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  Dorpsblad Hoonhorst  6 januari –  2 februari  21e jaargang nr.7 

Colofon: 

 
Redactie                                                                               
Rinus Jansen, tel. (0529) 401555   
Sjoerd Bakker, tel. (0529) 401683 
e-mail: dorpsblad@hoonhorst.nl 

 
Contactpersoon bezorging  
Ria Melenhorst, tel. (0529) 401549 
 
Correspondentieadres secretariaat   
Darina van Lenthe  
Slennebroekerweg 2 
7722 JT Hoonhorst   
tel. (0529) 431625 
 
Penningmeester/prijsopgaaf plaatsingskosten, commerciële krummels en 
plaatsing teksten   
Steven Akse, tel. (0529) 750219 
 
Bankrekeningnummer Rabobank NL 82 RABO 0383 8106 04 

 
 Inleveren kopij Gemaakt door Verschijning 
 24 januari Sjoerd   3 februari 
 21 februari Sjoerd   3 maart 
 21 maart Rinus 31 maart 
  

 
Stichtingnieuws: 
 
Wij wensen u een zeer voorspoedig Nieuwjaar toe. 
Goede voornemens? 
Diverse enthousiaste mensen hebben niet stil gezeten en bieden u de 
gelegenheid om dit jaar te werken aan lichaam en geest. 
Verderop, leest u alles over deze verkwikkende en gezonde initiatieven. 
Een goed begin van het nieuwe jaar! 
 

Stichting Dorpsblad Hoonhorst 

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl
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Datum                      Agenda 
 
  3 januari Ouderenochtend Zaal Kappers 
  4 januari Klaverjassen 
  8 januari Eten bij Kappers voor alleenstaanden en ouderen 
  8 januari Snertloop VV Hoonhorst 
  8 januari Open huis Any Fitness Hoonhorst 
10 januari Jeugdsoos halfjaarsvergadering 
13 januari Jeugdsoos bowlen 
14 januari Wijthmenerplasloop 
17 januari Bingo Zaal Kappers 
18 januari Klaverjassen 
23 januari ZijActief m.m.v. de Voedselbank 
27 januari Jeugdsoos DJ-workshop 
  1 februari Klaverjassen 
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Yogales in de Potstal 

Zin om in 2017 meer aandacht te geven aan je gezondheid?  Vanaf 28 februari 

kan dit door deel te nemen aan de wekelijkse yogales op dinsdagochtend van 

9.00 tot 10.30 uur in de Potstal. De les zal worden verzorgd door Sabine Philips. 

Door yoga wordt je lichaam flexibeler en sterker  en zul je merken dat je je beter 

kunt concentreren en ontspannen.  In de les is aandacht voor lichaamswerk, het 

verbeteren van je ademhaling en ontspanning.  Je hoeft geen ervaring of 

basisconditie te hebben; de oefeningen kunnen op alle niveaus tijdens de les 

worden uitgevoerd. 

Eerst een keer proberen of het wat voor je is? Dat kan natuurlijk ook. Voor € 5,= 

kun je deelnemen aan de proefles op 28 februari. Mocht  je besluiten wekelijks 

mee te willen doen dan kun je bij mij een 10-ritten kaart voor € 100,= kopen.  

Geef je op via sephilips@yahoo.com of 06-24856661. Ook als je eerst wat meer 

informatie wilt hebben, kun je me gerust bellen of mailen. 

 

 

 
“Nieuws van Kolde‟r” 

De repetities zijn in volle gang. Op donderdag 16, vrijdag 17 en zaterdag 18 
maart staan wij voor u  op de planken met het blijspel “Berend is van de kaarte”. 

Noteer deze data alvast in uw agenda. 
Een warme nieuwjaarsgroet, toneelgroep kolde‟r 

 

  
 
 
 
Pastoresteam Emmanuelparochie: 
Hans Hermens, pastoor, hermensh@hotmail.com, tel. (0529) 451583 
Anton Wenker mhm, priester, antonwenker@online.nl, tel. (0523) 612388 
Johan Rutgers, parochievicaris, pastor.rutgers@gmail.com, tel. (0523) 234096 
Gerard Noordink, g.noordink@hetnet.nl, tel. (0572) 391262 
Joop Butti, butti@kerkennet.nl, tel. 06-2223 9828 
Marga Klein Overmeen, m.kleinovermeen@ emmanuelparochie.nl, tel. 06- 
18276484 
Locatieraad: Secretaris mevr. A. van Leeuwen, ankievvwijthmen@kpnmail.nl,  
tel. (0529) 402011 

KERKELIJK NIEUWS 

KRUMMELS 

mailto:sephilips@yahoo.com
mailto:hermensh@hotmail.com
mailto:antonwenker@online.nl
mailto:pastor.rutgers@gmail.com
mailto:g.noordink@hetnet.nl
mailto:butti@kerkennet.nl
mailto:m.kleinovermeen@ziggo.nl
mailto:ankievvwijthmen@kpnmail.nl
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Contactpersoon voor onze parochie bij overlijden:  
Mevr. T. Veltmaat, tel. (0529) 401729 / 06-3803 0137 
Beheerder kerkhof dhr. H. Hulsman, tel. (0529) 401318 
 

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. 06-5041 2238.  
 

Werkgroep Heilig Doopsel 
Voor aanmeldingen dopelingen: Ria Nagel-Habers, tel. (0529) 471635 en Yvonne 
Kijk in de Vegte – Kappers tel. (0529) 435360.  
 

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 
ziekenbezoekgroep van onze parochie. Haar telefoonnummer is (0529) 401828. 
 

Misintenties:  
Opgave misintenties bij het locatiesecretariaat (rkkerkhoonhorst@gmail.com), 
uiterlijk vrijdags vóór datum inleveren kopij dorpsblad. Het locatiesecretariaat (in 
de pastorie) is geopend iedere vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur en is 
dan ook telefonisch bereikbaar, tel. (0529) 401223. 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: 7 januari tot en met 5 februari 2017 
 
Zaterdag 7 januari Openbaring des Heren 
19.00 uur     : Communieviering 
Voorganger    : Pastoraal werker Butti 
m.m.v.          : Gemengd koor 
Lectrice : Miny Molterman 
Dienen           : Silvan Smook, Roy Diepman 
Collectanten   : P. Mijsters, H. Melenhorst 
Koster           : A. Braam 
  

http://www.parochiehoonhorst.nl/
mailto:rkkerkhoonhorst@gmail.com
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Intenties 7 – 8 januari 
Gezina Broeks-Splinter, Gerda Kroes-Holterman, Herman Nijboer, Bernard en Marie 
Diepman-Reimert, overl. ouders Overgoor-Grooteschaars. 

 
Dalfsen: Zaterdag  7 januari 19.00 uur Eucharistieviering 
Ommen: Zondag  8 januari 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zondag  8 januari 09.00 uur Eucharistieviering 
Vilsteren: Zondag  8 januari 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino: Zaterdag  7 januari 19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis: Zondag  8 januari 09.00 uur Eucharistieviering 

 
Maandag 9 januari  
19.00 uur  : Rozenkransgebed 
Lector            : Frans Eilert 
 
Donderdag 12 januari 
19.00 uur       : Eucharistieviering 
Voorganger    : Pastoor Hermens 
Intentie           : Voor alle vluchtelingen 
 
Zondag 15 januari 
09.00 uur       : Eucharistieviering 
Voorganger   : Pastor Rutgers 
m.m.v.           : Gemengd Koor 
Lectrice        : Anneke Jansen 
Dienen          : Frans Eilert, Kim Diepman 
Toortsdragers : Niek Diepman, Lisa Meijerink 
Collectanten  : T. Braam en A. Braam 
Koster            : H. v.d. Vegt 
 
Intenties 14 – 15 januari 
Johannnes Hermanus Schrijver, Jrgt. Marie Poppe-Breembroek, Herman Nijboer, 
Hendrikus Schrijver, overl.ouders Meijerink-Groote Stroek, Jrgt. Theodorus van der 
Vechte, overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, pastoor Wielens, Bernard en Marie 
Diepman-Reimert. 

 
Dalfsen: Zaterdag  14 januari 19.00 uur Oecumenische Viering 
Ommen: Zondag  15 januari 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zaterdag  14 januari 19.00 uur Eucharistieviering 
                       Zondag  15 januari     10.00 uur     Oecumenische viering Brugkerk 
Vilsteren: Zondag  14 januari 11.00 uur Communieviering 
Heino: Zaterdag  14 januari 19.00 uur Communieviering 
 Zondag  15 januari 10.00 uur Oecumenische viering 
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Maandag 16 januari 
19.00 uur   : Rozenkransgebed 
Lectrice     : Tonnie Veltmaat 
 

Donderdag 19 januari 
19.00 uur      : Eucharistieviering 
Voorganger    : Pastoor Hermens 
Intentie          : overl. fam. Kappers 
 

Zaterdag 21 januari 
19.00 uur      : Eucharistieviering 
Voorganger   : pastor Rutgers 
m.m.v.           : Enjoy (koor bestaat 30 jaar) 
Lector            : Martin Broeks 
Dienen          : Dion Diepman, Hugo Boekel  
Toortsdragers : Viktor Boekel, Lynn Jansen 
Collectanten   : W. Schrijver, H. Veneboer 
Koster            : G. Holterman 
 

Intenties 21 – 22 januari 
overl. ouders Peek-Klink, Herman Nijboer, Bernard en Marie Diepman-Reimert. 
 

Dalfsen: Zondag  22 januari 09.00 uur Eucharistieviering 
Ommen: Zondag  22 januari 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zondag  22 januari 09.00 uur Eucharistieviering 
Vilsteren: Zondag  22 januari 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino: Zaterdag  21 januari 19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis: Zondag  21 januari 09.00 uur Eucharistieviering 

                             
Maandag 23 januari 
19.00 uur   : Rozenkransgebed 
Lector : Frans Eilert 
 

Donderdag 26 januari 
19.00 uur      : Eucharistieviering 
Voorganger    : Pastoor Hermens 
Intentie         : Voor de zieken 
 

Zondag 29 januari 
09.00 uur       : Eucharistieviering 
Voorganger    : Pastoor Hermens 
m.m.v.           : Gemengd Koor 
Lector            : Silvo Broeks 
Dienen          : Emiel Smook, Roy Diepman 
Collectanten  : G. Holterman, G. Melenhorst 
Koster           : A. Braam 
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Intenties 28 - 29 januari 
Herman Nijboer, overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, Bernard en Marie Diepman- 
Reimert, Gezina Broeks- Splinter. 

 
Dalfsen: Zaterdag  28 januari 19.00 uur Eucharistieviering 
Ommen: Zondag  29 januari 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zaterdag  28 januari 19.00 uur Eucharistieviering 
Vilsteren: Zondag  29 januari 11.00 uur Communieviering 
Heino: Zondag  29 januari 09.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis: Zondag  29 januari 09.00 uur Communieviering 

 
Maandag 30 januari 
19.00 uur   : Rozenkransgebed 
Lector            : Jan Meijerink 
 
Donderdag 2 februari 
19.00 uur      : Eucharistieviering 
Voorganger  : Pastoor Hermens 
Intentie           : voor vrede in de wereld 
 
Zaterdag 4 februari 
19.00 uur     : Communieviering 
Voorganger    : Werkgroep  
m.m.v.           : Gemengd Koor 
Dienen          : Silvan Smook, Ivor Smook 
Collectanten  : H. Ulkeman, H. v.d. Vegt 
Koster           : G. Holterman 
 
Intenties 4 en 5 februari 
Herman Nijboer, overl. ouders Kroes-KleinHerenbrink, Marie Poppe-Breembroek,  
Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl. ouders Broeks-Meulman.  

 
Dalfsen: Zondag  5 februari 09.00 uur Communieviering 
Ommen: Zondag  5 februari 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zondag  5 februari 09.00 uur Eucharistieviering 
Vilsteren: Zondag  5 februari 11.00 uur Communieviering 
Heino: Zaterdag  4 februari 19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis: Zondag  5 februari 09.00 uur Communieviering 
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„Druppeltje voor druppeltje…‟ 
 
Een artikel in de reeks: ‘De Zeven Geestelijke werken van 
Barmhartigheid’ De zondaars vermanen – door Parochievicaris 
Johan Rutgers, pr. 
 

De kerkvader Augustinus zegt in een van zijn preken: „Zeewater sijpelt door de 
kieren van een schip, dat gaat druppeltje voor druppeltje en toch loopt het ruim 
vol. Als het water er niet uitgehoosd wordt, zal het het schip tot zinken brengen‟ 
(Sermo 77b). 
 
U en ik, ons leven en m.n. ons geestelijk leven en de ziel, kunnen we 
beschouwen als het schip waar Augustinus over spreekt. In de tocht door ons 
leven bevinden we ons keer op keer op allerlei verschillende soorten water. Soms 
op smalle en bochtige stroompjes en andere keren op lange rechte kanalen. De 
ene keer op woeste golven en een moment later dobberen we maar wat rond op 
het kalme water van een oceaan. Stilstand, tegenslag en voorspoed, het klink 
cliché maar het hoort er allemaal bij. Augustinus was hierin een realist; het is 
zoals het is – maar hoe handelen we ernaar? De kieren van het schip, we 
hebben ze allemaal in het schip van ons leven; we spreken in de kerk ook wel 
van: „zonde‟. Groot of klein, ernstig of wat minder; we begaan ze allemaal. Of je 
nu paus bent of stratenmaker, iedereen zondigt, omdat we allemaal van die 
kieren hebben in het schip van ons leven. Die kieren maken ons tot wie we zijn. 
Wat we ermee doen, dát is belangrijk.  
 
Augustinus raadt ons aan om te hozen, omdat het schip anders zinkt. Wie dus 
van A naar B wil komen, wie vooruit en verder wil in zijn of haar leven, doet er 
goed aan het water uit het ruim van het schip – de zonde uit het hart en de ziel – 
te hozen. Maar hoe hoos je je hart en je ziel leeg? Hoe kun je letterlijk „schoon 
schip‟ maken in je (geestelijk) leven? Door erachter te komen en je te realiseren, 
dat „God zijn Zoon – Jezus Christus – niet naar de wereld heeft gezonden om de 
wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered‟ (Joh. 
3,17). Jezus zegt het zelf ook in het evangelie: „Niet de gezonden hebben een 
dokter nodig, maar de zieken‟. Hij is „niet gekomen om rechtvaardigen maar om 
zondaars te roepen, opdat ze zich bekeren‟ (Lc. 5, 31b-32). Bekeren is je richten 
op Jezus; iedere dag opnieuw. Want Jezus is de geneesheer die het hart en de 
ziel bevrijden van de zonde. Hij is de vakman die de kieren in het schip dicht en 
het middel om het water uit het ruim te hozen.  
 
Het sacrament van Boete en Verzoening, de Biecht, is hiertoe het middel bij 
uitstek. Niet om mensen krampachtig een biechthokje in te krijgen. Maar opdat de 
Barmhartigheid van God, mensen verder helpt in hun leven. Biechten is heel  
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eenvoudig: al het water dat het schip van je ziel doet zinken, er samen met Jezus 
uithozen. Het werkt als een medicijn voor je ziel en als dichtmiddel in je schip. 
Onze paus Franciscus schrijft in zijn boek „De Naam van God is Genade‟, dat het 
enige dat God van ons vraagt is dat „we slechts een klein stapje in de richting van 
God zetten. […] of in elk geval de wens hebben om dat stapje te zetten‟.  
 
Parochievicaris Johan Rutgers is telefonisch of per e-mail beschikbaar voor het 
maken van een afspraak of biechtgesprek. Voor gegevens zie het colofon. 
 
 
Terugblik Priesterwijding Johan Rutgers 
Beste medeparochianen, 
 
Op het moment dat ik dit schrijf ben ik alweer 20 dagen geleden in de Utrechtse 
Sint Catharinakathedraal, door onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, tot priester 
gewijd. Ik kan het nog maar moeilijk bevatten en tegelijkertijd voelt het al zo 
ontzettend vertrouwd; ik ben priester. Toen ik in augustus 2008 begon met de 
studie en vorming aan het voormalige Ariënskonvikt, kon ik niet vermoeden hoe 
mijn weg er in de daaropvolgende jaren uit zou zien. En dat is - denk ik - maar 
goed ook. Want het is een hobbelig en bochtig pad geweest. Maar er is me ook 
nooit gezegd dat het gemakkelijk zou zijn, enkel de moeite waard. 
  
En toen was het ineens tijd voor de wijding. Ik herinner me nog goed hoe ik de 
dag van de wijding me aan het omkleden was en m‟n soutane aandeed, alvorens 
ik naar de kathedraal vertrok. Toen begonnen de échte zenuwen te komen. Niet 
vanwege twijfel, die had ik op dat moment niet, maar wel omdat ik eindelijk zou 
aanbelanden waar ik 99 maanden naartoe had gewerkt: het priesterschap. Het 
was geen stipje meer aan de horizon, maar een realiteit die op het punt stond om 
verwezenlijkt te worden.  
 
De wijdingsplechtigheid in de overvolle kathedraal was overweldigend en 
emotioneel. En ik zie er met ontzettend veel dankbaarheid en blijdschap op terug 
dat u met zovelen vanuit ons mooie Salland naar Utrecht bent gekomen, om dit 
feest mee te vieren. Want dat is toch zoals ik de wijding heb ervaren; niet als een 
feest voor mijzelf alleen; maar als een feest voor ons hele aartsbisdom Utrecht. 
Van overal waren mensen naar het centrum van ons bisdom gekomen om 
deelgenoot te zijn van deze heugelijke viering. Uit mijn thuisparochie in Hengelo 
(Gld.) en omgeving; uit mijn stage-parochies van de afgelopen jaren en ook u, uit 
alle geloofsgemeenschappen van onze Emmanuelparochie.  
 
Samen hebben we er een mooi feest van gemaakt en samen moeten we nu ook 
in de toekomst dat feest van het geloof, dat we die 12

de 
november hebben 

gevierd, waar maken. Voor mijzelf begint het échte dienstwerk pas echt; het 
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bedienen en vieren van de sacramenten; maar vooral samen met u kerk-zijn in 
onze tijden. Samen met u onderweg gaan en bouwen aan dat koninkrijk van God 
hier op aarde; concreet op de plaatsen waar we wonen en onze dagelijkse levens 
leiden.  

 
In Dei Nomine Feliciter – In Gods Naam Gelukkig; schreef de heilige Willibrord. 
Dat is ook wat ik als priester wil zijn en wat ik u als gelovigen van harte toewens. 
Om als kerk onderweg in onze dagen, in Gods naam gelukkig te zijn. Het ga u 
goed, Gods zegen wens ik u toe en van harte ontmoeten we elkaar ergens in 
onze mooie Emmanuelparochie. 
 
Johan Rutgers, Priester van het aartsbisdom Utrecht, Parochievicaris (Kapelaan) 
Emmanuelparochie 

 
Teruggaaf doopschelpen 
Tijdens de eucharistieviering op zondag 15 januari a.s. zullen de doopschelpen 
aan de ouders van Feline en Sarah van de Grijn en Levi Schrijver teruggegeven 
worden. 

 
Doopviering 
Zondag 15 januari om 13.00 uur worden door pastoor Hermens gedoopt, 

 
Nienke Diny Damman  
Dochter van Remco en Esther Damman, en 
 
Rowen Hendrikus Johannes Hulsman  
Zoon van Iwan Hulsman en Liesbeth Kleene 

 
Week van Gebedsdiensten voor de Eenheid van de kerken 
Op 14 januari start de Week van Gebedsdiensten voor de Eenheid van de 
Kerken. De aftrap van deze oecumenische week vindt plaats op zaterdag 14 
januari in de St Cyriacuskerk in Dalfsen. In deze viering gaan pastoraal werker 
Klein Overeem en ds. Tol voor. De dienst begint om 19.00 uur.  
 
In het volgende schema kunt u vinden waar de volgende Gebedsdiensten 
plaatsvinden:  
Maandag en dinsdag om 19.00 uur in de Nederlands Gereformeerde Kerk, 
Polhaarweg 34, woensdag om 19.00 uur in de St Cyriacuskerk in Hoonhorst, 
donderdag om 19.00 uur in de Kerk van de Protestantse Gemeente, Kerkplein 31 
en vrijdag om 19.00 uur in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Brethouwerstraat 
19. 
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Actie Kerkbalans 
Op 21 januari luiden om 13.00 uur landelijk de klokken om aandacht te vragen 
voor de Actie Kerkbalans. Onze kerk heeft zich bij dit initiatief aangesloten. 

 
Concert met Braziliaans Jeugdorkest  
Op vrijdagavond 20 januari a.s. om 19.30 uur vindt in de St. Brigittakerk een 
concert plaats van het Braziliaans jeugdsymfonieorkest 'Camarata Da Scar' 
samen met het gemengd koor van Slagharen en ons eigen gemengd koor. Naast 
de meer traditionele kerkmuziek zullen ook Braziliaanse klassieke en 
hedendaagse muziekstukken worden uitgevoerd. Bent u nieuwsgierig geworden 
en wilt u weten hoe een Braziliaans jeugdsymfonie- orkest klinkt, en zang van de 
gemengde koren met begeleiding door een symfonieorkest, dan verwelkomen wij 
u graag bij één van onze concerten, in Slagharen op 19 januari, of in onze eigen 
kerk op 20 januari. 

 
Jubileum koor Enjoy 
Op zaterdag 21 januari a.s. viert koor Enjoy haar 30 jarig jubileum! U wordt van 
harte uitgenodigd dit mee te vieren tijdens de eucharistieviering om 19.00 uur in 
onze kerk.  

 
Vooraankondiging parochieavond 14 maart 2017 
Dinsdag 14 maart 2017 organiseert de Locatieraad en pastoraatsgroep weer de 
jaarlijkse parochieavond. Op deze avond hopen wij naar aanleiding van de 
recente dorpsbijeenkomst met het College van de gemeente Dalfsen en 
Plaatselijk Belang Hoonhorst de actuele ontwikkelingen te presenteren omtrent 
de locatie Achter de molen en de verbouwing van de pastorie.  
Dus, zet de datum alvast in uw agenda! 

 
Bedevaarten/Reizen 2017 
Evenals vorig jaar worden er vanuit de Emmanuelparochie weer bedevaarten en 
reizen aangeboden. 
Wij als contactpersonen willen nu al deze datums aan u doorgeven en de 
informatie die op dit moment bekend is, zodat belangstellenden hiermede 
rekening kunnen houden. 

 
Van 10 t/m 15 juni 2017 pelgrimeert het Aartsbisdom naar Fatima en Lissabon 
(Portugal). Het is 13 mei in het jaar 1917 wanneer de heilige Maagd Maria 
verschijnt aan drie jonge herderskinderen in het Portugese Fatima. Sinds die ene 
keer dat het drietal Fancisco, Jacinta en Lucia Maria hebben gezien, verscheen 
zij nog vijfmaal aan hen. Maria riep op tot boetedoening, offers te brengen om zo 
lijdende zielen uit het vagevuur te helpen en te bidden voor de bekering van 
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zondaars opdat zij niet naar de hel gaan. Ook droeg Maria hen op dagelijks de 
Rozenkrans te bidden voor de vrede en vertrouwde aan het drietal drie 
bijzondere geheimen toe. Op het eerste gezicht komt de boodschap van Maria 
nogal overweldigend en dreigend over. Maar we moeten niet de tijdsgeest en de 
dreigingen daarvan uit het oog verliezen.  

 
De Eerste Wereld Oorlog, de opkomst van het Communisme en de bedreigingen 
hiervan voor de Kerk. Het leek op een wereld die in brand stond en Maria, als 
een goede en liefdevolle moeder, richtte zich in haar bezorgdheid en moederlijke 
liefde tot de drie jonge herderskinderen en door hun tot ons, tot u en mij. Maria, 
wie houdt er nu niet van Maria? Zij die als moeder God zelf ter wereld heeft 
gebracht en als moeder stond onder het kruis waaraan haar zoon als misdadiger 
heeft gehangen. Maria kent als geen ander onze vreugde en onze pijnen, 
evenals onze hoogtepunten en onze diepste dalen. 

 
Deze reis is in 2017 is ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van deze 
verschijningen. De reis met vliegtuig vanaf Schiphol en in Portugal reist u verder 
met de bus u moet goed ter been zijn. Informatie over reissom en programma 
volgen zo spoedig mogelijk. 
Hermien Schoorlemmer tel. (0529) 401946 email: hermien@schoorlemmer.nu  
Pastor Johan Rutgers tel. (0523) 234096email: pastor.rutgers@gmail.com  

 
Op 2 september 2017 is weer de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. Van 2 t/m 7 
oktober 2017 Lourdesbedevaart Emmanuelparochie, met het Reisnr. LO1774, 
georganiseerd vanuit Ommen, Dalfsen en Hoonhorst voor de hele 
Emmanuelparochie. De reis is met vliegtuig vanuit Airport Maastricht. Reissom 
pelgrim; € 899,= Reissom voor een zorgpelgrim is € 1099,=. 
Eénpersoonkamertoeslag is € 150,=. 
Ciska Derks tel. (0529) 450438email: ciska.derks.cd@gmail.com  
Gerard Hollak tel. (0529) 433331email:  g.hollak@outlook.com  
Hermien Schoorlemmer tel. (0529) 401946email: hermien@schoorlemmer.nu  
 
In oktober 2017 wordt een reis naar Israël georganiseerd vanuit de 
Emmanuelparochie. Informatie over reissom en programma volgen zo spoedig 
mogelijk. 
Lies Akkermans tel. (0572) 372003email: liesakkermans@vodafonethuis.nl    
Gerard Froeling tel. (0523) 613127email: gerardfroeling@ziggo.nl     
Janny Horstman tel. (0529) 460225email: jannyhorstman@hotmail.com  
 
Meer informatie komt via parochiebladen en op de website van de 
Emmanuelparochie, uw locatie, de VNB en het Aartsbisdom en u kunt altijd de 
contactpersonen benaderen voor informatie. 
 

mailto:hermien@schoorlemmer.nu
mailto:pastor.rutgers@gmail.com
mailto:ciska.derks.cd@gmail.com
mailto:g.hollak@outlook.com
mailto:hermien@schoorlemmer.nu
mailto:liesakkermans@vodafonethuis.nl
mailto:gerardfroeling@ziggo.nl
mailto:jannyhorstman@hotmail.com
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Tennisnieuws 
TV ‟t Melkhuussie wenst iedereen 
een heel sportief 2017! 
Ook dit jaar organiseren wij weer 
veel gezellige toernooien.  
 
2 april 2017: Seizoensopening (incl. 
brunch) 
25 april 2017 Ledenvergadering 
7 mei 2017 Dames- en 
herendubbeltoernooi 
25 mei 2017 Dauwtoss 
11 juni 2017 BBQ toernooi 
Vrijdagavond 14 juli 2017:
VakantieSUPERtoss 
24 september 2017:
Mixdubbeltoernooi 
5 november 2017 Wildtoernooi 
28 december 2017 Oliebollentoss 
 
Volg de website voor eventuele 
wijzigingen en meer informatie. 
De „Vul-de-kas-actie‟ bij de Jumbo 
in het najaar van 2016 heeft onze 

kas met € 130,= gespekt. Dank aan allen die ons gesteund hebben. 
We horen en zien je graag op en rond de banen! 
E-mail: info@melkhuussie.nl 

Website: www.melkhuussie.nl 
Facebook: TV ‟t Melkhuussie 
Twitter: @TV‟tMelkhuussie 
 
 
 
 
 
 

 
 

TENNIS NIEUWS 

mailto:info@melkhuussie.nl
http://www.melkhuussie.nl/
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Bericht van het Gemengd koor Pro Musica 

Het aantal kerstballen groot en klein in de glazen pot was 81 stuks. 

Het juiste getal was niet geraden, maar Mevr. J. Diepman Tibbensteeg 1. was er 

het dichtste bij met 80 stuks. 

Allen hartelijk dank voor het steunen van de kerstmarkt voor ons koor. 

Bestuur Gemengd koor Pro Musica 

 

Fitness  in Hoonhorst is een feit!! 

Op de Enquête over een fitness ruimte in Hoonhorst heb ik veel positieve reacties 

mogen ontvangen, en hebben veel mensen al laten weten er gebruik van te 

willen maken. Super!! 

Any Fitness in Hoonhorst kan dus doorgaan! De toestellen staan al in Kulturhus 

De Potstal! Hierbij wil ik Stichting de Potstal  bedanken dat ik dit concept: “het 

sporten op uitgeleende fitness apparatuur” mag starten. Het concept is een  

non-profit Fitness Studio. Ikzelf heb veel passie voor sport en wil dit graag 

overbrengen op anderen, om zo iedereen aan het sporten te krijgen om gezond 

en fit te blijven.  

Ik (en hopelijk in de toekomst samen met 2-3 andere begeleiders), zal de 

sporters (vanaf 21 jaar) begeleiden en corrigeren waar ik kan. Het trainen in de 

ruimte in de Potstal is dus puur op eigen risico! 

.                                              
Mogelijkheid tot trainen is: 
Any Fitness Hoonhorst, locatie Kulturhus De Potstal, 1

ste
 verdieping 

 

- Elke woensdagavond  19:00 - 20:00 uur 
 

- Elke donderdagmorgen  9:00 - 10:00 uur 
 

- Prijs strippenkaart 10x 1 uur voor € 25,= (maand januari voor € 20,=) 
 

OPEN HUIS: 8 januari vanaf 14:00 uur (tijdens Snertloop) 

PLAATSELIJK NIEUWS 
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Tijdens de Snertloop op 8 januari kan men komen kijken naar de ruimte waar er 
gesport gaat worden en welke oefeningen zoal aan bod komen. Ook Stephanie 
van Salus (diëtiste) zal hierbij aanwezig zijn voor evt. vragen om naast het 
sporten verantwoord af te vallen. Tevens kan men die middag de strippenkaart 
van 10x kopen voor €20,- (tot 31 januari, daarna €25,-)  
Mijn bedoeling is om in de toekomst nauw samen te werken met Fysiofits, Salutar 
sportmassage en Salus …,  samen maken we ons sterk voor een gezond en fit 
lichaam! 
Sportieve groet en hopelijk tot 8 januari of nog mooier op 11, 12 januari…   

Claudia Lubberts 
 
ZijActief 

Op maandag 19 december werd het kerstfeest georganiseerd door wijk 3. 

Wij werden ontvangen met een slinger van kaarsjes ter nagedachtenis aan 

Marietje de Ruiter. Daarna kregen we heerlijke glühwein  en werden we welkom 

geheten met een midwinterhoornblazer. Vervolgens hebben we een heel 

gezellige avond gehad met kerstliedjes, bingo en heerlijke hapjes. 

Wijk 3 hartelijk dank voor het organiseren van het kerstfeest, het was een zeer 

geslaagde avond. 

Op 23 januari houden we onze jaarvergadering en na de pauze komt de heer. R 

Mulder ons vertellen over de voedselbank. 

Wij wensen u allemaal een gezond en gelukkig 2017 toe. 

Het bestuur 

 
Het is één grote familie bij Sagezo 
Nou je, niet echt natuurlijk, al zit er wel wat schoonfamilie bij. Nee, Eén grote 
familie is de titel van het stuk dat toneelgroep Sagezo dit jaar op de planken gaat 
brengen. Het is een blijspel in drie bedrijven, geschreven door Jan Tol. Even een 
tipje van de sluier:  
Omdat hun tante in Engeland is gaan wonen, hebben Marja en Paul de Wit haar 
villa tot hun beschikking gekregen. Die kan hun eigendom worden als ze aan een 
paar voorwaarden voldoen. Eén daarvan is dat ze de villa niet verhuren. En daar 
zit hem nu juist de kneep, want met het salaris van Paul is het onmogelijk de villa 
te onderhouden. Dus... toch kamers verhuren! Daar komen enkele bijzondere 
types op af... 
Noteer alvast de volgende data in uw agenda: zaterdag 28 januari, vrijdag 3 
februari en zaterdag 4 februari. De voorstellingen vinden plaats in het 
Parochiehuis aan de Valkenbergweg in Wijthmen, aanvang 20:00 uur. De 
toegangsprijs bedraagt alle avonden € 6,=.  
 
Na afloop van elke voorstelling vindt weer onze fameuze verloting plaats, waarin 
tal van prijzen te winnen zijn. De hoofdprijs is traditiegetrouw een gevulde 
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boodschappenmand met een waarde van € 50,=. We hopen dat u ook na de 
verloting nog gezellig nablijft onder het genot van een hapje en een drankje. 
Kaarten à € 6,= zijn verkrijgbaar bij: 
Thera Hülsmann, Valkenbergweg 20, tel. 06-52282741 
Benny van Eekeren, Woestijnenweg 1, tel. (0529) 401926 of 06-16884981 
Graag tot ziens bij één van onze voorstellingen! 

Namens Sagezo, Esther Damman 

 
Fitness in Dalfsen en/of Hoonhorst 
Nieuwe cursus periode gaat beginnen 
Ben je al geruime tijd op zoek naar groep fitness in Dalfsen en/of Hoonhorst? 
Meld je dan nu aan voor een (gratis) proefles bij Lucashu Fitness! 
Het lesprogramma, “Forever Young” is een zeer uitgebalanceerde fitness les op 
inspirerende muziek van oldies tot Top 50 tot klassiek. 
De lessen worden gegeven door Evie Wirts-Lucashu. Zij is een gediplomeerd 
fitness expert die ruim 30 jaar in het vak zit. 
Er wordt op een leuke wijze gewerkt aan onderdelen als balance, coördinatie, 
kracht, conditie en vetverbranding. Ook maken wij regelmatig gebruik van 
hulpmiddelen bv. handgewichtjes, elastieken en ballen. Daarmee wordt de 
training meer gevarieerd en intens. 
Forever Young is een functionele training waarbij je beter voelt. De leeftijden van 
de cursisten variëren van begin 30 tot 70 plus. 
Instromen is altijd mogelijk. In Dalfsen (de Trefkoele) dinsdag om 9:00 uur en 
donderdag om 10:00 uur. In Hoonhorst (De Potstal) maandag om 19:00 uur en 
vrijdag om 9:00 uur. 
Forever Young brengt sportiviteit, gezelligheid, en gezondheid tezamen. 
Voor meer informatie en/of aanmelden. Email: e.lucashu@ziggo.nl. Tel: 06-
19326611 of (038)454-6715. 
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We kijken terug op een enerverend 2016, met een prachtig eindresultaat. Het 
Anjerpunt Hoonhorst is na jaren van dromen en hard werken gerealiseerd. En het 
is wat! We kijken uit naar 2017 vol ontmoeting, verbinding, samenwerking en 
beleving. Voor inwoners en bezoekers van Hoonhorst. We wensen iedereen een 
noabervol 2017!  
Met de bouw al een tijdje achter ons en de eerste maanden vol ervaringen met 
activiteiten en bezoekers, kijken we vooruit naar 2017. We zijn aan de slag met 
ideeën om het komende toeristische seizoen bezoekers van buiten naar 
Hoonhorst te kunnen trekken. Dit doen we in samenwerking met de andere 
Anjerpunten en Vechtdal Marketing. Er wordt druk gewerkt aan een agenda met 
tal van nieuwe activiteiten. Kijk op www.hoonhorst.nl of kom gezellig langs: we 
vertellen graag wat er allemaal te doen is, in het Anjerpunt, elders in Hoonhorst of 
in het mooie Vechtdal. Het Anjerpunt is inmiddels al een tijdje open en het aantal 
bezoekers is boven verwachting. Mensen die een boek lenen, even koffie komen 
drinken of een krantje lezen, een praatje komen maken, toeristen op zoek naar 
informatie, de expositie komen bezoeken, een Hoonhorster broodje kopen, het 
haak- en breicafé van Claudia Lubbers op de woensdagmiddag, genieten van 
een drankje bij de haard….ook in winterse sferen is het aangenaam toeven in het 
Anjerpunt.  
Natuurlijk kan het Anjerpunt ook in 2017 hulp gebruiken: er is genoeg te doen en 
voor elk wat wils. Kom eens langs of neem anderszins contact op. Samen werken 
is gezellig en samen maken de naobers het Anjerpunt tot een succes voor 
Hoonhorsters en haar bezoekers.  
 
 

http://www.hoonhorst.nl/
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Tezz en de tijdgeest 
Zin in een „anders dan anders‟ zondagmiddagwandeling? Of visite 
Hoonhorst met een andere blik naar de prachtige omgeving van Hoonhorst 
laten kijken? Benieuwd naar het Hoonhorster acteertalent? Het Anjerpunt 
heeft “Tezz en de tijdgeest” in de aanbieding, speciaal voor Hoonhorsters 
tegen een gereduceerd tarief.  
Tezz en de tijdgeest” is een interactieve game. Je speelt het door met een iPad 
door Hoonhorst en haar omgeving te lopen, te puzzelen, te speuren en 
opdrachten uit te voeren.  
Onderweg kom je van alles te weten over Hoonhorst en omgeving en help je 
Tezz haar probleem op te lossen.  

“Tezz en de tijdgeest” is te spelen door 
iedereen van 8-108 jaar. De route is 
geschikt voor rolstoelen en 
kinderwagens. De wandeling is 2,5 km 
rondom Hoonhorst en duurt ongeveer 
1,5 tot 2 uur. 
Neem de tijd en huur een iPad voor een 
wandeling en spelender-wijze reis met 
Tezz door het verleden, heden en de 
toekomst van Hoonhorst en haar 
omgeving….. Met 2 à 3 personen per 

iPad heb je het grootste plezier van en met de game. 
Voor meer informatie: kom langs in het Anjerpunt, bel (0529) 793010 of mail naar 
info@anjerpunthoonhorst.nl 
 

De Bibliotheek in het Anjerpunt 
Wist u dat: 

 De bibliotheek in het Anjerpunt van Hoonhorst een echte Hoonhorster bieb is? 

 Dat iedereen, jong en oud, er boeken kan lenen zonder biebpas? 

 Dat je zelf bepaalt wanneer je ze weer inlevert? 

 Dat je ook je eigen boeken mag brengen, zodat ook 
andere mensen er plezier van kunnen hebben? 

 Dat een biebpas nog steeds wel heel nuttig is? 

 Dat je hiermee boeken uit de bibliotheek Dalfsen en 
andere bibliotheken kunt reserveren via de computer, je 
eigen computer of de computer in het Anjerpunt? 

Dat die gereserveerde boeken naar het Anjerpunt 
worden gebracht? 

 Dat je de boeken van de bibliotheek Dalfsen en van 
andere bibliotheken die je gelezen hebt weer in het 
Anjerpunt kunt inleveren? 
 

 

mailto:info@anjerpunthoonhorst.nl
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 Dat je elke dag de krant kunt lezen in het Anjerpunt? Of 1 van de vele 
tijdschriften? 

 Dat het Anjerpunt nog meer te bieden heeft? O.a. de agenda van activiteiten in 
Hoonhorst en een tafel vol presentaties en spellen? 
 
Mocht je nog niet geweest zijn, loop dan eens naar binnen: het Anjerpunt is 
elke dag open.  
 

OPENINGSTIJDEN 
Van 1 november tot 1 april worden de openingtijden 
iets aangepast. Het Anjerpunt blijft nog steeds 7 dagen 
in de week open. Alle tijden op een rijtje: 
maandag 13.00 uur tot 17.00 uur 
dinsdag 13.00 uur tot 17.00 uur (met uitzondering als 
er ouderenmorgen is, dan vanaf 10.00 uur)  
woensdag 13.00 uur tot 17.00 uur 
donderdag 10.00 uur tot 17.00 en 19.00- 21.00 uur 
vrijdag 10.00 uur tot 17.00 uur 
zaterdag 10.00 uur tot 17.00 uur 
zondag 10.00 uur tot 17.00 uur 
 

 
Wil je 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) of Ad 
Zwaga (bibliotheek).  

En voor de liefhebbers: Anjerpunt Hoonhorst is ook op facebook te vinden! 
 
 
 
 
De landelijke collecteweek van het Nationaal MS Fonds in november was ook dit 
jaar  een groot succes! In de gemeente Dalfsen is een mooi bedrag van  
€ 5372,09 opgehaald. 
De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. 
De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om te investeren in het verbeteren 
van de kwaliteit van leven van mensen met MS én in innovatieve onderzoeken 
om MS te genezen.  
  
Het Nationaal MS Fonds bedankt alle gevers voor hun bijdrage en alle 
collectanten en collecte-coördinatoren voor hun inzet. Zij zijn ook dit jaar weer 
door weer en wind op pad gegaan om zich sterk te maken tegen MS.  

INGEZONDEN 
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Collectant gemist? Ga naar www.mscollecte.nl en doneer online. Het is ook 
mogelijk om een donatie over te maken op giro 5057 (NL 92 INGB 000000 5057) 
of sms STOPMS naar 4333 en doneer eenmalig € 2,= 
  
Het Nationaal MS Fonds ontvangt geen subsidies en is volkomen afhankelijk van 
donaties en giften. 
  
Wilt u zich ook sterk maken tegen MS? Collecteren kost maar drie uurtjes van uw 
tijd. Meld u aan als collectant via de website www.mscollecte.nl of telefonisch op 
(010) 591 98 39. 
 
Samen staan we nog sterker tegen MS! 

 
Sinds 1993 zet het Nationaal MS Fonds zich in voor mensen met MS en helpt 
hen met het in beweging houden van hun wereld. Het Nationaal MS Fonds wil 
voorkomen dat mensen met MS stil komen te staan en dat hun wereld kleiner 
wordt. Mensen die in beweging blijven zijn zelfstandiger en doen mee in de 
maatschappij.  
  
Het Nationaal MS Fonds heeft drie werkgebieden om die beweging te realiseren:  
1.      Onderzoek 
2.      Coaching 
3.      Voorlichting  
  
Onderzoek  
De onderzoeken die wij financieren zijn erop gericht om voor nu de kwaliteit van 
leven van mensen met MS te verbeteren. Daarnaast financieren we onderzoeken 
gericht op een toekomst zonder MS. 
  
Coaching 
Mensen met MS verder helpen met het stimuleren van kijken naar 
mogelijkheden. Dat doet het Nationaal MS Fonds via het Can Do 
Behandelprogramma, het MS Trainingscentrum en de jaarlijks terugkerende 
activiteiten die we organiseren.  
  
Voorlichting 
Het Nationaal MS Fonds geeft verschillende brochures uit voor zowel mensen 
met MS, hun naasten als zorgverleners. Daarnaast organiseren we ieder jaar de 
Nationale MS Dag en geven we MS Nieuwslijn uit, het kwartaalmagazine voor 
donateurs van het Nationaal MS Fonds.
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