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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
2 januari
29 januari
19 februari

Gemaakt door
Rinus
Rinus
Sjoerd

Verschijning
11 januari
8 februari
1 maart

Naleving privacy wetgeving: Wij vragen van degenen die aan ons kopij
aanleveren om m.b.t. persoonsgegevens die in de aangeleverde kopij is
opgenomen de actuele privacy wetgeving na te leven. Uiteraard zal het
Dorpsblad deze nieuwe regelgeving ook in acht nemen.

In dit nummer:
Kerkelijk nieuws
Voedsel inzamelactie
Voetbal nieuws
ZijActief
´t Keerpunt natuurgeneeskunde
St Cyriacusschool

Kerstmarkt
Anjerpunt
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DORPSBLAD HOONHORST NR 6

1

Dorpsblad Hoonhorst
Datum
9 december
14 december
14 december
17 december
18 december
18 december
18 december
19 december
29 december
2 januarie
5 januarie

Agenda
Eten bij Kappers voor alleenstaanden en ouderen
Voorleesuurtje 11.00 uur in Anjerpunt
Jeugdsoos Kerstattenties maken
ZijAktief Kerstavond
Ouderenochtend Kerst – Zaal Kappers
Bingo Zaal Kappers
Jeugdsoos Ophalen oliebollenbestellijsten
Klavrrjassen Kantine Potstal
Jeugdsoos Oliebollen uitdelen
Klaverjassen Kantine Potstal
Klaverjasmarathon Kantine Potstal

N.B. Voor actuele agenda en jaarplanning zie ook Hoonhorst.nl AGENDA

DORPSBLAD HOONHORST NR 6

2

Dorpsblad Hoonhorst

KRUMMEL

GRATIS AANGEBODEN:
Diverse trespa platen van ongeveer 300 x 60 cm, deze borden zijn
aan 1 zijde schoon en andere zijde beplakt met reclamestickers.
Er liggen ongeveer 15 borden ter beschikking voor de liefhebbers...
Informatie en afhalen kan alleen in overleg met:
Herman Veneboer 0529-401828
Wim van Lenthe 0529-401991
OP=OP

KERKELIJK NIEUWS
Pastoraal team Emmanuelparochie
Pastoraal team Emmanuelparochie
Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst:
Pastoor A.Monninkhof, monninkhof@hetnet.nl; 0622786151
Johan Rutgers, parochievicaris, pastor.rutgers@gmail.com ; 06-53210174
Gerard Noordink, g.noordink@hetnet.nl ; 0572-391262
Joop Butti, butti@ziggo.nl; 06-22239828
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl ; 06-18276484
Locatieraad: Secretaris mevr. A. van Leeuwen, ankievvwijthmen@kpnmail.nl;
(0529) 402011
Contactpersoon voor onze parochie bij overlijden: Mevr. T. Veltmaat, tel.
(0529) 401729 /06-38030137. 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 0161706282
Regio-wacht
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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, Yvonne
Kijk in de Vegte- Kappers tel.(0529) 435360 en Mascha Hulsman tel.(0529)
850889
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) 401828.
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) 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: 9 december t/m 13 januari
e

Zondag 9 december 2 zondag van Advent
09.00 uur
: Communieviering
Voorganger
: Pastoraal medewerker klein Overmeen
m.m.v.
: Enjoy
Lector
: Leon Diepman
Dienen
: Maren Diepman, Frans Eilert
Collectanten
: G. Holterman, G. Melenhorst
Koster
:G. Holterman
Intenties 8 en 9 december:
ouders Damman- Heerink, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Marinus en Diny MarsDiepman, overl. ouders Hagen- Keizer, Martin en Willy, Herman Nijboer, Jo KlinkScholman
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino

: zaterdag
: zondag
: zaterdag
: zondag
: zaterdag
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8 december
9 december
8 december
9 december
8 december

19.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
11.00 uur
19.00 uur

Communieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
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Lierderholthuis

: zondag

9 december

09.00 uur Communieviering

Maandag 10 december
19.00 uur: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Woensdag 12 december
9.30 uur
: Adventsviering van de KBO en Caritas. Na afloop een gezellig
samenzijn.
Donderdag 13 december
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Intentie
: Gerard Damman
e

Zaterdag 15 december 3 zondag van Advent
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
m.m.v.
: Pro Musica
Lector
: Martin Broeks
Dienen
: Hugo Boekel, Ivor Smook
Collectanten
: H. Ulkeman, H. v.d. Vegt
Koster
: H. v.d. Vegt
Intenties 15 en 16 december:
Bernard en Marie Diepman- Reimert, Marinus en Diny Mars- Diepman, overl. ouders
Grooteschaars- Bruggeman, Harry Veltmaat, Herman Wolthaar, Gezina Broeks- Splinter,
Herman Nijboer, overl. fam. Lankhorst- Niens
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zondag
: zondag
: zondag
: zondag
: zaterdag
: zondag

16 december
16 december
16 december
16 december
15 december
16 december

09.00 uur
11.00 uur
09.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
09.00 uur

Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Maandag 17 december
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrice
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 20 december
De Eucharistieviering komt vanavond te vervallen. U wordt uitgenodigd
aanwezig te zijn bij de Kinderkerstviering in de kerk om 18.30 uur. (zie ook
verder bij de berichten)
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4e zondag van Advent

Zondag 23 december
09.00 uur
Voorganger
Lector
Dienen
Collectanten
Koster

: Eucharistieviering
: Pastor Wenker
: Silvo Broeks
: Frans Eilert, Kim Diepman
: F. Overgoor, H. Hulsman
: A. Braam

Intenties 22 en 23 december:
Bernard en Marie Diepman- Reimert, Marinus en Diny Mars Diepman, Annie KortsteePronk,
Herman Nijboer
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Liederholthuis

: zaterdag
: zondag
: zondag
: zondag
: zaterdag
: zondag

22 december
3 december
23 december
23 december
22 december
23 december

19.00 uur
11.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
10.00 uur

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Communieviering
Communieviering
Communieviering

:

Maandag 24 december
Kerstavond
21.00 uur
: Communieviering
Voorganger
: Pastoraal werker klein Overmeen
m.m.v.
: Enjoy
Lectrice
: Anneke Jansen
Dienen
: Frans Eilert, Hugo Boekel, Lynn Jansen, Viktor Boekel
Collectanten
: A. Peek, H. Rienties, P. Mijsters, H. Melenhorst
Koster
: G. Holterman
Aan het eind van de viering is er een kerkdeurcollecte voor de Caritas.
Intenties 24 december:
overl. ouders Smook- Karspers en Harry, Gerardus Antonius Hollewand en Johanna
Theresia Smook, ouders Zwakenberg- Haas, Anton Kroes, Antoon Damman, overl. ouders
Eilert- Kinds, overl. ouders Hagen- Keizer, Martin en Willy, overl. ouders PoppeHoogland, overl. Ouders Peek-Klink, overl. fam. Damman- Pot, Cor Peek, Bertus Kappers,
Anton Grooteschaars, overl. ouders Grooteschaars- Gunneman, Bernard Nijhout,
overleden ouders Nijhout- Eijkelkamp, overl. ouders Schuurman- Dissel, Annie
Schuurman- Kogelman, Hein en Henk Diepman, overl. fam. Veldman- Ogink, ouders

Koerhuis- Kogelman, Diny Koerhuis,
Dalfsen
Ommen

: maandag 24 december 19.00 uurKinderviering
21.00 uurCommunieviering
: maandag 24 december19.00 uurGezinsviering
23.00 uurEucharistieviering
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Lemelerveld

: maandag 24 december

Vilsteren

: maandag 24 december

Heino

: maandag 24 december

Liederholthuis

: maandag 24 december

19.00 uur
23.00 uur
19.00 uur
23.00 uur
19.00 uur
23.00 uur
21.00 uur

Gezinsviering
Communieviering
Gezinsviering
Communieviering
Gezinsviering
Communieviering
Eucharistieviering

e

Dinsdag 25 december
1 Kerstdag
09.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
m.m.v.
: Pro Musica
Lectrice
: Miny Holterman
Dienen
: Dion Diepman, Ivor Smook, Niek Diepman
Collectanten
: J. v.d. Vechte, D. v.d. Vechte, A. Braam, T. Braam
Koster
: H. v.d. Vegt
Aan het eind van de viering is er een kerkdeurcollecte voor de Caritas
Intenties 25 december:
overl. ouders Meijerink- Groote Stroek, ouders Damman- Heerink, Bernard en
Marie Diepman- Reimert, Marinus en Diny Mars- Diepman, overl. ouders
Grooteschaars- Bruggeman, overl. ouders van der Vechte- Rientjes, overl. Ouders
Overgoor- Grooteschaars, overl. ouders Nijensteen- ten Have, Johan Kortstee, Herman
Mars, overl. ouders Poppe- Breembroek, overl. ouders Sterenbosch- Luttenberg, overl.
fam.Wolthaar- Jutten, Jan Huitink, Ruud Lubbers, overl. ouders van Straaten- Meulman,
Henricus Schrijver, Pastoor Wielens, Gezina Broeks- Splinter, ouders SchrijverBosch,Gerda Kroes- Holterman, overl. ouders Kroes- Klein Herenbrink, Gradus Damman,
overl. ouders Braam- Nijentap, Joop Koerhuis, Herman Nijboer, Wilhelmus
Holterman,overl. fam. Kievitsbosch- Wijermars, Marcel Diepman, overl. ouders DiepmanFakkert, Pastoor Berntsen, Jan Veltmaat, Marinus en Anna Veltmaat, overl. fam.
Kamphuis- Wijnberg, ouders Lankhorst- Niens
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Liederholthuis

: dinsdag
: dinsdag
: dinsdag
: dinsdag
: dinsdag
: dinsdag

25 december
25 december
25 december
25 december
25 december
25 december

Woensdag 26 december

09.00 uur
11.00 uur
09.00 uur
11.00 uur
09.00 uur
09.00 uur

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering

:

e

2 Kerstdag

Emmanuelviering om 10.00 uur in Slagharen.
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Donderdag 27 december
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor alle overledenen in onze parochie
Zaterdag 29 december
19.00 uur
: Communieviering
Voorganger
: Pastoraal werker Butti
m.m.v.
: Pro Musica
Lector
: Leon Diepman
Dienen
: Richard Meijer, Maren Diepman, Rens Diepman
Collectanten
: H. Veneboer, W. Schrijver
Koster
: A. Braam
Intenties 29 en 30 december:
Bernard en Marie Diepman- Reimert, Marinus en Diny Mars- Diepman, Herman Nijboer
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zondag 30 december
: zondag 30 december
: zondag 30 december
: zondag 30 december
: zaterdag 29 december
: zondag 30 december

09.00 uur
11.00 uur
09.00 uur
1.00 uur
19.00 uur
09.00 uur

Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistieviering
Communieviering

Maandag 31 december Oudjaarsdag
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
m.m.v.
: Pro Musica
Lector
: Martin Broeks
Dienen
: Hugo Boekel, Viktor Boekel
Collectanten
: H. Ulkeman, H. v.d. Vegt
Koster
: G. Holterman
Intenties 31 december en 1 januari
Henricus Schrijver, overl. fam Damman- Pot, Joop Koerhuis, Herman Nijboer,
overl. fam. Lankhorst- Niens
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Heino
Lierderholthuis

: maandag
: dinsdag
: maandag
: maandag
: dinsdag
: maandag

DORPSBLAD HOONHORST NR 6

31 december
1 januari
31 december
31 december
1 januari
31 december

19.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
11.00 uur
19.00 uur

Communieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Communieviering
Communieviering
Communieviering
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Donderdag 3 januari
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor een goed 2019
Zondag 6 januari Openbaring des Heren
09.00 uur
: Communieviering
Voorganger
: Pastoraal medewerker Butti
m.m.v.
: Pro Musica
Lector
: Silvo Broeks
Dienen
: Viktor Boekel, Kim Diepman
Collectanten
: G. Holterman, G. Melenhorst
Koster
: Annie Braam
Intenties 5 en 6 januari:
Gezina Broeks- Splinter, Gerda Kroes-Holterman, Hendrikus Antonius Pot, Bernard en
Marie Diepman- Reimert
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zondag
: zondag
: zondag
: zondag
: zaterdag
: zondag

6 januari 09.00 uur
6 januari 11.00 uur
6 januari 09.00 uur
6 januari 11.00 uur
5 januari 19.00 uur
6 januari 09.00 uur

Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Maandag 7 januari
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 10 januari
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor de zieken
Zaterdag 12 januari Doop van de Heer
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastor Rutgers
m.m.v.
: Enjoy
Lector
: Leon Diepman
Dienen
: Richard Meijer, Maren Diepman
Collectanten
: A. Peek, H. Rienties
Koster
:H.v.d.Vegt
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Intenties 12 en 13 januari:
Overleden ouders Meijerink- Groote Stroek
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zaterdag
: zondag
: zondag
: zondag
: zaterdag
: zondag

12 januari 19.00 uur
13 januari 11.00 uur
13 januari 09.00 uur
13 januari 11.00 uur
12 januari 19.00 uur
13 januari 09.00 uur

Communieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Op weg naar Kerstmis 2018
Op het moment dat ik dit schrijf (eerste volle week van november, net na de
mooie vieringen van Allerheiligen en Allerzielen) nadert het kerkelijk jaar met
rasse schreden zijn voltooiing. We blikken terug op wat was. In de ‘tijd van de
Heer’ (Kerstmis-Pasen-Pinksteren) is het heilsmysterie in zijn geheel ontvouwd.
In de ‘tijd van de kerk’ (zomer en herfst, met als liturgische kleur groen, deze
kleur staat voor hoop) hebben we – aan de hand van de evangelies van de ‘tijd
door het jaar’ gekeken, wat de toepassing van dit heilsmysterie betekent voor ons
eigen persoonlijk leven en de bijdrage, die we leveren aan onze samenleving. We
naderen de bekroning van al deze heilsfeiten in het Hoogfeest van Christus
Koning.
Zijn Koningschap is niet van deze wereld. Het gaat niet om aanzien of macht. De
inhoud van Zijn Koningschap is nederigheid, dienstbaarheid aan het welzijn en
geluk van velen.
Wat tot voltooiing komt in het Koningschap van Christus, is geen eindpunt. De
uiteindelijke bestemming van onze tocht, het eeuwig leven, hebben we nog niet
bereikt. Daarom maken we in de Advent een nieuw begin. We zijn dankbaar voor
al het goede uit het afgelopen jaar; maar we kijken ook vooruit naar de toekomst.
Wat leeft er in ons aan hoop en verwachting, voor de tijd die komen gaat? Hierop
willen we ons in de vier weken, die voorafgaan aan Kerst, bezinnen. De
liturgische kleur wordt paars. Dit lijkt misschien wat ‘zwaar’. Enige reden hiertoe
is er ook wel. Want als we kijken naar onszelf, naar hoe wij inhoud geven aan
ons leven, dan moeten we eerlijk bekennen dat het niet alles goud is dat er blinkt.
Buiten is het eerder duister, en het voelt steeds killer. Maar ook van binnen
ervaren we de schaduwzijden van ons bestaan. Toch geeft het licht, dat we juist
in deze donkere dagen ontsteken, ons nieuwe moed. Het begint voorzichtig, met
één vlammetje aan de eerste kaars van de Adventskrans.
Maar langzamerhand merken we, dat de kring van licht steeds groter wordt. Er
groeit in ons een verlangen naar gerechtigheid, geborgenheid en vrede. Het Licht
schijnt in de duisternis. Het is de voorbode van de Morgenster, die ons in diepe
nacht de weg zal wijzen naar de Stal van Bethlehem. Daar, op die eenvoudige
plek, wordt Jezus geboren. Voor Hem is er geen Koninklijk paleis, laat staan een
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plek in de herberg. Integendeel, de plaats waar Hij ter wereld komt, tekent zijn
verbondenheid met hen, voor wie het niet vanzelfsprekend is, dat zij kunnen
meedoen aan de samenleving. Vandaar ook het bonte gezelschap, daar in die
schuur: Jozef en Maria – mensen als U en ik – rond de kribbe; omgeven door
herders. Met hun schaapskudden kunnen zij nauwelijks in hun levensonderhoud
voorzien. Maar toch worden juist zij als eersten deelgenoot gemaakt aan het
Goede Nieuws, dat de Redder van deze wereld geboren is.
De herders voelen zich welkom bij het Kind in de houten voerbak. In het gelaat
van dit Kind zien we een vriendelijke uitdrukking. Zijn glimlach doet ons beseffen
dat we mogen leven. Ons gezicht krijgt weer ‘smoel’, we mogen er zijn! De
gouden glans straalt ervan af. Geen glitter of glamour; maar wel de liefde van dit
Kind, die ons als ‘vrienden van dit nieuwe leven’ met elkaar verbindt.
Dit doet mij denken aan een Kerstverhaal, dat parochianen mij onlangs vertelden.
Ze zeiden: samen met onze ouders werkten we in de bakkerij. Zo vlak voor de
Kerst was het een drukte van belang, we waren allemaal in touw. Maar als dan
eenmaal het moment aanbrak, dat alle broden waren verkocht en alle
boodschappen waren bezorgd, dan was er tijd voor ons als gezin. Samen gingen
wij aan tafel, en deelden we van alle goede gaven, die ons als vruchten van onze
arbeid werden gegeven. Dit samen zijn en alles delen, zo werd gezegd, is voor
ons het ultieme Kerstgevoel. Van harte hoop ik, dat de komende Advent ook U
hoopvol mag doen uitzien naar het Kind, dat ook in U geboren mag worden, als
een nieuw begin ook van Uw leven. Dat het zo mag zijn.
Pastoor André Monninkhof
Kerstwens
Lucas is de schrijver van zijn evangelie en hij is ook de auteur van de
Handelingen der Apostelen. Daarin vermeldt hij aan het begin en einde van zowel
het evangelie als dat van de Handelingen dat hij al die dingen heeft
opgeschreven opdat het goede bericht, de blijde boodschap zijn bestemming
vindt. En wel: ik heb dit alles opgeschreven opdat iedereen overal ter wereld het
kan horen.
In het tweede hoofdstuk van het Lucas evangelie staat zijn zo bekende verhaal
van de geboorte van Christus in Bethlehem. Daar
wordt dat blijde bericht in eerste instantie gericht
aan de herders in het veld. Midden in de nacht
kregen zij zoiets als ‘witte wieven’ te zien. In
eerste instantie schrokken ze zich dus te pletter.
Het bleek gelukkig een engel te zijn. Die engel zei
tegen hen: “Schrik niet, want ik verkondig u een
vreugdevolle boodschap.” Met andere woorden:
‘Beste mensen, ik heb een goed bericht, ik heb
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goed nieuws voor jullie’. Een aankondiging als: Er gaan mooie en goede dingen
gebeuren. Let maar eens op. Het klinkt als: ‘Er komen betere tijden.’
In een wereld, waarin het lijkt dat de duisternis regeert, waarin regeringsleiders
respectloos kunnen zijn, waarin klimatologische veranderingen niet veel goeds
voorspellen; in een wereld waarin de armen steeds armer worden; waarin de
aandacht voor het eigen ikke, vele, vele malen groter is dan voor de ander; in een
tijd waarin de eenzaamheid alsmaar groeit en het innerlijk geluk wordt
verwaarloosd; in die wereld klinken de woorden van de engel ons wellicht heel
vreemd in de oren. Hoezo: Er komen betere tijden???
En toch……die vreugdevolle boodschap, die goede tijding van toen is ook voor
ons hier en nu bedoeld. Het is een belofte die mensen hoopvol kan maken. Het is
een troostend bericht voor alle mensen die fatalistisch hun hoofd laten hangen.
Voor hen die het vertrouwen in de toekomst en het vertrouwen op God hebben
verloren. Er is ook ons een redder geboren. Hij heet Christus de Heer. Hij is nog
klein. Je ziet Hem zo over het hoofd. Maar het is die Heer die ons roept om met
Hem en door Hem het geluk te vinden. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor
onze naaste.
Wij als pastores van de Emmanuelparochie ontmoeten u graag tijdens de vele
vieringen in de advents- en kersttijd en wensen u en de uwen heel zalige en
zinvolle Kerstdagen en een gezegend en gelukkig 2019. Er komen betere tijden!!
Het pastorale team
Kinderkerstviering donderdag 20 december
De kinderkerstviering zal dit jaar worden samengevoegd met de kerstviering van
de St. Cyriacusschool. Dit zal niet op 1e Kerstdag plaatsvinden maar op
donderdagavond 20 december om 18.30 uur in de kerk. Wij nodigen u allen van
harte uit om deze viering met ons mee te vieren. Na afloop is er voor iedereen
een drankje en wat lekkers op het schoolplein. Komt u ook?
Werkgroep Kinderkerstviering
Kerstboodschap Pastor Thomas India
Beste parochianen van de Emmanuel parochie,
Vanuit India wil ik; Pastor Thomas u hartelijk groeten en u een fijne kersttijd
toewensen. Op dit moment ben ik pastoor van een parochie en tevens vice
overste van onze congregatie.
U heeft gehoord van de overstromingen in de deelstaat Kerala in augustus. Het
regende vijf dagen aan een stuk door, bruggen en dammen hebben het begeven.
Het waterniveau werd zo hoog en het kwam zo snel en vele mensen werden
geïsoleerd.
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Mensen probeerden weg te komen in kleine boten maar velen konden het niet
redden vanwege de krachtige stroming. Velen probeerden naar hogere plaatsen
te gaan maar dat lukte niet altijd. Vissers kwamen met grote boten en probeerden
mensen te redden. Ook kwamen militairen met moderne boten en helikopters
naar verschillen plaatsen om mensen te redden. Meer dan een miljoen mensen
werden naar opvangkampen gebracht. Helaas zijn er ook vele dodelijke
slachtoffers te betreuren. De vernietiging was zo immens. Huizen werden
verwoest en/of zwaar beschadigd. Landverschuivingen op de bergen, wegen
totaal weggevaagd. Er is geen schoon water, geen eten te koop, geen benzine.
Mensen vonden het moeilijk om zo het leven door te zetten. Mensen die naar
opvangkampen zijn gegaan kregen eten en drinken. Vele mensen hadden
helemaal niets meer.
Na 15 dagen konden de mensen terug naar hun huizen of wat er nog van over
was. Veel mensen hebben geen huis meer en moeten opnieuw een huis bouwen.
Er is geen geld om voedsel te kopen en om materialen te kopen om de huizen
weer op te bouwen. De regering kwam gelukkig met hulp om huizen te bouwen
of te repareren. We hebben veel voedselpakketten en kleding gegeven aan de
mensen. Gelukkig waren er ook mensen die hun huis terugvonden maar er was
niets meer in het huis. Ook deze mensen hebben wij materialen gegeven voor
reparaties aan hun huis en rijst, schoon water, pannen etc.
Momenteel delen we waterzuivering machines uit voor families waar schoon
water niet te krijgen is. Door de watersnoodramp is er ook veel kleding en
lesmateriaal van de scholen verloren gegaan. Wij hebben de kinderen en
studenten kleding en lesmateriaal gegeven zodat ze weer verder kunnen op
school.
Ik heb geld gekregen van het Thomas Fonds om een aantal slachtoffers te
helpen. Dat geld is door acties in Nederland bijeengebracht. Door een bericht in
de Stentor, acties op Dalfsen Net, acties van het Thomas Fonds zelf. Ik ben
dankbaar dat vele mensen geld hebben gegeven om de slachtoffers te helpen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!!
Op kerst herinneren we God die met ons Zijn leven gedeeld heeft in Jezus. Jezus
heeft ons geleerd om ons leven te delen om goddelijk te worden. Delen is dus
deelnemen in het Goddelijk leven. Ik wens u allen een gezegend en zalig
kerstfeest. Moge de Heer ons bewaren in Zijn vrede en geluk.
Pastor Thomas

Kerstactiviteiten in de parochie
Levende kerststal Vilsteren – voorverkoop kaarten deelname op zaterdag 8
december 13.30 en 14.30 uur in het Parochiehuis. De wandeling is op 26
december.
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Adventsconcert “Follow that Star” in de RK-kerk Heino op zondagmiddag 9
december.
Levende kerststal op vrijdagavond 14 december bij de RK-kerk in Heino. Dit in
combinatie met een kerstmarkt in het dorp en “culi-kerst” bij de verschillende
horeca.
Kerstmarkt St. Vitus Dedemsvaart op 15 december achter de RK-kerk.
Meer informatie is te vinden op de parochie-website www.emmanuelparochie.nl

Voedselbank inzamelingactie weekend 14 tot 16 december
Laten we nu met de kerst ook de minder bedeelden
helpen.
Laten we dit samen doen zodat we met elkaar bewust en
betrokken blijven voor de mens in nood. Wij nodigen dan
ook iedereen uit om achter in de kerk voedsel te komen
brengen dit weekend of een geldelijke bijdrage in de
collectebus als dat voor u gemakkelijker is.
Wij zullen dan zorg dragen dat het bij de voedselbank
terecht komt.
Wat mogen we meenemen ?
Soep – koeken – thee – koffie – vruchtendrank – rijst – pasta - mix/saus
Houdbare zuivel - crackers - groente in pot of blik – borrelnootjes - chips.
Wasmiddel - Mayonaise of ketchup.
Broodbeleg (jam – hagelslag – pindakaas – appelstroop - pasta)
olie - zeep/toiletartikelen – toiletpapier – keukenrol – shampoo – tandpasta.
Geen: Alcohol, producten die gekoeld moeten worden, slecht houdbare
producten.Of kijk anders op de website van de Voedselbank.
www.voedselbankdalfsen.nl
Heel hartelijk dank alvast voor uw bijdrage.
Caritas Hoonhorst
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VOETBALNIEUWS
Hoonhorst op kampioenskoers
Als nieuwe pastoor van de Emmanuelparochie ben ik bezig om in ons
werkgebied contact te leggen met diverse groepen, verenigingen en instanties.
Zo ook met enkele (‘van huis uit’) katholieke voetbalverenigingen hier in de buurt.
Mijn ervaring leert, dat heel wat parochianen actief zijn binnen dit soort
verenigingen. Contact met deze verenigingen biedt mij de gelegenheid hen nader
– ook op andere manier – te leren kennen. Bovendien vind ik dit soort contacten
van belang vanwege katholieke aspecten van bijvoorbeeld jubilea, maar ook
andere gebeurtenissen binnen zo’n vereniging. Iets ruimer geformuleerd, kan het
hierbij ook gaan om gelovige inspiratie of zingeving. Verder vervullen
verenigingen als vv. Hoonhorst niet alleen op sportief, maar ook op
maatschappelijk terrein, een belangrijke rol. Voorbeelden hiervan zijn het
jeugdvoetbal, maar ook initiatieven in de richting van G-voetbal: hieraan nemen
spelers deel, die vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking moeite
hebben om mee te kunnen komen met het reguliere voetbal maar wel liefhebbers
zijn van het geliefde spelletje, dat voetbal toch is. Dit heeft – bezien vanuit een
gelovige bril – ook weer raakvlakken met de diakonie: dat ook zij, voor wie dit niet
vanzelfsprekend is, kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, behoort
tot de sociale leer van de katholieke kerk.
“Last but not least” speelt hierbij natuurlijk ook een rol, dat ik ook zelf
voetballiefhebber ben. Ik ben opgevoed met FC Twente …, en – als het kan – op
de zaterdagen actief als jeugdvoetbalscheidsrechter; dan fluit ik jeugd tussen 15
en 18 jaar. Verder ben ik als landelijk geestelijk adviseur verbonden aan NKSVoetbal. NKS staat voor: Nederlandse Katholieke Sportfederatie.
Na een bezoek aan de derby Dalfsen-Lemelerveld, had ik ook de volgende
derby: Hoonhorst-Vilsteren, graag live gezien. Helaas ging die vlieger niet op,
vanwege doopvieringen in Dalfsen. Maar niettemin ben ik – na afloop van deze
doopvieringen – toch naar Hoonhorst gereden. Toen ik mijn auto geparkeerd had
bij het prachtige sportcomplex “De Potkamp”, hoorde ik bij binnenkomst al dat
Hoonhorst de derby met duidelijke cijfers (3-0) in haar voordeel had beslist. Alle
doelpunten zouden zijn gemaakt door dezelfde speler, wat dan een heuse
hattrick zou betekenen. Eenmaal binnen gelopen in de gezellige kantine van
Hoonhorst werd ik gastvrij ontvangen in de bestuurskamer. De voorzitter van
Hoonhorst, aanwezig bij de weekendviering in de RK Cyriacuskerk in Hoonhorst
op de zaterdagavond daaraan voorafgaand, had me hiervoor uitgenodigd. Hij
vond het erg fijn, dat ik aan het eind van de viering de mensen in de kerk alvast
een mooie derby tussen Hoonhorst en Vilsteren gewenst had. Na leuke
gesprekken met de aanwezigen in de bestuurskamer heb ik me weer naar
beneden begeven. “Met beide benen op de grond” ben ik maar eens
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aangeschoven aan één van de tafels. Er was genoeg leven in de brouwerij want
voor de vijftigste keer werd de jaarlijkse bazar gehouden. Van harte hoop ik dat
deze voor de vereniging flink wat heeft opgebracht. Het tafelgesprek leverde me
ook nog een weerzien op met een studiegenoot van 35 jaar geleden. We hebben
er een paar Radlertjes (0,0…) op gedronken ! Met een goed gevoel ben ik
vervolgens teruggereden naar Ommen.
De volgende ochtend las ik in de krant, dat ook de trainer van Vilsteren de
overwinning van Hoonhorst verdiend vond. Een sportieve reactie, die ik zeer op
prijs stel. Wat hij eraan toevoegde, prikkelde me wel. Volgens hem zou de
wedstrijd anders verlopen zijn, als een vroeg doelpunt van Vilsteren (de bal was
volgens hem de doellijn volledig gepasseerd) door de scheidsrechter zou zijn
toegekend. Uit eigen ervaring weet ik, dat dergelijke momenten voor de
scheidsrechter zelf moeilijk zijn waar te nemen; in het amateurvoetbal hebben we
geen doellijntechnologie en je kunt als scheidsrechter niet altijd op gelijke hoogte
staan. Echter: als de bal geheel en al over de doellijn is, is er sprake van een
geldig doelpunt. Ik twijfel niet aan de goede trouw van de assistentscheidsrechter van Hoonhorst; mogelijk stond hij niet op gelijke hoogte.
Bovendien heb ik het moment zelf niet waargenomen, want ik was er niet live bij.
Dat maakt dus heel voorzichtig. Maar toch vind ik in zijn algemeenheid (los van
deze concrete situatie dus), dat een clubgrensrechter, ook al betreft het een
doelpunt van de tegenpartij, dit moet aangeven aan de scheidsrechter, zodat het
doelpunt alsnog kan worden toegekend. Dat de grensrechter van de club is,
maakt hier volgens mij geen verschil; hij wordt vertrouwd op zijn rol als assistentscheidsrechter, en hoort daar ook naar te handelen; ook al zou dit in het nadeel
zijn van zijn eigen club. Ik moet u bekennen, dat ik op dit soort dingen nogal fel
ben; dat ik een clubgrensrechter meerdere keren niet correct zag vlaggen (want
er moest een puntje verdiend worden voor de eigen vereniging) was voor mij 30
jaar geleden aanleiding om zelf te gaan fluiten. Mijn rechtvaardigheidsgevoel, dat
ook van doen heeft met mijn eerdere juridische studie en mijn pastorale werk,
komt bij dit soort dingen bij me opborrelen!
Dit moest me even van het hart.
Intussen zijn we al weer een paar weekjes verder. Vandaag las ik tot mijn
genoegen in de krant dat Hoonhorst gisteren (zondag 4 november) met maar
liefst 11-0 heeft gewonnen van de laatst geplaatse. Hoonhorst ligt dus op
kampioenskoers. Na het mindere resultaat in de voorgaande competitie zou het
mooi zijn als dit jaar weer de kampioensvlag uit zou kunnen.
Bovendien wordt er in het dorp zelf druk gewerkt aan het 250-jarig bestaan van
Hoonhorst in 2020. Dit valt samen met 250 jaar “kerk” in Hoonhorst. Deze beide
prachtige feesten zullen we zeker gaan vieren !
Verder hoop ik, dat de koekactie van de carnavalsvereniging “De Hoonhakkers”
een groot succes is geworden en dat u straks, als het carnavalsseizoen weer
losbarst, met volle teugen en ‘tot de laatste kruimel’, mag genieten van een
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prachtig en spetterend carnavalsfeest. “Wie bint de besten – van het wilde
westen”. Ook hier dus kampioenskoorts !
Pastoor André Monninkhof

Gerrie Eikenaar laat u kennis maken met de Atlas- lumbaal massage
Je kent het vast wel pijn in de nek, schouder en arm dat maar niet over wil gaan.
Dit wordt vaak veroorzaakt door overbelasting. Als de klachten niet vanzelf over
gaan wordt het tijd dat er aandacht aan wordt geschonken. Om er voor te zorgen
dat er meer ontspanning mag komen is de korte, effectieve, atlas massage
mogelijk de oplossing. Het helpt niet alleen voor nek schouder en arm klachten
maar ook o.a. bij migraine, cluster- en chronische hoofdpijn.
Wat is Atlas massage?
Het is een korte ontspannende massage. Door lichte massage druk wordt het
zelfgenezend vermogen gestimuleerd en daardoor weer geactiveerd. De wervels
en gewrichten worden op een zachte wijze los gemaakt, hierdoor wordt de
doorbloeding beter gestimuleerd.
Wat is Atlas-lumbaal massage?
Je hebt lage rugklachten, moeite met bukken, uitstralingspijn naar heup, knie en
been, hielspoor of voetklachten. Dit kan veroorzaakt worden door het SI-gewricht
dat vast zit. Bij deze behandeling wordt het beenlengte verschil gecorrigeerd en
het SI-gewricht, wervels, gewrichten, spieren en zenuwen op een zachte wijze
los gemaakt. Er wordt gewerkt op een natuurlijke wijze. Bij de lumbaalmassage is
de atlasmassage inbegrepen.
Wat zijn de ervaringen van cliënten?
* Kan beter mijn hoofd draaien en nekklachten zijn verdwenen
* Eindelijk van mijn hoofdpijn af
* Overbelasting van mijn schouder betekende een belemmering bij mijn
werkzaamheden in de zorg. Het voelt lichter in mijn schouder en kan alle
werkzaamheden weer doen.
* Ik kan weer beter mijn bed uitkomen, geen opstart problemen meer
* Peesplaat irritatie belemmerde mij in het lopen, nu kan ik mijn voet weer beter
afwikkelen en zijn mijn pijnklachten verminderd.
* Ik kan mijn onderrug weer vrij en soepel bewegen.
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Gerrie is aangesloten bij de Stichting Atlas Massage Groep.
Ook kan je bij Gerrie terecht voor; Voetreflexzonetherapie, Manuele
lymfedrainage en/of Dyslexie behandeling. In januari start er de cursus RefleX
Natuurlijk [w]eten waarin je wordt begeleidt naar een gezondere leefstijl.
Gerrie Eikenaar - Vossersteeg 50 – 7722 RL Dalfsen - M 06-15410965
www.praktijkkeerpunt.nl info@praktijkkeerpunt.nl www.facebook.com/TKeerpunt
SPONSOR VAN DE MAAND
Elke maand zet Voetbalvereniging Hoonhorst een sponsor in het zonnetje....
Deze feestmaand is dat Restaurant Roadrunner in Oudleusen.
Roadrunner is officieel van start gegaan op 2 september 2015 jl.
Op de voormalige Chineeslocatie is Roadrunner van start gegaan met een
restaurant waar je 7 dagen per week vanaf 11.00 terecht kan voor een bakkie
koffie, lunch of een goede maaltijd voor een schappelijke prijs!
De uitbater Jurrian Visscher is tot op heden super tevreden over zijn restaurant,
want over klandizie niets te klagen, veel groepen en reizigers weten de afslag te
vinden.
Inmiddels is Roadrunner in Hoonhorst geland met een mooi reclamebord!
Wij willen Jurrian en Larissa hartelijk bedanken voor de fijne
sponsorsamenwerking bij VV Hoonhorst...

PLAATSELIJK NIEUWS
ZijActief
Op maandag 12 november kwam Roelie Woudwijk vertellen over haar beroep
beeldhouwer.
Zij volgde een opleiding mode en kleding en een verkorte opleiding bouwkunde.
Voordat zij aan de slag ging als beeldhouwer en glaskunstenaar.
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Zij vertelde op een hele leuke manier hoe ze aan haar opdrachten komt en hoe
zij er toe gekomen is om beeldhouwer te worden.
Roelie heeft in Drachten een kunstwerk gemaakt ter ere van de kroning van
Koning Willem Alexander en het afstand doen van de kroon van Prinses Beatrix.
Dit is een kroningsbank geworden. Een bank in de vorm van een kroon met hier
bovenop een zwarte bol met daarin het gezicht van koning Willem Alexander
gegrafeerd en aan de andere kant het silhouet van prinses Beatrix.
Wat een mooi kunstwerk is dat geworden en wij mochten meegenieten van haar
verhalen hoe dit tot stand is gekomen.
Zij heeft ook beeldhouwwerken gemaakt over de Eerste en Tweede wereld
oorlog maar ook grafstenen op verzoek.
Wat een geweldige avond een inkijkje hoe een beeldhouwwerk tot stand komt.
Op 17 december is er de kerstavond verzorgt door wijk 5.
Het bestuur

Donderdagmiddag 8 november
hebben alle groepen van de St.
Cyriacus onder begeleiding van
tuinman Stan de schooltuin
winter- en lenteklaar gemaakt.
Zo'n 1000 bloembollen zijn de
grond ingegaan (met dank aan de
provincie Overijssel en het
Groene Loper project). Er werd
volop gewied, blad geveegd en
nieuwe vaste planten zijn in de
tuin gezet. De kinderen waren
enthousiast bezig en stelden Stan
tussendoor allerlei vragen over de
planten en bollen. Zo werden onze kinderen al doende weer wat natuurknapper!
Met het zonnetje die middag leek het trouwens al voorjaar, maar we zullen toch
echt nog een paar maanden moeten wachten tot alles weer gaat groeien en
bloeien. De perken voor onze school zullen Hoonhorst dan een fleuriger aanzien
geven, waar iedereen dan van kan genieten.
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Kerstviering St. Cyriacusschool
De kinderkerstwerkgroep en de St. Cyriacusschool hebben de handen ineen
geslagen. Wij nodigen u van harte uit om onze kerstviering in de kerk bij te
wonen op donderdagavond 20
december.
De viering start om 18.30 uur. Na
afloop van deze viering is er de
mogelijkheid om op het schoolplein
onder het genot van een drankje na
te praten.
Zoals u allemaal weet staat er
gedurende de winterperiode een
grote kerstboom op het kerkplein. Wij
willen u vragen om een wens op bijv.
onderstaande ster te schrijven en deze in te
leveren op school,
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zodat wij deze geplastificeerd
in de boom kunnen hangen.
Wij wensen u
alvast hele
prettige
feestdagen toe!
Kinderen en team
St.
Sinterklaascommisie
Cyriacusschool

Sinterklaascommissie!

Hoonhorst kijkt met haar inwoners terug op een mooie en spectaculaire intocht!
Wat kijken we terug op een mooie intocht! Omstreeks 14.15 uur scheurden de
Pieten op hun bakfietsen door de straten van Hoonhorst. Het teken voor velen
om zich richting De Molen van Fakkert te begeven. Daar aangekomen stonden
de Pieten op de stelling de menigte te aanschouwen. Kort nadat wethouder Jan
Uitslag zijn opwachting had gemaakt, ging de deur van de molen open en stapte
Sinterklaas naar buiten. Blijkbaar had Sint de molen in gebruik genomen als
pepernotenmolen en was zelf aan de bak gegaan. Hij presenteerde dan ook zijn
eigen baksels aan de kinderen en de wethouder. Terwijl de Sint zijn bakmuts
verruilde voor zijn mijter liep het gezelschap naar de zaal van Restaurant
Kappers Hoonhorst, waar zij de hand van de goedheiligman konden schudden.
De Sint werd toegezongen, er werden kleurplaten overhandigd en een enkel kind
kreeg de kans om op het podium een 'bak' te vertellen aan Sint. Een aantal
kindjes had zich in de prijzen gekleurd en ontving een kleinigheidje, beschikbaar
gesteld door Bieleman. De Pieten wisten de kinderen goed te vermaken met
Pietenspelen en mede door de muzikale ondersteuning ging het feest los! Aan
het einde van de middag werden de kinderen aangespoord om de papa's en
mama's mee de dansvloer op te slepen en werd het een echt gezinsfeestje. Toen
het uiteindelijk tijd was om afscheid te nemen werden de kinderen uiteraard
getrakteerd op heerlijke (door de Sint gebakken?) pepernoten en een gezonde
snack, aangeboden door Jumbo Kamphuis.
Dat wij, als organisatoren, zo'n mooi evenement mogen organiseren is
fantastisch om te doen. Het is fijn te merken dat de betrokkenheid groot is en dat
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wij op veel manieren worden gesteund. Alle mensen en bedrijven die toiletrollen
van ons hebben afgenomen, alle ondernemers die ons op welke wijze dan ook
sponsoren en alle mensen die middelen of tijd beschikbaar hebben gesteld willen
wij graag laten weten dat wij hiervoor zeer dankbaar zijn, chapeau!

Kerstmarkt met midwinterwandeltocht
Tijdens de kerstmarkt op zondag 17 december organiseert stichting de Molen van
Fakkert een midwinterwandeling. Men kan starten tussen 12.00 en 13.00 uur
vanuit de molenschuur. Onderweg en bij de molen zullen geluiden van de
midwinterhoornblazers uit Dalfsen te horen zijn. De route is ongeveer 11 km en
niet geschikt om met kinder- of wandelwagen te wandelen. Kosten aan deze
wandeltocht zijn € 1,= p/p.
Op het molenterrein zijn er voor de kinderen diverse activiteiten o.a. kaarsen
maken. Hiervoor vragen we een kleine bijdrage van €1,- per kind.
Na terugkomst van de wandeltocht kunt u uiteraard over de kerstmarkt wandelen
en de koopwaar van de diverse standhouders bewonderen. Misschien zit er nog
wel wat voor u bij! De kerstmarkt is van 13.00 tot 17.00 uur.
In de molenschuur kunt u natuurlijk de mooie expositie van Neelsje BrongerBakker bewonderen.
Ter info: zaterdag 22 en 29 december zijn de molen en de molenschuur gesloten.

Lectuur en literatuur
Bezoek het Anjerpunt voor je favoriete leeswerk: van krant tot
tijdschrift, van streekroman tot thriller, van prentenboeken voor
de jongsten tot jeugdboeken voor de oudere kinderen: de keuze
is reuze. Schuif aan de leestafel of ga zitten bij de haard en
neem het laatste nieuws door of lees één van de vele
tijdschriften. Natuurlijk kun je boeken en tijdschriften ook
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gewoon lenen. Je hoeft geen lid te zijn van de bieb en wanneer je ze terugbrengt,
bepaal je zelf.

Vechtdalverhalen
Nieuw in het assortiment: het boek VechtverhalenVechtegeschichte. Exclusief te koop bij de Anjerpunten voor 5
euro!
Of het nu met een humoristisch verhaal of een korte thriller was,
begin 2018 kregen auteurs aan weerszijden van de grens de
kans om deel te nemen aan een Duits-Nederlandse literaire wedstrijd over de
Vecht en het Vechtdal. De boeiende verhalen van de winnaars zijn gebundeld in
een mooie uitgave, zowel in het Nederlands als in het Duits met prachtige foto’s.

Voorlezen
Laat de kleintjes voorlezen en geniet zelf mee. Op vrijdag 14 december om
11.00 u wordt er weer voorgelezen in het Anjerpunt. Uit welk boek? Dat is nog
een verrassing; hou daarvoor onze facebookpagina in de gaten…

Kerstmarkt
Op de jaarlijkse Kerstmarkt op 16 december bij de molen
van Fakkert zetten we onze streekprodukten buiten. Het
Hoonhorster Klapmutsje, het Hoonhorsterbroodje, de honing,
het boek met verhalen over de Vecht…een kraam vol. Kom,
kijk, proef en neem mee.

Expositie
In de maanden november en december exposeert Wim Schrijver uit Hoonhorst
schilderijen in Anjerpunt Hoonhorst/zaal Kappers. Wim laat in het Anjerpunt zijn
schilderijen in olieverf zien, zowel stillevens, dieren, als ook natuur en
landschappen, o.a. uit de omgeving van Hoonhorst. Wim: “zo zie je maar weer,
iedereen kan leren schilderen”. U bent welkom om te kijken of hij gelijk heeft…

Hoonhorst in 2019
De dorpsagenda wordt steeds completer. Kijk maar op
www.hoonhorst.nl. Nieuw idee is de dorpsagenda 2019, waarop
voor heel het komende jaar de evenementen een plaats hebben.
Best handig: zo hoef je niets te missen… Verzoek is dan ook aan
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iedereen die in 2019 wat leuks organiseert, een mail te sturen naar
agenda@anjerpunthoonhorst.nl, dan zorgen de noabers dat je activiteit digitaal
in beeld komt op de Hoonhorster dorpsagenda 2019…

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). Anjerpunt Hoonhorst is
ook op facebook te vinden!

INGEZONDEN

Kerst samenzangavond 2018
m.m.v. Christelijk Mannenkoor t ‘Harde
In de Grote Kerk aan het Kerkplein te Dalfsen wordt op zaterdag 15 december
e
2018 voor de 19 keer een Kerst samenzangavond georganiseerd voor iedereen
die van zingen en koormuziek houdt, de avond begint om 20.00 uur en de kerk is
open om 19.15 uur.
Medewerking aan deze zangavond zullen verlenen:
Het Christelijk Mannenkoor t ‘Harde opgericht in mei 1963, het koor telt
momenteel ruim 100 leden dit koor staat onder leiding van Henk van der Maten
de begeleiding is in handen van pianist Johan van der Graaf. Verder werken mee
de solisten Evert Ponsteen en Rijk Roozeboom.
Er is veel samenzang van oude kerstliederen.
De toegang is gratis en bij de uitgang is er een collecte voor de onkosten van
deze avonden. Graag zie wij u op zaterdag 15 december in de Grote Kerk te
Dalfsen
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