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Voorwoord 

 

In dit jaarverslag geven wij u een overzicht van de parochiecijfers en activiteiten in het jaar 2017.  

Vele vrijwilligers hebben zich belangeloos ingezet voor de vele taken, zoals onderhoudgebouwen,  

kerkhof, schoonmaken, vieringen, bloemversieringen, koren en vele andere pastorale kerkelijke zaken.  

Dit is het kenmerk van een echte christen.  

Want we zien het als opbouw van de kerkgemeenschap, een gemeenschap die we zelf gestalte geven door 

samen te bidden en te vieren, maar ook door samen te werken aan al die taken, die nu eenmaal nodig zijn  

om onze parochie in stand te houden. Een grote betrokkenheid van de gehele locatie is van groot belang  

voor de vitaliteit van onze gemeenschap. We zijn dit jaar dan ook zeer blij met de aanmeldingen van  

3 parochianen van ons die de WOCO-groep zijn gaan versterken. Je kunt gerust zeggen dat een parochie  

zonder vrijwilligers en vrijwilligsters haast niet meer in stand is te houden.  

Het locatiebestuur is alle vrijwilligers dankbaar dat zij, ook dit jaar, zich weer hebben willen inzetten  

voor een levendige gemeenschap. Met z’n allen proberen we zorg en aandacht te geven aan iemand die  

dit nodig heeft. Een open oog en een luisterend oor voor elkaar is daarom onontbeerlijk. Een groep mensen 

wordt niet vanzelf een gemeenschap, dat lukt alleen als je er tijd en aandacht aanbesteed.  

Daarom is onze kerk een “thuis” voor vele parochianen. Door de inzet van ons pastoresteam en Woco-

groepen wordt de boodschap van Gods liefde elke week nog uitgedragen. 

Het is een boodschap die mensen troost, bemoedigt, steunt en uitdaagt.  

Onze locatie houdt onze kerkdeuren zoveel mogelijk open waarbij iedereen welkom is.  

Fijn is te weten dat er in 2017 1164 meer personen onze kerk hebben bezocht tijdens reguliere vieringen  

dan in 2016. (alle vieringen waren dit jaar op de zondagochtend 10.30 uur)  

Vooruitkijken naar de toekomst is altijd lastig, maar als we met zijn allen op dezelfde voet doorgaan en  

open staan voor goede samenwerking biedt dit zeker een langere instandhouding van onze gemeenschap 

in de toekomst. Wel is het van groot belang dat wij als locatie ons ook financieel in stand kunnen houden.  

Daarom is meedoen aan Aktie Kerkbalans VAN GROOT BELANG. 

 

 
 
 
 

 
J.A. Klappe (secretaris)

 

 
Locatie H. Nicolaas Vollenhove 

                                Kerkstraat 40 

8325  BK  Vollenhove 

Tel. 0527-291922  /  06-22092207 

E-mail: j.a.klappehetnet.nl 
St.  H. Christoffelparochie  
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 Vele kaarsen branden vaak bij Maria 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
              Communicantjes 2017 
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Pastoresteam Het pastoresteam bestaat uit pastoor Boogers, pastor Scholten,  
H. Christoffel pastoraalwerker: E. Reeuwijk. Em. pastoor vd Sman 

 

Bestuur Pastoor Boogers (voorzitter)  
Heilige Christoffel Th. Leferink (vicevoorzitter,diaconie,website) 

B. Damhuis (secretaris) 

Jos Hoogma (penningmeester)  
M-B v.d. Wal-Vergroessen (liturgie/gemeenschapsopbouw) 
M. Weijdema (catechese)  
Arnold ter Riele (algemeen) 
 

Platforms Liturgie:  Jan en Gerry Klappe  
Heilige Christoffel Catechese: Femedith Kersjes 
 Gemeenschapsopbouw: vacature 
 Diaconie: Martin Schuttenbelt met adviseurs José Klappe en Lies Robbers 

 

Locatieraad  vacature   voorzitter    
Vollenhove   Jan Klappe  secretaris en liturgie   

Wim Schrijver  penningmeester      
Betsie Klappe   lid en vervangend coördinator   
Martin Schuttenbelt  lid en caritas/gemeenschapsopbouw 
Femedith Kersjes lid en catechese  
Wim Ouderling lid en kerkhof 
 
Locatieraadsvergaderingen wordt altijd bijgewoond door coördinator  
Gerry Klappe, tevens vertegenwoordigt zij onze locatie in platform liturgie. 
 

De locatieraad kwam 6x maal voor bestuursvergadering en 1x op 16 maart met de  
Jaarvergadering bijeen. Diverse bijeenkomsten werden bijgewoond o.a.: overleg   
kerkhof, gezamenlijk penningmeesteroverleg, overleg met alle dagelijks besturen  
locatieraad en parochiebestuur, bijeenkomsten platforms: liturgie, diaconie en  
catechese. 
 

Werkgroepen  29 nov. 2017  kwam de locatieraad met alle werkgroepen bij elkaar om het reilen 
Vergadering  en zeilen te bespreken en informatie aan elkaar door te geven.  
 

Coördinator Coördinatoren van alle 5 locaties zijn samen met het pastoresteam 11x bij elkaar 
geweest. Hier wordt ook het vieringenrooster besproken en probeert men aan de 
wensen van de locaties hierin tegemoet te komen. Het zijn vaak allerlei kleine dingen 
die opgelost moeten worden waardoor de gang van zaken  door blijft lopen. Dus zorg 
voor elkaar. Zorg voor elkaar is niet alleen een taak van de coördinator, dit is één van 
de waarden die erg belangrijk zijn in onze locatie. Iedereen is opgeroepen tot die zorg. 
Wij hopen dat we zo elkaar kunnen steunen en tot steun zijn voor anderen.  
Zo kunnen wij samen de lasten dragen en de krachten verdelen. 

 
Kerkadministratie Op  31 december 2017 telde onze locatie in totaal 524 parochianen.  
locatie Vollenhove 

 
Aantal toegediende sacramenten: 

Doop kinderen    4  
Doop volwassenen    0 
Vormelingen     0 
Vormen Volwassenen   0 
1

e
 H. Communie  12 

Huwelijken     1 
Ziekenzalving                4   
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Vieringen De vieringen waren het hele jaar op zondag 10.30 uur en op elke dinsdag  

een viering om 09.30 uur (ook tijdens de zomermaanden).  
In totaal waren er 119 vieringen.   
Speciale vieringen waren: Goede Vrijdag, 1

e
 paasdag, 1

e
 Pinksterdag,  Kerstnacht en 

2
e
 kerstdag. 

 

70 eucharistievieringen 
49 woordcommunievieringen  
 
De vieringen bestonden uit o.a.:  
 
  5 gezinsvieringen 
  1 kinderwoordviering 
 

Er waren 56 vieringen op  zon- en feestdagen. 
 
Er waren 50 door-de-weekse vieringen. 
Door de meeste vaste bezoekers wordt deze viering als zeer positief ervaren.  
Na afloop is er koffie/thee en gezellig samenzijn. 
 
In Nieuw Clarenberg waren er 13 vieringen 
Deze vieringen waren 10.30 uur,  
meestal op de eerste zaterdag van de maand en rondom Pasen en Kerst 
 
Tevens waren er bijzondere vieringen 
 
2x uitvaart met begraven 
4x uitvaart met crematie 
0 avondwake 
1x  huwelijk 
1x 50 jarig huwelijk 
2x doop viering 
1x 1

e
 communieviering 

 
De Martinusschool school hield 3x een bijeenkomst in de kerk: 
 

Kerkbezoek    Tellingen vanaf 1 januari t/m 31 december 2017  
Zon- en feestdagen       4319 
Dinsdag          645 
Zaterdag (Nieuw Clarenberg)       212 
            ------------  

  Totaal  51762 
 

 
2017 Bezoekers:  zon- en feestdagen:  4319 : 56 vieringen = 77,12 

 dinsdagen     645 : 50 vieringen = 12, 9 
 Nieuw-Clarenberg     212 : 13 vieringen = 16,30 
 

(Een toename van in totaal 1164 bezoekers vergeleken 2016) 
 

 
2016 Bezoekers:  zon- en feestdagen:  3203 : 57 vieringen = 56,19 

 dinsdagen     584 : 50 vieringen = 11,68 
 Nieuw-Clarenberg     225 : 13 vieringen = 17,30 
 

(Een terugloop in totaal van 1129 bezoekers vergeleken 2015) 
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Geboren Stijn van het Meer  21-03-2017  

Hugo Albertus Konter 13-06-2017 
  
  
 
Doop Rianne Maria Klappe, geboren 27-12-2016 gedoopt 22-01-2017 

Stijn van het Meer, geboren 21-03-2017 gedoopt 15-10-2017 
Hugo Albertus Konter, geboren 13-06-2017 gedoopt 15-10-2017 
Jan Dieks (Pim) Konter, geboren 05-05-2017 (Bladel) gedoopt 15-10-2017 

 
Uitreiking  Er zijn 5 doopschelpen aan ouders uitgereikt: 
Doopschelpen Fam. Middelhof Steiger 3 8325 HB Vollenhove  

Fam. van Steenbergen, Moespot 7, 8325 PB Vollenhove 
Fam. Schrijver adres Steiger 31 8325HB Vollenhove   
Fam. Nejer G van Rhenenlaan 63 8325EW Vollenhove 
Fam. Hulsteyn Knoopkruidweg 15 8042JC Zwolle 

 
1

e
 H. Communie 12 communicantjes deden 1

e
 H. Communie in onze locatie: 

Sem Kwakman,  02-01-2009 
Maarten Klappe,  11-06-2010 
Karlijn Baars,   18-05-2009 
Anna Suiker,     07-04-2009 
Juliëtte Kwakman,   15-05-2009 
Beertje Pieters,   06-05-2019 
Reier van Steenbergen,  26-07-2010 
Arjan van Smirren,   19-03-2009 
Eva Aben,    01-10-2010 
Karlijn Hoogstede,   17-08-2009 
Kristnah Middelhof,   13-12-2009 
Anando Groenewald.  (locatie St. wold) 
 

Heilig Vormsel Er was geen H. Vormsel in onze parochie. 
    
Huwelijk Egbert Klaas van Smirren en Adèle Mbissine Diatta (19-06-2017) 
  
Overleden  Petronella Maria Baars-Akkermans (25-01-2017) 
   Johanna Aleida de Boer (31-01-2017) 
   Willem Nicolaas Kemper (16-06-2017) 
   Anna Maria van der Sommen - Veen (05-08-2017) 
   Rudolphina  Christina Maria Oudshoorn – Oldenhof (24-10-2017) 
   August Wilhelmus Joseph Paumen (05-12-2017) 

      
Begraafplaats De R.K. begraafplaats beschikt over 164 graven, 
Weg v. Rollecate  waarvan 20 graven bestemd voor kinderen. 

Er is een algemeen begraafplaats reglement goedgekeurd voor alle R.K. 
begraafplaatsen van de Christoffelparochie verkrijgbaar bij kerkhofbeheerder 
Kees Timmermans. Op het kerkhof zijn dit jaar 2 parochianen begraven: 
Johanna Aleida de Boer (31-01-2017) 
Rudolphina  Christina Maria Oudshoorn – Oldenhof (24-10-2017) 
 

Alg. Begraafplaats Op de Algemene begraafplaats de Voorst zijn dit jaar geen parochianen begraven. 
De Voorst  
 

Begraafplaats Op begraafplaats “Toutenburg” zijn nog geen parochianen begraven. 
Toutenburg  De plaatsen A33 t/m A40 en B53 t/m B60 zijn beschikbaar.   
 
Crematie    Er zijn 4 parochianen gecremeerd: 
  Petronella Maria Baars-Akkermans (25-01-2017) 
  Willem Nicolaas Kemper (16-06-2017) 
  Anna Maria van der Sommen - Veen (05-08-2017) 
  August Wilhelmus Joseph Paumen (05-12-2017) 
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Herdenking- Tijdens de viering op zondag  5 november 
kruisjes  zijn er 2 herdenkingskruisje aan de familie uitgereikt:   

* Jacoba Maria Ouderling-Toeter  † 08-07-2016 
* Jan Spans † 19-07-2017 

Overige: 

 

 Afscheid vrijwilligers: dit jaar hebben we afscheid genomen van een aantal vrijwilligers uit 

verschillende werkgroepen. We willen hen bedanken voor de (jarenlange) inzet en toewijding 

waarmee zij hun taak hebben ingevuld.  

 Allerzielen: Het is in onze Katholieke Kerk een goede gewoonte geworden om op zondag rond  

      2 november (Allerzielen) onze overledenen te gedenken. Niemand van ons ontkomt er aan dat  

      we in het leven afscheid moeten nemen van mensen die ons zeer na aan het hart zijn.  

      Partners, ouders, soms zelfs kinderen, vrienden en bekenden die ons voor zijn gegaan op de  

      weg naar het Licht van de verrezen Heer. Wij kunnen en willen hen niet vergeten.  

      In deze viering noemen wij de namen van hen, van wie we zoveel houden, ook al zijn ze  

      gestorven. Zo kunnen we op een mooie manier hen gedenken en samen ons verdriet om  

hen delen met elkaar. Uiteraard bidden we ook voor hun nabestaanden. Op zondag 5 november zijn 2  

herdenkingskruisjes uitgereikt aan de naaste familieleden. 

 Bloemetje van de week: het afgelopen jaar zijn er weer vele parochianen blij verrast met een 

bloemetje. Dit als groet of ter bemoediging, of bij een 25, 40, 50 huwelijk,                                         

bij geboorte en soms zomaar om iemand te bedanken.  

Een bloemetje om iemand te bemoedigen, te bedanken en te laten weten: ‘Wij leven met u  

mee’. Als teken van verbondenheid binnen en buiten het kerkgebouw. Wanneer u vindt dat  

bepaalde parochianen hiervoor in aanmerking komen kunt u dit doorgeven aan Betsie Klappe.  

De bloemetjes worden na afloop van de viering door Betsie en koorleden Chantique uitgereikt. 

 Bloemversiering: De versieringen, welke aan de tijd van het jaar zijn aangepast, worden met veel 

toewijding en op zeer artistieke wijze verzorgd door Betsie Klappe.   

 Caritas: er is 1 gezamenlijke Caritas binnen de Christoffelparochie. Martin Schuttenbelt fungeert 

hierin als contactpersoon namens onze locatie en wordt geadviseerd door José Klappe en Lies 

Robbers (Raad van Advies). 

 Catechese: Femedith Kersjes heeft, namens onze locatie, tijdelijk zitting genomen in het platform 

Catechese.  

 Christoffelavond: 23 maart was de jaarlijkse Christoffelavond bestemd voor parochiebestuur,  

locatiebestuur  en coördinatoren in Oldemarkt met als thema ‘Pastoraal team en vrijwilligers als  

communicerende vaten’.  De heer Herman Rolfes (DKCI) was uitgenodigd om over het pastoraal  

beleidsplan uitleg te geven. De bijeenkomst was ontspannend en zinvol en duurde van 19.30 -22.00  

uur met na afloop een hapje en een drankje. 

 Christoffeldag:  14 oktober 2017 en voor het eerst bestemd voor alle parochianen van 10.00 tot 

16.00 uur in Hotel Gelderingen te Steenwijkerwold met als thema ‘De toekomst van onze kerk’.  

De opkomst was groot, ongeveer 70 personen waren aanwezig. Van onze locatie waren er 11 

personen aanwezig. Het was een zinvolle dag om met velen te praten hoe iedereen de toekomst ziet.  

Toch blijft het allemaal onzeker wat er in de toekomst gaat gebeuren! Deze dag wordt door  

parochiebestuur en pastoresteam geëvalueerd en er komt zeker nog een vervolg op. 

 Communie aan huis: zieke of slecht ter been zijnde parochianen kunnen thuis de communie 

ontvangen zondags na de viering. Hiervan maakten ook dit jaar enkele parochianen gebruik. 

Bert Klappe brengt de communie aan huis.  

 Christoffelbestuur: in 2017 is het christoffelbestuur met 1 bestuurslid uitgebreid.  

Dit naar aanleiding dat Theo Leferink en Marie-Bernadette van der Wal aftredend zijn.  

Arnold ter Riele is bereid gevonden zitting te nemen in het parochiebestuur. 

Het bestuur bestaat uit Pastoor Boogers (voorzitter), Th. Leferink (vice-voorzitter). J. Hoogma  

(penninmeester), B. Damhuis (secretaris), M.B. van de Wal (liturgie/gemeenschapsopbouw)  

M. Weijdema (catechese) en Arnold ter Riele. De onderlinge band en samenwerking met het 

parochiebestuur is goed, zij wonen diverse vergaderingen van ons bij waaronder de jaarvergadering. 

Ook alle penningmeesters komen een paar keer per jaar bij elkaar om de financiën door te nemen. 



 7 

 Dinsdagmorgen viering: elke dinsdagmorgen (ook in de zomermaanden) is er een viering in de 

kerk; met na afloop onder het genot van een kop koffie een zeer waardevolle ontmoeting “waarin de 

aanwezigen met elkaar hun verhaal kunnen delen”. Om energie te besparen vinden de vieringen in de 

wintermaanden plaats in de Gerarduszaal. 

 Gezamenlijke viering: zondag 25 juni heeft deze viering plaatsgevonden te Oldemarkt.            

Deze viering is opgeluisterd met een mooie combinatie van een kinderkoor en mannenkoor.  

De collecte was dit jaar bestemd voor een gezamenlijk misdienaarreisje. 

Onder het genot van een kopje koffie/thee was het nog gezellig na praten met elkaar in de kerk.  

Het bezoek van parochianen uit andere locaties wordt wel steeds minder.  

 Glutenvrije hosties: deze hosties zijn in onze locatie beschikbaar. Parochianen die hiervan gebruik 

willen maken kunnen dit aangeven bij de koster voor aanvang van de viering.  

 Havendagen: Deze vond plaats op zaterdag 3 juni. De werkgroep had een oproep gedaan voor 

eigen gemaakte taarten/cake etc en die gingen onder het genot van een kopje koffie of thee als  

warme broodjes over de toonbank. De meeste gasten gingen ook nog met heerlijke bakjes  

aardbeien naar huis. Het was een zonnige dag en de opbrengst was deze dag zeer goed ± € 700,-.  

Dit bedrag werd verdeeld voor de onkosten van de koren en een deel voor  het Sri Lanka project  

van Pastoor van der Sman. De werkgroep Havendagen bestaat uit: José Klappe en Anja de Boer. 

 Inzameling postzegels,kerstkaarten,wol:  
ook dit jaar werden er oude postzegels, kerstkaarten en wol ingezameld.  

De opbrengst hiervan is bestemd voor een weeshuis in Roemenië. 

Contactpersoon voor deze inzamelingen is Betsie Klappe. 

 Kapel: soms moet je even stilstaan… om daarna weer verder te kunnen gaan. Mensen zijn van harte 

welkom om in de kapel aan de weg van Rollecate een kaarsje te branden of gewoon even stil te zitten 

om te bidden of om uw gedachten tot rust te brengen.   

 Kerkhof R.K.: Ook dit jaar is er weer met afzetlint een plek gemarkeerd om graven te ruimen. 

Parochianen hebben hierna nog 1 jaar de tijd hun grafrechten te verlengen.   

Verder is er is gekeken of het mogelijk is om een urnenmuur te plaatsen.  

Daar het kerkhof een gemeentelijk monument is brengt dit hoge kosten met zich mee.  

Besloten is daarom geen urnenmuur te plaatsen maar wel een strooiveld aan te leggen. 

Wanneer parochianen toch een urnengraf willen is dat mogelijk evt. met een steen van ± 50 x 50 cm. 

Enkele stukken grond die moeilijk met graafmachine te bereiken zijn worden hiervoor aangewezen. 

De deuren van de kapel zijn enkele malen opnieuw gelakt door Nico Konter en Wim Ouderling. 

Verder is het draaimechanisme van hek gerepareerd zodat het hek weer soepel open gaat. 

 Kerkhof reglement:  Deze staat vermeld op de website www.christoffelsteenwijkerland.nl  en is 

goedgekeurd door het bisdom. 

 Kerkschoonmaak: maandelijks wordt onze kerk en zaaltjes schoongemaakt door drie groepen 

vrijwilligers. Door omstandigheden stoppen soms vrijwilligers met deze werkzaamheden, toch lukt 

het deze groep nog steeds om weer nieuwe mensen hiervoor te activeren.  

 Kerkzalen: de locatieraad heeft in het kader om meer geld binnen te krijgen besloten om beide zalen 
te blijven verhuren aan parochianen voor kleine feestjes voor € 60,- per dagdeel.  
Dit alles in goed overleg. De zalen dienen weer schoon en netjes achtergelaten te worden met  
de opstelling van tafels en stoelen zoals ze zijn aangetroffen. Werkgroepen hebben voorrang. 

 Kevelaer: Donderdag 24 augustus vertrokken er 29 pelgrims naar Kevelaer. Ze kwamen uit Zwolle, 
Kampen, IJsselmuiden, Wijhe en Dronten. Men kon daar kiezen uit de grote of kleine kruisweg. Al 
lopend werd het lied “Als alles duister steeds herhaald.” Via teksten van Paus Franciscus werd er op 
gewezen op onze taak om iets te doen aan het leed in de wereld. In de avond werd er eucharistie 
gevierd in de Basiliek. De viering was mooi met zang van enkele leden van de Cantorij Dronten. 
De indrukwekkende vieringen op deze bijzonder plaatsen maakten ook dit jaar de bedevaart speciaal. 

 Koor Ceciliakoor: Het koor staat den dienste van de parochiegemeenschap voor het verzorgen van 
vieringen in onze kerk, en mede voor rouw- en trouwdiensten. Het koor telt ± 23 leden. 
Er waren 3 jubilarissen: Mevr. Liesbeth Schillemans-Toeter (25 jaar) en de heren Nico Konter en  
Jan Kwakman (12,5 jaar). Zij kregen allen een onderscheiding van de Sint Gregoriusvereniging 
van Aartsbisdom Utrecht. Het baat nog steeds  zorgen dat er niet veel nieuwe leden meer bij komen. 
 

http://www.rkparochiehchristoffel.nl/
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 Koor Chantique: Het koor bestond dit jaar in mei 48 jaar en staat nog steeds onder leiding van 
dirigent  Sigrid  de Grave. Het koor (± 28 personen) zingt voornamelijk in eigen kerk. 

 Koperpoetsen: het koper in de kerk werd dit jaar met Pasen en de Kerst door enkele vrijwilligers 
gepoetst en/of opgewreven. Meerdere vrijwilligers zijn zeker welkom.  
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Annie Toeter.  

 Kosters: Bert Klappe zorgt ervoor dat zondags de kerk open is en alles voor de viering klaar staat. 
Op dinsdagochtend (viering 09.30 uur) wordt deze taak afwisselend uitgevoerd door Feikje Dikken  
en  Gerry Klappe. 

 Lectoren:  de lectorengroep bestaat uit 3 dames: Loes van der Veen, Karin de Boer en Carla Suiker 
(gezinsviering). Tijdens de zondagvieringen leest men de lezing, voorbede en de mededelingen.  
Verder wordt de pasto(o)r geassisteerd bij het uitreiken van de H. Communie. Met deze assistentie  
wordt duidelijk accent gelegd op de inbreng van parochianen bij het actief meevieren. 

 Liturgie: Platform liturgie staat momenteel bij alle locaties op een laag pitje. Alleen voor de 
gezamenlijke viering komt men bij elkaar om de viering voor te bereiden. Dit jaar zij ze wel enkele 
malen bijeen geweest om de Goede Week vieringen te bespreken. Jan en Gerry Klappe hebben dit 
jaar samen met behulp van Bert Visser een 40-dagenboekje gemaakt wat in alle 5 locaties is 
verspreid. 
Momenteel worden er geen bronboekjes besteld maar een A4 vel gemaakt met de teksten van  
de lezingen en waar nodig ook het communiedankgebed. Dit bespaart in de kosten. 

 Martinusschool: Er is goede samenwerking met leerkrachten van de Martinusschool en geregeld 
wordt onze kerk beschikbaar gesteld voor speciale vieringen. De kerk is dan tot de laatste plaats 
bezet. Fijn dat we dat zo met z’n allen kunnen vieren. 

 Nieuwjaarsborrel: Zondag 8 januari 2017 was er na de viering koffie/thee en een Nieuwjaarsborrel  
voor alle parochianen. Een jaarlijkse traditie om elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar  
persoonlijk over te brengen. Velen maakten hier gebruik van. 

 Nieuw-Clarenberg: de vieringen in Nieuw-Clarenberg vinden plaats op de 1
e
 zaterdagochtend van 

de maand, en rondom Pasen en Kerst. Annie Toeter, Mieke de Boer en Anja de Boer assisteren de 
pastoor, halen en brengen de ouderen en zorgen dat er rond 10.00 uur de koffie klaarstaat.  
De aanvang van de viering is altijd om 10.30 uur. 

 Oecumene: Raad van Kerken: Karin de Boer en pastor vd Sman hebben namens onze kerk zitting    
in de Raad van kerken. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd oa,  
Witte Donderdag: “The Passion” vond op 13 april voor het eerst plaats in Vollenhove. 
Dit evenement werd gehouden op het kerkplein en de Voorpoort. Op deze pleinen werden  
scènes gespeeld uit het lijden van Jezus opgeluisterd door een samengestelde muziekband. 
Tijdens deze Passion liep een grote groep mensen met een groot verlicht kruis van het kerkplein naar  
de Voorpoort. Aan deze bezinningswandeling deden ongeveer 600 mensen uit Vollenhove en 
omstreken aan mee. Na afloop kreeg men als aandenken een houten kruisje. 
1

e
 Pinksterdag: vond er een viering plaats in de Grote H.V. Kerk als afsluiting van de Havendagen.  

“Nacht van gebed”:  In Vollenhove werdt door de gezamenlijke kerken “de Nacht van Gebed”  
gehouden op vrijdag 16 juni vanaf 21.00 uur en duurde tot 01.00 uur.  
De Nacht van Gebed vond plaats dit jaar in onze eigen kerk. Er werd gebeden voor vervolgde 
Christenen.  
Bijbellezingen: deze vinden plaats op de 1

e
 en 3

e
 donderdagmiddag van de maand in               

Nieuw-Clarenberg. Em. pastoor van der Sman draagt ook altijd zijn steentje hier aan bij. 
Veertigdagenwandeling: op 6 ochtenden op de zaterdag werd er gewandeld van 9.00 tot 10.30 uur.  
Na afloop van de wandeling was er koffie of thee voor iedereen. Deze wandeling werd georganiseerd 
door de Raad van Kerken. In deze wandelingen wordt er gedacht aan Jezus, die met zijn vrienden 
opliep naar Jeruzalem. Gemiddeld liepen 25 personen mee en iedereen is zeer enthousiast hierover.  
Kerstwandeling: Zaterdag 17 december vond er een kerstwandeling plaats in de kern van 
Vollenhove waarbij diverse kerken bezocht konden worden. Het was een bijzondere kerstbeleving 
voor jong en oud. Men kon genieten van zang, spel en muziek om alvast in de kerststemming te 
komen. Chantique en het Ceciliakoor verleenden hieraan hun medewerking.  
Deelnemers aan de kerstwandeling kuierden van kerk naar kerk. Ze volgen hun route langs 
vuurkorven en waxinelichtjes, met zo af en toe een glimp op een kerststal of kerstgroep van achter de 
ramen. Muziekverenigingen, saxofoonensembles, koren namen hier aan deel en in elke kerk konden 
deelnemers even tot rust komen en hun gedachten laten gaan bij prachtige sfeermuziek. 
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 Parochieblad: 11 x per jaar wordt het gezamenlijk parochieblad van de H.Christoffel uitgegeven en 

wordt vaak bij iedereen goed ontvangen. Veel parochianen vinden het fijn nu ook iets te kunnen 

lezen wat er in andere locaties gebeurd. Helaas is Roelie Oudshoorn dit jaar overleden. Roelie heeft 

tot het laatst toe, voor haar overlijden, alle parochiebladen in Vollenhove rondgebracht.                   

De parochiebladen worden nu rondgebracht door Jan en Annie Bastiaans.                                           

In onze locatie worden 200 parochiebladen rondgebracht. 

 Parochiecomité: het parochiecomité zet zich in voor haar medeparochianen.  

Ze sturen felicitatie en beterschapkaartjes en bezoeken vele ouderen en zieken binnen onze locatie.  

Ook organiseren ze diverse activiteiten voor jeugd, parochianen en niet te vergeten onze ouderen.  

Over twee jaar hoopt het parochiecomité haar 60-jarig bestaan te vieren.  

Vele parochianen zijn lid en betalen hiervoor jaarlijkse contributie. 

 Parochiegids: deze staat vermeld op de website www.christoffelsteenwijkerland.nl.   

Hier kunt u de namen met bijbehorende telefoon en emailadressen vinden van al onze werkgroepen. 

 Secretariaat: het centrale secretariaat (0521-588219) van de H. Christoffelparochie is op woensdag 

op afspraak geopend. Daarnaast is dagelijks contact mogelijk met Bert Visser (tel.: 06-22120505). 

Bert is tevens hoofdredacteur van ons parochieblad. 

 Schoenendoos actie: de werkgroep bestaat uit Betsie Klappe, Karin de Boer en Gerry Klappe.                                                                                                                           

Op zondag 1 en 8 oktober was er gelegenheid om gezamenlijk schoenendozen te versieren Dit jaar 

was de actie vervroegd naar de maand oktober zodat we net wat meer tijd hadden om hier mee bezig 

te zijn. Ook nu nog leeft 1 op de 2 kinderen in armoede. In onze kerk, school en gezinnen mogen wij 

onze kinderen leren om onze welvaart te delen met kinderen die vaak nog nooit een cadeautje gehad 

hebben. Jong en oud kunnen  door het vullen van een schoenendoos met schoolspullen, speelgoed en 

een knuffel, laten zien dat er iemand is op de wereld, die aan hen heeft gedacht.  met een mooi 

cadeau aan een arm kind in een weeshuis, vluchtelingenkamp of sloppenwijk geven we een stukje  

     van Gods liefde door. De werkgroep, ouders en school zijn nog steeds enthousiast om mee te doen  

     met deze actie. Dit jaar zijn er 130 dozen naar kinderen uit de 3
e
 wereldlanden verzonden.  

     De werkgroep is blij met dit prachtige resultaat. 

 Tuinonderhoud: de tuin voor en naast de kerk en op het kerkhof zien er altijd goed verzorgd uit en 

wordt onderhouden door René Smeding en Kees Timmermans,bij veel werkzaamheden ook 

geholpen door  Wim Ouderling, Jan Kwakman en John te Riele. Dit jaar is er nieuw grint gekomen 

op de paden van het kerkhof en zijn er bij vlaggenmast van de kerk enkele nieuwe planten 

toegevoegd.  

 Vastenactie: deze actie was dit jaar wederom bestemd voor Stichting H.A.S. (Hulp aan Sri Lanka). 

Pastor van der Sman is voorzitter van deze Stichting die zich groots inzet voor kansarme  

Kinderen.  De totale opbrengst van deze vastenactie van de H. Christoffelparochie en Thomas a  

Kempisparochie was totaal  € 14.250,00. Dit bedrag is besteed aan les- en  

ontwikkelingsmateriaal voor dove en gehoorbeperkte kinderen van de St. Josephschool. 

Onze locatie heeft samen met de kinderen van de Martinuschool het mooie bedrag van € 1780,- 

opgehaald. Ook volgend jaar is vastenactie bestemd voor Hulp aan Sri Lanka. 

 Verliesverwerking: deze groep wil er voor elkaar zijn, in goede tijden maar ook in mindere tijden 

bij gezondheidsverlies, verlies van partner, scheiding of door overlijden.  

 Voedselbank: al jaren stellen we onze kerk beschikbaar voor de voedselbank. 

In de hal en Albertuszaal worden voedselpakketten uitgedeeld aan mensen die het dringend nodig 

hebben. Martin Schuttenbelt (PCI) is contactpersoon.  

 Vrijwilligerswerk: het vrijwilligerswerk neemt een uiterst belangrijke plaats in binnen  

onze locatie. Zonder de inbreng van al deze mensen zou onze locatie nauwelijks kunnen  

functioneren. Gelukkig kan onze locatie een beroep doen op een groot aantal mensen dat  

zich inzet voor het vele werk dat er moet gebeuren. Als beloning vond zondag 23 april een  

vrijwilligersmiddag plaats. De organisatie, een aantal vrijwilligers vanuit de parochie, had vanwege  

de weersverwachting gekozen voor een binnenactiviteit en dit bleek een prima keuze.  

Gestart werd met een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie, gevolgd door een  

hapje en een drankje. Er waren 30 deelnemende vrijwilligers. Groepsgewijs werd er een  

spelletjescompetitie afgewerkt, waaraan fanatiek werd deelgenomen en waarbij de lachsalvo’s niet  

van de lucht waren. De competitie werd afgesloten met een gezellige bingo en als vrijwilliger van het  

http://www.christoffelsteenwijkerland.nl/
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jaar werd Wim Ouderling aangewezen. Na afloop was er een heerlijke gourmetmaaltijd.  

 Website: www.christoffelsteenwijkerland.nl: op deze website van de H. Christoffel staat. 

algemene informatie van de 5 locaties, parochiegids, parochiebladen en kerkhofreglementen.  

De website wordt onderhouden door Bert Visser en zal in de toekomst nog van meer  

informatie worden voorzien. 

 Wereldgebedsdag:  
deze vond op 3 maart plaats in Nieuw Clarenberg. Wereldgebedsdag wordt georganiseerd door 
verschillende mensen van diverse kerk- en geloofsgemeenschappen. Wat deze vrijdag tot een 
speciale dag van gebed maakt, is het feit dat gedurende 24 uur ergens in de wereld 
gebedssamenkomsten plaatsvinden. 

 WOCO-groep: dit jaar is de groep uitgebreid met maar liefst 3 nieuwe personen: Gretha Visscher, 

Bennie Holweg en Peter Kwakman. Fijn dat ze zich hiervoor aangemeld hebben.   

 Ziekenbezoek: mensen gaan ervan uit dat de locatie, parochie en pastores vanzelf op de  

hoogte zijn  wanneer er iemand in het ziekenhuis ligt of thuis ernstig ziek ligt. Vroeger werd  

vanuit het ziekenhuis daarvan melding gedaan naar de pastores, maar helaas gebeurt dit niet  

meer. Het is nu dus belangrijk om te weten dat, indien bezoek van een pastor zeer gewenst is,  

de familie van de zieke daar zelf om moet vragen. 

 

 

Zoals u leest gebeurt er veel in onze locatie voor en achter de schermen.  

Onze dank gaat uit naar alle parochianen, vrijwilligers en anderen die zich in het afgelopen jaar  

weer ingezet hebben voor onze geloofsgemeenschap. Als we met ons allen onze geloofsgemeenschap  

vitaal weten te houden, kunnen we blijven bestaan. We hopen dat velen de schouders er onder willen  

zetten om zo samen onze geloofgemeenschap in stand te houden. 

 

 

 

Jan Klappe (secretaris) 


