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Gelovig leven 

is niet alleen luisteren en bidden, 

maar ..... 

ook werken in de wijngaard. 
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Voorwoord:  
Voor u ligt de parochiegids van locatie Vollenhove . 

Als u deze gids ter hand neemt, is dit een welkom binnen onze 

geloofsgemeenschap voor mensen die nieuw binnen onze parochie  

zijn komen wonen. We hopen dat deze gids voor alle parochianen  

een houvast mag zijn voor het zoeken naar de juiste mensen of 

werkgroepen.  Samen met de locaties H. Clemens te Steenwijk,  

H. Nicolaas te Kuinre, H. Willibrord te Oldemarkt, 

H. Andreas te Steenwijkerwold en H. Nicolaas Vollenhove vormen 

wij vanaf 3 juli 2010 de Heilige Christoffelparochie.  

Vanaf 1 januari 2016 is onze parochie autonome bestuurlijk gaan 

samenwerken onder één pastoraal team, d.w.z. het team van Zwolle-

Dronten-Steenwijkerwold met aan het hoofd pastoor Boogers. Em. 

pastoor van der Sman is  m.i.v. januari 2016 vrijwilliger geworden 

voor 50%  ten dienste van deze drie parochies.  

De locatie Vollenhove is een levende en dynamische gemeenschap 

met veel activiteiten die door meer dan 125 vrijwilligers worden 

verzorgd. Dan moet u denken aan kosters, misdienaars, voorgangers 

woordcommunievieringen, lectoren, koren, collectanten, onderhoud 

kerkhof/gebouwen, begeleiden jeugdgroepen, koffieschenkers, 

voorraadbeheer, schoonmakers, locatieraad en parochiecomité enz. 

Wij hopen dat deze gids voor u allen een handig naslagwerk mag zijn 

en dat deze mag bijdragen aan onderlinge communicatie. 

Misschien vindt u in deze gids een activiteit, waarin u ook iets van 

uw tijd en energie wilt steken. U bent van harte welkom. 
 

Op- en of aanmerkingen of evt. aanvullingen  op deze parochiegids 

kunt u doorgeven aan het secretariaat van locatie Vollenhove:   

Jan Klappe tel:  0527-291922  Emailadres: j.a.klappe@hetnet.nl. 
 

mailto:j.a.klappe@hetnet.nl
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ALGEMEEN 

De Christoffelparochie wordt gevormd 

door 5 locaties: Oldemarkt, Steenwijker-

wold, Steenwijk, Kuinre en Vollenhove 

met wisselende aanvansttijden.  

In de H. Nicolaas kerk te Vollenhove zijn 

dit jaar (2018) de vieringen de eerste  

4 maanden op zaterdagavond 19.00 uur. 

Vanaf 1 mei tot 1 september zijn de 

vieringen om  09.00 uur en vanaf  

1 september tot 1 mei 2019 zijn de 

vieringen 10.30 uur. 

De gezinsviering van 22 april is wel op 

zondag 10.30 uur en is dan met de 

gezinsvieringgroep zonder voorganger. 

Let op: de aanvangstijden van eigen Woco-groep zullen altijd op 

zondag 10.30 uur plaatsvinden tenzij anders aangegeven.  

 

Elke dinsdagmorgen is er een viering om 09.30 uur. Alle tijden staan 

vermeld in het parochieblad en kerkkastje buiten naast de ingang 

van de kerk. 

 

Vicaris is Mgr. Cornelissen emailadres: cornelissen@aartsbissom.nl 

 

Parochiebestuur Heilige Christoffel 

Onder voorzitterschap van pastoor Hans Boogers behartigt het 

parochiebestuur het algemeen beleid en bestuur van de 

Christoffelparochie in pastoraal en materieel opzicht. 

Het parochiebestuur bestaat uit: 
 

 

mailto:cornelissen@aartsbissom.nl
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Th. Leferink (vicevoorzitter)  theo.leferink@gmail.com 

Mw vd. Wal-Vergroessen   mariebernadettehenk@hotmail.com 

Jos Hoogma (penninmeester) j.hoogma@home.nl 

Marieke Weidema hansenmarieke89@gmail.com 

Birgitta Damhuis Birgitta.damhuis@xs4all.nl 
 

Secretariaat H. Christoffel Bert Visscher.  

email: secretariaat.christoffel@hotmail.com  

Gelderingen 79, 8341 PV Steenwijkerwold, tel.: 0521-588219.  
 

In onze parochie is als pastoraal team werkzaam: 

 

Pastoor J.F.M. (Hans) Boogers 

Diaconie tel.: 06-81166123 

h.boogers@pastoraalteam.com 

 

 

Pastor J. (Jaap) Scholten 

Liturgie tel.: 06-31179354 

Aandachtspastor van de Parochie Christoffel 

j.scholten@pastoraalteam.vom 

 

 

Pw. E.E.W. (Evelien) Reeuwijk 

Opbouw tel.: 06-51310908 

e.reeuwijk@pastoraalteam.com 

 

 

Pastoor T.H.  van der Sman   

(50% vrijwilliger priester assistent)  

tllmvandersman@kpnmail.nl 

mailto:theo.leferink@gmail.com
mailto:mariebernadettehenk@hotmail.com
mailto:j.hoogma@home.nl
mailto:hansenmarieke89@gmail.com
mailto:Birgitta.damhuis@xs4all.nl
mailto:h.boogers@pastoraalteam.com
mailto:j.scholten@pastoraalteam.vom
mailto:e.reeuwijk@pastoraalteam.com
mailto:tllmvandersman@kpnmail.nl
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Post en kerkadres locatie Vollenhove 
  

R.K. Heilige  Nicolaas Vollenhove,  

Kerkstraat 40 8325 BK Vollenhove.  

 

 

 

Grote pakketjes kunnen verstuurd naar:  

Firma Holweg,  

Kerkstraat 87, 8325 BJ Vollenhove 

T.a.v. locatieraad H. Nicolaas Vollenhove 

 

Sleutel van de kerk is af te halen bij Firma Holweg Kerkstraat 87. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wel graag sleutel weer terugbrengen. 
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COÖRDINATOR 

Elke locatie van de H.  Christoffelparochie 

heeft een coördinator. In onze locatie :  

Gerry Klappe, Kanaalweg 3e, 8356 VS Blokzijl,  

tel: 0527-291922/06-23009983:  

email: gerryklappe@gmail.com. 

Bij haar kunt u informatie doorgeven en 

afspraken maken over: doop, huwelijk, jubilea, 

uitvaartdienst, ziek meldingen, familieberichten etc.  

Via de coördinator is het pastoraal team altijd te bereiken.  

 

Taken coördinator: 

- 1x per maand gezamenlijk coördinatorenoverleg  

- Doop - huwelijk - uitvaart - jubilea doornemen  

  en op elkaar afstemmen met het pastoraal team. 

- Vieringenrooster doornemen en evt. verzoeken van de parochie  

  doorgeven 

- Alle zieken uit alle 5 locaties bespreken voor een evt. bezoek. 

- Alle nieuws vergaren m.b.t. de gang van zaken binnen de locaties 

   o.a. alle komende activiteiten etc. ter tafel brengen. 

 

SPOEDGEVALLEN 

Als u geen gehoor krijgt bij de coördinator kunt u  

Bij spoedgevallen bellen met een van de andere 

coördinatoren: 

- Steenwijkerwold: Herman Damhuis tel. : 0521-589146 

- Oldemarkt:   Mw Tecla Poortland tel.: 0561-452500 

   Mw Maria Scholten tel.: 0561-452038 

- Kuinre:   Mw Agatha Cats, tel.: 0527-231679 

- Steenwijk:   Ineke Lubbinge/Thom Snoeren t: 0521-513303 
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Wat te doen bij een hartstilstand tijdens een viering in de kerk? 

 

BEL 112. Zij zorgen ervoor dat in een 6-minutenzone directe 

hulpverlening wordt georganiseerd met gebruik van AED.  

(Een automatische externe defibrillator) 

Vrijwilligers worden opgeroepen die kunnen reanimeren en een AED 

kunnen gebruiken. Binnen 6 minuten wordt gestart met reanimatie 

en krijgt het hart een eerste schok met een AED.  

Dit verhoogt de kans op overleving aanzienlijk. 

 

U kunt de dichtstbijzijnde AED vinden bij:  

Hervormd gebouw ”Tilvoorde” aan de buitenmuur.  
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WELKOMS-COMMISSIE 

 

Nieuwe parochianen, zullen via  afspraak door de dames 

Ans Dierkes tel.: 0527-241993 en Tiny de Boer tel: 0527-243481  

bezocht worden.  Zij vertellen hoe het reilt en zeilen in onze locatie. 

 

ADMINISTRATIE PAROCHIANEN 

 

Voor een goede communicatie binnen de parochie is een ledenadmini-

stratie van groot belang. Alleen dan kan een geloofsgemeenschap 

goed functioneren. Wilt u zelf alle gegevens doorgeven aan het 

secretariaat van locatie Vollenhove: Jan Klappe tel. 0527-291922  

emailadres: j.a.klappe@hetnet.nl 
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PTT VERHUISBERICHT 

 

Bij verhuizing kunt u gebruik maken 

van het PTT verhuisbericht, dat op 

het postkantoor verkrijgbaar is. 

Daarop kunt u een aantal instellingen 

aankruisen aan wie u uw adreswijziging 

wilt doorgeven. Ook de R.K. parochie is 

daarop vermeld en als u dat vakje 

aankruist krijgen uw oude  en uw nieuwe parochie bericht.  

Nieuwe inwoners moeten zelf kenbaar maken of zij zich bij een 

kerkgemeenschap willen aansluiten. 

U kunt zich opgeven voor de locatie H. Nicolaas Vollenhove  bij   

het secretariaat: tel.: 0527-291922.  

Daar is een standaard formulier verkrijgbaar waarop u alle gegevens 

in kunt vullen die voor de kerk van belang zijn. 

Ook achter op het parochieblad is een pagina beschikbaar om 

evt. uw gegevens kenbaar te maken. Wanneer u te kennen heeft 

gegeven lid te willen zijn van onze parochie, zult u in het begin van  

het jaar ook worden aangeschreven voor Actie Kerkbalans. 

 

Het banknummer van onze locatie is: 

Bankrekening: NL36 RABO 0301 8022 97   

Tnv. Parochie H. Christoffel locatie Vollenhove  

Deze gegevens staan ook altijd vermeld in het parochieblad. 

 

Alle kerkelijke gegevens van de parochie vallen onder de wet 

Persoonsregistraties (WPR) en zullen ook als zodanig worden 

behandeld. 
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VERHUIZEN???                

 

 

 

Naam/Voornaam:

 …………………………………………

………. 

Geboortedatum:

 ……………………..    M / V * 

Doopnamen:  …………………………………………………. 

Huidig adres:  …………………………………………………. 

Postcode/Plaats …………………………………………………. 

Verhuisdatum: ………………..   Tel.nr. ……………………… 

Nieuw adres:  …………………………………………………. 

Postcode/Plaats: …………………………………………………. 

 

Overige gezinsleden: 

Naam/Voornaam: …………………………………………………. 

Geboortedatum: ……………………..    M / V * 

Doopnamen:  …………………………………………………. 

 

 

OPSTUREN NAAR:  

Jan Klappe, Haven 11, 8325 XE Vollenhove 

of per email naar : j.a.klappe@hetnet.nl   

 

 

 

 

 

mailto:j.a.klappe@hetnet.nl
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LOCATIERAAD 

De locatieraad zorgt voor het dagelijks reilen  

en zeilen van de plaatselijke locatie.  

Grote beslissingen worden in het 

Parochiebestuur genomen.  

De locatieraad vergadert 7x per jaar. 

  

LOCATIERAAD VOLLENHOVE 

 

Vacature (voorzitter) 

Vacature (notulist)  

Jan Klappe (secretaris, liturgie)   tel.: 0527  291922 

Wim Schrijver (penningmeester)   tel.: 0527  243423 

Betsie Klappe (pastoraat)    tel.: 0527  243916 

Femedith Kersjes (catechese)    tel.: 06-33760420 

Wim Ouderling (bestuurslid)    tel.: 0527  241876  

 

N.B. 

Coördinator Gerry Klappe is bij  

alle vergaderingen van de locatieraad aanwezig.  
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FINANCIËN 

 

Onze locatie doet mee aan de landelijke Actie 

KERK-BALANS.  

In het begin van het jaar krijgt u een schrijven 

met een verzoek wat u het komende jaar de 

parochie wilt toebedelen.  

Wilt u deze gegevens invullen zodat de 

penningmeester tenminste een overzicht heeft 

van de toezeggingen het komende jaar.                   Wim Schrijver 
                                                                             (penningmeester) 

 

Betsie Klappe en Ans Schrijver halen de retourenvelop weer bij u op.  

Mochten zij u niet thuis treffen kunt u de retourenvelop in de 

brievenbus van de kerk deponeren.  

 

N.B. 

Aktie Kerkbalans: minimale bijdrage € 65,- per persoon per jaar.  

Parochieblad € 25,00 per jaar. Met een minimale bijdrage is deze 

gratis.  Indien u niet voldoet aan de kerkbijdrage kan dubbel tarief 

worden berekend voor bijzondere gelegenheden. 

 

De kerkelijke tarieven staan vermeld  

op de website en in ons gezamenlijke 

parochieblad de Christoffel 
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WERGROEPENVERGADERING  

 

Jan Klappe Loc.,secretaris, liturgie tel.: 0527  291922 

Wim schrijver Loc, penningmeester tel.: 0527  243423 

Martin Schuttenbelt Caritas tel.: 0527  241644  

Gerry Klappe Loc.,coördinator,liturgie tel.: 0527  291922 

Betsie Klappe Loc.,2e coörd., bloemver. tel.: 0527  243916 

Femedith Kersjes Locatieraad, catechese tel.: 06-33760420 

Wim Ouderling locatieraad tel.: 0527  241876 

Annemarie Dam Gezinsviering tel.: 0527  242838 

José Klappe diaconie,pcomité tel.: 0527  241481 

Lies Robbers Ceciliakoor tel.: 0527  203454 

Bennie Holweg Chantique tel.: 0527  241234 

Kees Timmermans Kerkhofbeheerder tel.: 0527  203466 

Ellen Hoogstede Kindernevendienst tel.: 0527  242949 

Anja de Boer Nieuw-Clarenberg tel.: 0527  243769 

Karin de Boer Raad van Kerken tel.: 0527  243752 

 

De locatieraad en werkgroepen komen  1x per jaar in november 

bijeen. Deze vergadering zorgen ervoor dat de betrokkenheid van 

de vrijwilligers groot blijft  en  alle activiteiten direct op elkaar 

afgestemd kunnen worden.  
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KOSTERS, MISDIENAARS EN ACOLIETEN  

 

Tijdens de vieringen worden de 

voorgangers geholpen door een of 

meer misdienaars en acolieten. 

Jongens en meisjes kunnen misdienaar 

worden als ze hun eerste H. Communie 

hebben gedaan. Indien uw zoon of 

dochter misdienaar of acoliet wil 

worden kunt U dat doorgeven aan het secretariaat  

tel.:  0527-291922.  

 

Het is niet vrijblijvend, van alle misdienaars wordt verwacht bij 

verhindering dit zsm door te geven, zodat er een andere misdienaar 

kan worden ingezet. Bert Klappe (koster/acoliet) leidt alle aspirant 

misdienaars op. Eens per 2 jaar hebben alle misdienaars  een gezellig 

uitstapje  wat door het parochiecomité wordt georganiseerd. 

 

KOSTER ZONDAG 

Bert Klappe       tel.: 0527  241329 

 

KOSTER DINSDAG 

Gerry Klappe      tel.: 0527  291922 

Feikje Dikken      tel.: 0527  243722 

 

KOSTER UITVAART 

Gerry Klappe   

Haven 11 Vollenhove  

Tel.: 0527 291922/06-23009983 
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MISDIENAARS 

Christina Tonyan Asia Tonyan   

Benjamin Dam Joachim Dam 

Isaac Dam  Tessa Kwakman  

Guus Pieters  Kristnah Middelhof  

Robert Tonyan Juliette Kwakman   

Tiemen Klappe Eva Aben 

Karlijn Baars  Tessa Kwakman 

Reier v. Steenbergen Beertje Pieters 

 

 

 

AKOLIET 

Bert Klappe   tel.:  0527  241329 
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KERKZAAL RESERVERING  
 

Alle werkgroepen 

die gebruik willen 

maken van de 

kerkzaaltjes 

moeten dit zelf 

reserveren en noteren in de 

reserveringsagenda. 

Deze agenda ligt in het 

vensterraam naast het 

koffiezetapparaat in de 

Gerarduszaal.   

 

Ook privé kunnen parochianen 

van de zaaltje(s) gebruik 

maken: € 60, per dagdeel  

(gebruik voor 1 zaaltje) 

 

 

Na afloop wordt verwacht dat 

iedereen de zaaltjes achterlaat  

zoals deze worden aangetroffen o.a. 

vloeren en tafels schoon, kachels laag, 

kopjes etc. in de afwasmachine en 

stoelen en tafels weer op de plek. Bij 

evt. reserveringsproblemen kunt u 

contact opnemen met 1 van de 

bestuursleden van de locatieraad.  
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KERKSCHOONMAAK 

 

Heel de kerk en de beide 

zaaltjes worden maandelijks 

schoongemaakt. Dit gebeurd 

door 3 groepen vrijwilligers:  

Onder leiding van Gerda van 

Heerde tel.: 0527-243616 

 

 

 

 

Gerda van Heerde Ingrid Klappe Karin de Boer 

Dineke Konter Marietta Visscher Ada Buimer 

Alie Konter Ans van de Vecht Anja de Boer. 

Conny Verwer Marian Klappe            Marja Bril 

Tonnie Kwakman  Ria Rook  

Marian Hofstede Louise van Setten  

Mia Konter Loes van Veen 

Mieke de Boer      

 

Elke groep komt 3 à 4x per jaar aan de beurt en indien u zich 

hiervoor wilt opgeven kunt u dat doen bij Gerda van Heerde. 
 

Het koperpoetsen wordt 2x per jaar vlak voor Pasen en Kerst 

gedaan. Een oproep hiervoor staat altijd in het parochieblad en 

iedereen is van harte welkom! 
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GEZAMENLIJK PAROCHIEBLAD CHRISTOFFEL 

 

Het parochieblad verschijnt ± 11 maal per 

jaar. Alle hoofdgezinsleden ontvangen het 

parochieblad gratis mits met een minimale 

kerkbijdrage van € 65,-- anders is men een 

vergoeding verschuldigd van € 25,00 per 

jaar. Mensen van buiten de parochie welke 

het parochieblad wensen te ontvangen 

betalen ook € 25,00 euro per jaar. 

Intenties en redactionele stukken kunt u 

inleveren bij: Jan/Gerry Klappe, Haven 11 

Vollenhove, tel. 0527-291922  

Het emailadres van de redactie is: j.a.klappe@hetnet.nl. 

De oplage van het parochieblad bedraagt ± 200 exemplaren. 

Voor bezorging van het parochieblad kunt u terecht bij: 

Jan en Anny Bastiaans Joan Vuistpad 2 Vollenhove,  

tel. 0527-241893. 

 

 

Laat weten wat er in de locatie gebeurt 

                      

De redactie doet een vriendelijk beroep op alle 

parochianen om in het parochieblad melding te 

maken van activiteiten die in de diverse 

werkgroepen ondernomen worden.  

Het is goed om elkaar op de hoogte te houden over  

het wel en wee van onze parochie.  

Zo blijven we een levende geloofsgemeenschap! 
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VIERING NIEUW-CLARENBERG 

 

Elke eerste zater-dagmorgen van de maand   

is er een viering in Nieuw Clarenberg.  

De exacte datum staat altijd vermeld in het parochieblad.  

Ook mensen die niet in Nieuw Clarenberg wonen  

zijn van harte welkom. Vanaf 10.00 uur wordt er eerst  

samen een kopje koffie  of thee gedronken.  

Om 10.30 uur begint de pasto(o)r met de viering.  

Samen bidden, zingen, luisteren naar de lezingen. Voor iedereen is 

dit altijd een mooie en fijne ochtend. Wilt u opgehaald worden of 

wilt u meer informatie kunt u bellen naar: 
 

De werkgroep bestaat uit: 

Mieke de Boer tel.: 0527 243530 

Annie Toeter  tel.: 0527 241969 

Anja de Boer   tel.: 0527 243769 
 
 

Bijbel lezingen in Nieuw-Clarenberg  (Raad van Kerken) 

Eens in de 2 weken om  15.30 uur in  de Ankerplaats. 
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Vrijwilligers Koffie/Thee schenken 

± 8 personen hebben zich opgegeven om  

elke dinsdagmorgen na de viering van 09.30 uur 

iedereen van een kopje koffie of thee te voorzien. 

Het is altijd een gezellig samen zijn na afloop van de  

(eucharistie) viering en er wordt dan heel wat bij gekletst.  

Iedereen is hierbij van harte welkom. 

 

 

Ook is er 1x per maand na de zondagsviering   

met z’n allen Koffie/thee of fris  drinken. 

Hiervoor staan jaarlijks meer dan 20 vrijwilligers klaar. 

Dit maandelijks gebeuren wordt als zeer positief ervaren. 

De data staat altijd vermeld in het parochieblad, 

Mocht u als vrijwilliger hiervoor belangstelling hebben  

kunt dit doorgeven aan Jan en Gerry Klappe tel.; 0527 291922. 
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EUCHARISTIE/WOORDCOMMUNIEVIERINGEN 

 

Alle Eucharistie- en Woord-

communievieringen worden in het parochie-

blad bekend gemaakt. Op dinsdagmorgen 

09.30 uur  is er  1x per week een eucharistie 

viering waarbij iedereen welkom is. 

Bij afwezigheid van de pastoor wordt de 

viering overgenomen door vrijwilligers.  

 

Na afloop van de viering is er gelegenheid  

gezamenlijk koffie of thee te drinken.  

Het koffie/thee schenken wordt door 

vrijwilligers verzorgd. 

 

Indien een bijzondere vieringen wenst (huwelijk, jubileum)  

moet u  vroegtijdig contact opnemen met de coördinator.   

De coördinator overlegt met het pastorale team om zoveel mogelijk 

aan uw wensen te kunnen voldoen. 

__________________________________________________ 

 

Communie-aan-huis 

      

Als u niet meer naar de kerk kunt komen,  

wegens ziekte of door andere omstandigheden, bestaat er de 

mogelijkheid om thuis de H. Communie te ontvangen. U kunt hierover 

contact opnemen met Bert Klappe, tel. 0527 241329.  

Parochianen met een glutenallergie kunnen een gluten vrije hostie 

aanvragen.  Graag tijdig doorgeven voor aanvang van de viering in de 

sacristie. 
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U kunt onze kerkviering ook in uw eigen huiskamer ontvangen.  

Via uw pc, tablet of Ipad kunt u de uitzendingen via internet 

beluisteren. Ga naar www.kerkdienstgemist.nl  

Klik aan Overijssel, Vollenhove en RK St Nicolaasparoche Vollenhove. 

en u kunt nu actueel meeluisteren.  

Alle vieringen worden maximaal 3 maanden bewaard.  

Tevens is het mogelijk de viering zelf op te slaan. 
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DOOPVOORBEREIDING 

 

Data is in overleg met doopouders en de 

doopvoorbereidingsgroep. 

Soms komt het voor dat er een  

Het dopen vindt plaats tijdens of na de 

Eucharistieviering op zondag. 

 

Voorbereiding 

In twee avonden wordt samen met de groep doopvoorbereiding  

en de doopouders de doopzondag voorbereid.  

De eerste avond bestaat uit een kennismaking samen met de 

pastoor. Er wordt gesproken over de dooprituelen.  

Ook wordt er een speciaal doopkoffertje aan de ouders gegeven  

en e.e.a. uitgelegd. Verder worden er de nodige aandacht besteed 

aan de liturgie om het doopboekje samen te stellen. 

 

Doopvoorbereidingsgroep 

Betsie Klappe  tel.:  0527 243916 
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LECTOREN 

 

De lectoren groep bestaat uit: 

Karin de Boer  tel.: 0257 243752 

Loes van der Veen tel.: 0527 241895 

Met gezinsviering: 

Carla Suiker  tel.: 0527 241559   

 

Zij lezen tijdens de weekendvieringen  

de lezingen voor, spreken de voorbede uit, 

assisteren met de communie-uitreiking en lezen 

na afloop van de viering alle mededelingen.  
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 COLLECTANTEN 

 

Tijdens het aanbrengen van de gaven zijn er twee collectes.  

Collectanten welke zich beschikbaar hebben gesteld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geert Pleiter  tel.:  0527 857141 

Sjoerd Pleiter  tel.:  0527 857141  

J.A. Schillemans tel.:  0527 243751 

Albert de Boer tel.:  0527 243752 

Sieb de Boer  tel.:  0527 243769 

Kees Timmerman  tel.:  0527 203466 

Ingrid/Sjacco Klappe tel.:  0527 243532 

 

  

Indien er parochianen zijn die het team collectanten willen 

versterken, zowel mannen als ook vrouwen,  kunt U zich opgeven bij  

Penningmeester Wim Schrijver, Steiger 33  tel.: 0527 243423. 
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PAROCHIECOMITÉ 

 

Wat houdt het parochiecomité in?  

Wat doet het zoal? Moet je daar lid van zijn 

en betaal je contributie?  

Voor jonge parochianen en voor mensen  

die hier pas zijn komen is dit ook een logische vraag.  

 

Het parochiecomité is al meer dan 55 jaar geleden opgericht en 

zorgt voor een band en betrokkenheid van de parochianen onderling 

o.a. bij ziekte en overlijden. Het bestuur wil dan ook altijd graag 

weten wie er in de parochie ziek zijn en of de zieke een bezoek op 

prijs stelt. Ook proberen zij belangstelling te tonen om na geboorte 

en huwelijk deze mensen te bezoeken. Parochianen die de 75-jarige 

leeftijd hebben bereikt krijgen een felicitatie. Ook bieden zij met 

de kerstdagen alle 65+'ers een presentje aan. 

Door bij een uitvaartdienst aanwezig te zijn willen ook zij namens 

het parochiecomité onze deelneming betuigen aan de nabestaanden.  

 

Verder proberen ze activiteiten te 

organiseren in de vorm van, 

gezellige avonden, kindermiddag,  

fiets-/boot-/schaatstochten e.d  

en zo nu en dan gezellig na afloop 

van een viering gezamenlijk 

koffiedrinken.  

 

 

Meer dan 80 % van de parochianen is lid van het parochiecomité. 
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(Vervolg parochiecomité) 

 

Alle activiteiten en het nodige bezoekwerk 

kosten geld, vandaar dat ze aan de leden 

contributie vragen. 

 

Nieuwe leden kunnen altijd contact opnemen 

met de penningmeester.  

De contributie bedraagt € 8,00 per persoon 

vanaf 18 jaar en ouder en  

€ 4,00 voor 65 jarigen en ouder. 

 

 

PAROCHIECOMITÉ 

José Klappe  (voorzitter)  tel.: 0527  241481 

Helma Smeding (secr.)            tel.: 0527  246980 

Ingrid Klappe (penningm.)  tel.: 0527  243532 

Albert de Boer    tel.: 0527  243752 

Anneke Kwakman  tel.: 0527  243275 

Ans Schrijver               tel.: 0527  243423 

Peter Klappe   tel.: 0527  241309 

Anja de Boer  tel.: 0527  243769 

Gerrit Visser  tel.: 0527  243632 

 

Bankrekening Parochiecomité: NL10 RABO 0139 0160 07 

Dit staat ook vermeld in het parochieblad. 
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VERLIESVERWERKINGSGROEP 

 

In onze locatie is een verliesverwerkingsgroep actief. 

8 parochianen hebben hiervoor cursus gevolgd onder deskundige 

begeleiding.  Deze groep wil er voor elkaar zijn, vooral in mindere 

tijden zoals bij gezondheidsverlies, verlies van partner, scheiding of 

door overlijden. Juist als de eerste belangstelling minder wordt en 

men zo graag wil praten met iemand, willen zij u graag aanhoren, en 

steunen wanneer het tegen zit. Uiteraard in onderling vertrouwen.  

Spreek een van hen gerust aan.  
 

De groep bestaat uit: 

  

José Klappe   tel.: 0527  241481 

Ans Schrijver              tel.: 0527  243423 

Helma Smeding tel.: 0527  246980 

Ingrid Klappe  tel.: 0527  243532 
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ZIEKENBEZOEK DOOR PASTORES  

 

“De pastoor is nog nooit geweest”  

Regelmatig wordt deze klacht gehoord  

op straat, bij de visboer,  

in vergaderingen enz. 

 

Wanneer ziekenbezoek van het pastoraal team  

is gewenst moet de familie dit doorgeven aan 

de coördinator. Daarna wordt de zieke zo spoedig mogelijk  

bezocht door een van de pastores. 

 

Coördinator:  Gerry Klappe tel.: 0527 291922. 

 

BLOEMETJE VAN DE WEEK  

 

Elke week wordt het wekelijks bloemetje 

uitgereikt. 

(behalve in de zomermaanden) 

Dit als groet of ter bemoediging van onze 

locatie. Wanneer u vindt dat bepaalde 

parochianen hiervoor in aanmerking komen 

kunt u dit doorgeven aan: Betsie Klappe, 

Doeveslag 103, tel.: 0527  243916. 

 

Betsie houdt een lijstje bij voor alle aanvragen. 

Daar wij maar 1 bloemetje te vergeven hebben en soms meerdere 

aanvragen, duurt het soms enkele weken voordat diegene dan ook 

daadwerkelijk het bloemetje overhandigt krijgt. 

Wij vragen hiervoor uw begrip.  
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ST. 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 ± 22 leden en staat onder begeleiding 

van dirigent Nynke Pieters, zij is tevens organist.  

Het koor zingt 2x in de maand, en de repetitie is op vrijdag  

van 19.00 - 21.00 uur. Nieuwe leden zijn van harte welkom. 

 

U kunt zich opgeven bij het bestuur. 
 

voorzitter E.A.P. Robbers-Doorhof  tel.: 0527  203454 

secretaris J.J.A. Kwakman  tel.: 0527  243291 

penningmeester E. de Boer tel.: 0527  243481 
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KOOR CHANTIQUE  
 

Het koor bestaat al meer dan 45 jaar en staat onder leiding van:  

Dirigent Sigrid  de Grave tel.: 0521  518636 

Het koor telt ± 28 leden  in de  leeftijd varieert 

van 30 jaar en ouder. De repetitie is op maandagavond  

van 19.30 tot 21.30 uur 

Verder zingt het koor 2 zondagen in de maand  

en soms voor een huwelijk of een uitvaart.  

Wilt u meer inlichtingen dan kunt u contact opnemen met  

Bennie Holweg: tel 0527-241234/242550. 

email: bennie@holwegschoenen.nl 

Bank : NL19RABO0301807744 tnv R.K. Koor Chantique 

Zie ook website www.chantique.nl 

 

mailto:bennie@holwegschoenen.nl
http://www.chantique.nl/
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KINDERNEVENDIENST 

 

1x per maand is er een 

kindernevendienst op zondag. Tijdens 

de kinderwoorddienst wordt het 

Evangelie van de zondag op een voor 

kinderen begrijpelijke manier verteld. 

Daarna gaan ze er op een creatieve 

manier mee aan de slag.De werkgroep 

bestaat uit enkele enthousiaste 

vrijwilligers. 

 

 

Marjolein vh Meer tel.: 06-53368328  

Anne v. Steenbergen tel.: 06-15165006 

Lucienne Middelhof tel.: 06-23823023 

Anke Aben tel:  06-23785675 

Annemarie Dam tel.: 06- 44184370 

 

KINDERCRÈCHE:  

 

Tijdens speciale vieringen is er 

soms kindercrèche voor de 

allerkleinsten. De data staat 

vermeld in het parochieblad 

U kunt uw kind(eren) telefonisch   

voor de viering  aanmelden bij: 

Anke Aben, Kade 43, tel.:  0527 242232. 
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CARITAS.  
 

Wat is en doet Caritas .? 

Caritas heeft in haar doelstelling staan dat zij zich 

verantwoordelijk weet voor het welzijn van haar 

parochianen. Een van de pijlers van ons geloof is de 

zorg voor de naaste. 

Vooral voor hen die op steun en ondersteuning van anderen zijn 

aangewezen. Dankzij giften en legaten is de Parochiële Caritas 

Instelling (PCI) in staat deze zorg voor elkaar te maken. 

Onze Caritas is voor zover mogelijk hiertoe in staat waar mensen in 

financiële nood verkeren mee te werken aan mogelijke oplossingen. 

Daarnaast zetten zij zich ook in voor een beperkt aantal  

parochiële projecten die het welzijn van mensen bevorderen. 
 

Hulpverlening 

Individuele personen kunnen zich altijd voor financiële hulp 

rechtstreeks wenden tot één van de PCI bestuursleden of de 

pastores (de adressen staan altijd vermeld in het parochieblad). 

Verenigingen en groepen kunnen schriftelijke verzoeken indienen. 

Per situatie kan het verschillen hoe de hulp geboden zal worden en 

dat wordt door het Caritasbestuur zorgvuldig overwogen. 
 

Giften 

Het merendeel van de middelen van de Caritas is verkregen door 

giften en legaten. U kunt evt. contact opnemen met: 

Martin Schuttenbelt (secr.) tel. 0527  241644  

José Klappe (raad van advies) tel. 0527  241481   

Lies Robbers (raad van advies) tel. 0527  203454 
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WOCO-GROEP 

 

Regelmatig is er in onze parochie een woord-

communieviering.  

 

De WOCO-groep bestaat uit: 
 

 

Gerry Klappe      tel.:  0527  291922 
Anton de Boer   tel.:  0527  243919 
Peter Kwakman  tel.:  0527 242262 
Gretha Visscher  tel.:  06-23955817 
Bennie Holweg  tel.:  0527 242550   
__________________________________________________ 

 

GEZINSVIERINGGROEP 
 
Regelmatig worden er gezinsvieringen 
gehouden.  De werkgroep zorgt ervoor  
dat de vieringen aansluiten  
op catechese-projecten die op de  
St. Martinus-school behandeld worden.  
 
De groep bestaat uit: 
Carla Suiker St. Martinusschool tel.: 0527  241559 
Annemarie Dam (contactpersoon) tel.: 0527  242838 
Anne van Steenbergen     
Anke Aben   
Lucienne Middelhof     

Anne van Steenbergen             

Marjolein van het Meer 
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VOORBEREIDING 1e HEILIGE COMMUNIE  
 

De eerste Communie is voor de kinderen een groot feest. We willen 

zowel de kinderen als de ouders goed hierop voorbereiden.  

Er zijn meerdere bijeenkomsten voor pastoor, ouders/verzorgers en 

kinderen. Tijdig wordt in het parochieblad kenbaar gemaakt wanneer 

de 1e H. Communie plaats vindt en wanneer de voorbereidingen 

starten. De voorbereidingen  worden gezamenlijk gecoördineerd in 

overleg met Pastores, locatieraad, juf Anke Aben en juf Gerda de 

Vries en de ouders.  De 1e Communie viering vindt plaats 1x per  

2 jaar in April/Mei. In 2018 is er geen 1e H. Communie. 

U kunt uw kind vanaf groep 3/4 opgeven: voorwaarde is wel dat uw 

kind gedoopt moet zijn. 

De 1e H. Communie valt onder de verantwoordelijkheid van de 

locatieraad: Contactpersoon Jan Klappe tel.: 0527 291922.  
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VOORBEREIDING HEILIG VORMSEL 

 

Het vormsel is de bevestiging van de doop. 

De werkgroep vormsel nodigt de kinderen die de basisschool 

verlaten uit om deel te nemen aan de vormselvoorbereiding.  

Ook de ouders van deze kinderen worden hierbij betrokken.  

Alle sacramenten worden besproken en thema’s behandeld uit het 

leven van alle dag.  

De vormelingen van alle locaties zullen met elkaar samen werken. 

In 2018 zal er weer Vormen plaatsvinden u kunt uw kind daarvoor 

opgeven bij contactpersoon  Femedith Kersjes tel.: 0527 860397. 
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HUWELIJKSVOORBEREIDING 

In onze parochie zijn er,  

voorafgaand aan het kerkelijk huwelijk, 

gespreksavonden. 

De avonden worden geleid door de pastoor. 

Contactpersoon: Gerry Klappe tel.: 0527 291922 

 

BLOEMVERSIERING  

Het versieren van de kerk met bloemen gebeurd meestal met 

feestelijke gebeurtenissen: o.a. met Kerst, Pasen, Pinksteren,  

1e H. Communie, Schoolverlaters enz.. 

Deze kosten komen voor rekening van de parochie. 

Met een huwelijk of bij een begrafenis is de kerkversiering niet 

standaard, men moet dan zelf voor evt. bloemstukken zorgen. 

De bloemencommissie is dan eventueel bereid om mee te helpen de 

kerk te versieren.  
 

Betsie Klappe  tel.: 0527  243916 
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UITVAARTVOORGANGERS 

 

Het pastoresteam heeft vaste dagen  

waarop zij een uitvaartviering verzorgen: 

 

maandag/woensdag  pastor Scholten 

dinsdag/vrijdag  pastoraalwerker Evelien Reeuwijk 

donderdag/zaterdag  pastoor Boogers 

 

 

Wanneer een pastoor of pastoraal werker  

niet voorhanden is kan binnen  

de H. Nicolaas locatie  Gerry Klappe eventueel 

een uitvaart  leiden en verzorgen:   

tel.: 0527-291922/06-23009983. 

 

 

AVONDWAKE 

Op de avond  voor de uitvaart van een overleden parochiaan, kan een 

avondwake worden gehouden. Het is een goed gebruik om op een 

waardige wijze afscheid te nemen van onze overledenen en om hun 

nabestaanden bij te staan in deze moeilijke uren. 

Wanneer familie of vrienden van de overledene een bijdrage willen 

leveren in de avondwake, dan is dit altijd mogelijk. 

Ook in onze locatie bestaat de mogelijkheid om een avondwake  

te houden. Meer informatie bij uw coördinator: tel.: 0527 291922. 
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COLLECTE BIJ EEN UITVAART  

 

De opbrengst van een collecte tijdens een uitvaart  

is niet van belang voor het aantal te lezen missen. 

Het lezen van de intenties is voor iedereen gelijk: 

de eerste drie maanden na een overlijden wordt elke week  

een intentie afgelezen,  en de volgende drie maanden  

een intentie 1x per twee weken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Opgave intenties bij het secretariaat tel.: 0527 291922. 
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RAAD VAN KERKEN 

 

De Raad van Kerken houdt in o.a.: 

 

- 6x per jaar bijeenkomen 

- organiseren zondagse tentdienst havenfeest in Vollenhove   

- organiseren zondagse tentdienst corso St. Jansklooster  

- diverse andere evenementen 

 

Contactpersoon:  

Karin de Boer  tel.: 0527 243752 
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WERELDGEBEDSDAG  

 

De wereldgebedsdag heeft elk jaar een ander thema. Dat thema 

wordt bedacht en uitgewerkt in een liturgie door vrouwen uit 

telkens een ander land. Tijdens deze gebedsdienst ervaar je hoe 

taal en cultuur van invloed zijn op de uitleg en de praktische 

toepassing van bijbelse teksten. Je deelt elkaars zorgen en luistert 

naar elkaars behoeften. Je voelt je solidair met elkaar. Het 

christelijk geloof krijgt een internationale, oecumenische dimensie 

en expressie. Door de wereldgebedsdag bevestigen vrouwen, dat 

gebed en actie onafscheidelijk zijn en dat beide invloed hebben in 

de wereld. De viering is elke 1e vrijdag van de maand Maart. 

Contactpersoon: Mw. Hennie Tukker tel.: 0527-243083. 

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:  

Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag 

L. Miedema-Spijksma  email: lemiedema@cistron.nl 

Website: www.wereldgebedsdag.nl. 
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Bezoekadres: Wheeme 12, 8325 AE Vollenhove 

Directeur: Jeanette Masteling   

tel.: 0527-241670  

website: www.st-martinusschool 

emailadres:  j.masteling@aves.nl 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.st-martinusschool/
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R.K. KERKHOF 

 

Het katholieke kerkhof is gelegen aan de 

Weg van Rollecate en wordt beheerd door 

kerkhofbeheerder Kees Timmermans.  

Het groenonderhoud wordt door  

René Smeding gedaan.  

De kapel op het kerkhof is een prachtig 

monument waar de mensen nu een plekje 

hebben waar ze rustig kunnen gaan zitten 

eventueel een kaars 

kunnen opsteken en 

zo in gedachten bij hun dierbare 

overledenen kunnen verblijven. De kapel is 

het hele jaar geopend, behalve de laatste 

week in december (ivm  jaarwisseling). 

 

Het komt herhaaldelijk voor dat er activiteiten op het kerkhof  

worden verricht,en dan zonder toestemming van de beheerder. 

Het is niet toegestaan volgens het kerkhof reglement om buiten  

de graftekens werkzaamheden te verrichten. (zie reglementen) 

Bloemvazen staan ter beschikking maar dienen wel op het kerkhof 

te blijven. Na gebruik moeten deze schoongemaakt  en  

teruggeplaatst worden bij de ingang. 
 

Enkele artikelen uit het kerkhofreglement, Onderhoud, graftekens  

en beplanting: De graftekens en grafbeplantingen moet tot 

genoegen van het bestuur worden onderhouden door de 

rechthebbende. Onder behoorlijk onderhoud wordt mede verstaan 

het doen herstellen, vernieuwen of waterpas stellen van graftekens 

en beplanting. 
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(vervolg kerkhof) 

 

Voordat op een graf een grafteken of beplanting wordt toegelaten 

moet aan de beheerder de getekende grafakte worden getoond. 

De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het 

graf of de bestemde grafstrook, met een max. hoogte van 100 cm. 

Voor vragen en het kerkhofreglement kunt u terecht bij  

de beheerder: Kees Timmermans,  

G. v. Rhenenelaan 73 tel.:  0527 203466  

en penningmeester: Wim Schrijver 

Steiger 33, 8325 HB Vollenhove  

tel . 0527 243423 

 

Wij hanteren de tarieven van de gemeente Steenwijkerland 

Zie; www.christoffelsteenwijkerland.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Monument voor ongedoopte kinderen 

http://www.christoffelsteenwijkerland.nl/
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LOURDESREIZEN  

 

Meerdere keren per jaar worden er reizen naar Lourdes 

georganiseerd door de V.N.B. Nationale Bedevaarten in velerlei 

varianten, van dagvluchten tot volledig verzorgde treinreizen, 

busreizen en vliegreizen. 

Deelname is mogelijk voor alle belangstellenden, ook voor mensen  

die specifieke zorg  of medische begeleiding nodig hebben.. 

In bijzondere situaties kan VNB op aanvraag pelgrims financieel 

tegemoet komen als de kosten een probleem vormen. 

Voor het aanvragen van een reisgids of andere informatie 

kunt u contact opnemen met het secretariaat van onze parochie: 

secretariaat.christoffel@hotmail.com 
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WIJZIGINGEN / AANVULLINGEN 

 

Er is met zorg aan deze parochiegids gewerkt, maar er kunnen 

natuurlijk toch onjuistheden of leemtes in zitten.  

Mocht u opmerkingen, aanvullingen of suggesties hebben, dan kunt u 

dit doorgeven aan de secretaris van de locatieraad J.A. Klappe, 

Haven 11 8325XE Vollenhove per email: j.a.klappe@hetnet.nl of 

schriftelijk deponeren in de brievenbus van de kerk. 

 

 

 

                   
 

mailto:j.a.klappe@hetnet.nl

