is delen een concrete uiting van Hem 
volgen.  
De eerste actie in het voorjaar maakte het mogelijk om 160 gezinnen een 
cadeaukaart van een plaatselijke supermarkt te geven. Dat willen we ook graag 
in de dure maand december gaan doen. Laten we er samen voor zorgen dat zij 
zich gezien, gesteund weten door deze actie. Zo zorgen we samen voor warmte 
in de koude decembermaand.  
Mogen wij op je rekenen? Meer informatie? Kijk op: 
https://www.noodfondsdalfsen.nl. 
Je gift graag naar: NL66ABNA0109944216 van Noodfonds Dalfsen o.v.v. 
“Dalfsen geeft warmte”. 
 
 
Zaterdag 7 mei jl.  heb ik de diaken wijding ontvangen. 
Een dag later was in het Eucharistisch centrum in Ommen mijn eerste viering 
waar ik geassisteerd heb. Dankbaar kijk ik terug op de plechtigheden. Vele 
geïnteresseerden, waaronder ook kinderen, bezochten de wijding in Utrecht. De 
post bracht kaarten met felicitaties en in Utrecht heb ik cadeaus ontvangen. De 
crowdfunding actie van de parochie om mij liturgische kleding te schenken was 
een succes. Ik heb een albe, dalmatieken en stola’s in de meest voorkomende 
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liturgische kleuren in gebruik mogen nemen. Ik wil u danken voor uw gebed, de 
felicitaties, cadeaus en uw bijdrage aan de crowdfunding actie.  
Inmiddels is het zes maanden later. Natuurlijk hebben rector Kuipers en de 
docenten van de opleiding mij zoveel mogelijk bagage mee gegeven om als 
diaken in de parochie te kunnen functioneren. Ik heb ervaren dat het net zo is als 
wanneer je het rijbewijs haalt, de instructeur en examinator vinden dat je 
voldoende kennis hebt om zelfstandig de weg op te gaan. Ik kan zelfstandig de 
weg op, de Heilige Geest begeleidt en sterkt mij en voor vragen kan ik terecht bij 
mijn collega’s uit het pastorale team. Ik leer iedere dag bij door ontmoetingen met 
mensen.  
Het is voor mij zoeken om de balans te vinden tussen privé, mijn betaalde werk 
en de onbezoldigde werkzaamheden als diaken in de parochie. In de zoektocht 
hoe ik liturgisch zichtbaar kan zijn, is naar voren gekomen dat bezoekwerk en het 
assisteren in vieringen of het zelfstandig voorgaan op dit moment het best 
passend zijn voor mij, het pastoraal team en de Emmanuel parochie.  
Hoogtepunten in mijn dienstwerk waren dat ik Amber op de Belte en Mats in 
Vilsteren heb gedoopt. Ik had mooie inspirerende voorbereidende gesprekken 
met de ouders van de dopelingen die heel bewust kozen voor de doop van hun 
kind.  
 
Ik wil u een goede en inspirerende advent toewensen op weg naar Kerstmis.  
 
Hartelijke groet, Diaken Richard Meijer 
 
 
Vacature huishoudelijk medewerker m/v op de R.K. pastorie te Heino. 
Voor de huishouding van pastor H. de Vries zoeken we iemand die voor 8 uur in 
de week, verdeeld over 2 tot 3 dagen, zelfstandig de huishouding voert. Het gaat 
o.a. om het verrichten van de was en de strijk en het schoonhouden van de 
pastorie en omgeving. 
Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform de diocesane regeling van het 
bisdom Utrecht. 
Heeft u belangstelling, stuur dan een brief met uw werkervaring naar de 
secretaris van de Emmanuelparochie ( secretaris@emmanuelparochie.nl) 
Voor meer informatie kunt u mailen of telefonisch contact opnemen,  
tel. 0523 61 72 58. 
 
 
 
 
 

  



Dorpsblad Hoonhorst 

 

DORPSBLAD HOONHORST NR 6 

 
22 

 
 
 
Nieuwe tassensponsor 3e elftal dames VCHW 
 
 
Onlangs werden uit handen van Gerritjan Kroon de nieuwe tassen uitgereikt aan 
het voetbaldamesteam 3 van de combinatie VCHW (Voetbalcombinatie 
Hoonhorst-Wijthmen). De dames van VR3 hadden al een lang gekoesterde wens 
bij sponsorzaken neergelegd om naast een trolley ook allemaal een eigen tas te 
krijgen. We hebben gelukkig STRAXS kunnen contracteren om de nieuwe tassen 
ter beschikking te stellen. Het Hoonhorster bedrijf STRAXS is gespecialiseerd in 
bedrijf en kantoorinrichting. 
 
Verder heeft Gerritjan Kroon, eigenaar van STRAXS aangegeven ook de tassen 
voor VR 1 en op termijn ook VR 2 beschikbaar te stellen. 
 
We danken STRAXS voor het mooie VCHW sponsorcontract. 
 
Foto: links Wim van Lenthe (namens bestuur VV Hoonhorst), rechts Gerrit Jan 
Kroon (STRAXS) 
 

  

VOETBAL NIEUWS 
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Kerstmarkt bij de Molen van Fakkert 
 
Op zondag 18 december van 12.00 tot 15.30 uur organiseert de Molen van 
Fakkert te Hoonhorst haar jaarlijkse Kerstmarkt rondom de molen.  
Deze tijden zijn anders dan eerder aangekondigd vanwege de finale van het 
WK voetbal op deze middag. 
 
Na enkele jaren van afwezigheid hopen we u 
dit jaar weer te ontmoeten op deze gezellige 
markt.  
 
We organiseren tevens een mooie midwinterwandeling. Men kan starten tussen 
12.00 en 13.30 uur vanuit de molenschuur. De route is ongeveer 9 km. Kosten € 
1,= p./p.  
 
De molen en molenschuur zijn natuurlijk ook geopend. Zelf zullen we er staan in 
een kraam met meelproducten, koeken en bereiden we heerlijke pannenkoeken. 
 
In de molenschuur is er een expositie te zien 
van Annelies Naber - v.d. Sluis. Ze zal die 
zondagmiddag zelf aanwezig zijn en er zijn 
dan ansichtkaarten te koop van haar 
kunstwerken. 
 
Met vriendelijke groet,  
Stichting de Molen van Fakkert te Hoonhorst 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLAATSELIJK NIEUWS 
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Hallo Bingo liefhebbers  
 
Thuis bij Kappers gaat weer open dus kunnen we weer van start met de Bingo. 
 
Noteer maar vast de datum in je 
agenda! 
Op de dinsdagavonden om 20.00 uur  
17 januari  
21 februari  
21 maart 
11 april  
 
Kom weer gezellig voor de bingo. 
Neem je ook gezellig iemand mee? Iedereen is welkom! 
 
Groeten  
Tempelhof vereniging 
 

 
Klaverjasmarathon 2023 in de Potstal te Hoonhorst  
  
Zaterdag 7 januari 2023 organiseren de voetbal - en tafeltennisvereniging voor de  
20e keer de jaarlijkse klaverjasmarathon in de Potstal te Hoonhorst.  
Wie mag na 3 jaar stilte door Corona, dit jaar zijn of haar naam laten bijschrijven 
op de wisselbeker?  
 
Aanvang 09.30 uur en de kantine is geopend vanaf 
08.45 uur voor een bakje koffie of thee. Tussen de 
middag wordt uiteraard weer stamppot boerenkool en 
hutspot geserveerd.  
 
De kosten bedragen € 15,= per persoon.  
 
Opgave vóór 31 december 2022 bij Mieke Melenhorst 0529 40 17 93 of  
Dennis Veneboer 06 29 345 967 of dennisveneboer@gmail.com 
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DAAR BIJ DIE MOLEN…VIND JE HET VERNIEUWDE ANJERPUNT! 
 
Een vernieuwd interieur, het uitzicht op de molen van Fakkert, een nieuw en 
groter assortiment streekproducten, de prachtige noaberbieb, het eigentijds 
Hoonhorster handwerk en als vanouds gezellig…er zijn veel redenen om een 
kijkje te komen nemen. Maandag tot en met zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 
uur is iedereen van harte welkom via de ingang aan de molenzijde! 
 

   
 
Tot 1 januari schenken we in het Anjerpunt nog heerlijke koffie, thee, desgewenst 
met lekkere appelkoek, en zijn sapjes verkrijgbaar. En we hebben de laatste 
boerenijsjes van Rosa’s Hoeve uit Raalte in de aanbieding. Na 1 januari zijn ook 
onze nieuwe buren Bas en Mariska er helemaal klaar voor en serveren zij in hun 
grandcafé Thuis bij Kappers allerlei lekkers. 
 
Of je nu komt voor het lenen boeken, lezen van tijdschriften, een praatje, een 
vraag, cadeautjes en streekproducten of gewoon nieuwsgierig bent  naar de 
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nieuwe stek…welkom. Ook op de nieuwe plek zijn elke dinsdagmiddag van 
14.00-15.00 uur Myrthe Koerhuis van het Infopunt en Hovsep Khachadurian van 
het digitaal vragenuurtje aanwezig voor al je vragen.  

 

    
 

 
 

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.  

 
 

 
 

     Het Dorpsblad 

                wenst u 

  fijne kerstdagen en 
een liefdevol  

gelukkig nieuwjaar!  
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