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JAARGANG  58  no 3 maart 2021 
O.L. Vrouw van Fatima 
Geert Migchelsweg 6a 
7776 RW Slagharen 
tel. : 0523-681270 
website: www.emmanuelparochie.nl/debelte 
e-mail: olvvanfatima@gmail.com 
Rek.nr. Rabobank  NL74 RABO 0147 7067 34 
                     
Pastoresteam Emmanuelparochie: 
Pastoor A.G.M. (André) Monninkhof,  
Tel.nr. 06-22786151  Email: monninkhof@hetnet.nl 
Hans de Vries, parochievicaris, prhansdevries2020@gmail.com 
06-45290266 
Joop Butti, pastorbutti@ziggo.nl  06-22239828  eerst aansprekende 
pastor voor De Belte. 
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl ; 
06-18276484  
  
Vrije     dagen pastoresteam: 
Maandag: pastores de Vries, Butti en klein Overmeen 
Dinsdagavond en zaterdag tot 16.00 uur: pastoor Monninkhof 
  
Vieringen in de regio  
De Belte              Onze Lieve Vrouw van Fatima  
Zaterdag              : 19.00u. 
Zondag                :  9.00u.  één viering per weekend 
 
Dedemsvaart       St. Vitus 
Zaterdag              : 19.00u. één viering per weekend 
Zondag                :   9.00u. 
 
Hardenberg         St. Stephanus 
Zondag                : 11.00u.  
 
Slagharen            St. Alphonsus de Liguori 
Zaterdag            :  19.00u. één viering per weekend 
Zondag                :    9.00u. 

http://www.emmanuelparochie.nl/debelte
mailto:olvvanfatima@gmail.com
mailto:monninkhof@hetnet.nl
mailto:prhansdevries2020@gmail.com
mailto:pastorbutti@ziggo.nl
mailto:m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl
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De beheerder van ons kerkhof is de heer J. Sassen, 
telefoon 06 254 057 18 
 
Verhuur van de parochiezaal via Ben Nijhof  tel.: 06 3093 9220 
 
Wil de familie van een dopeling zelf even contact opnemen met Jan 
Berg voor een koster tijdens de doopviering. Tel.: 0523 681409  
Voor de doopviering zelf graag contact opnemen met Conny 
Werink  tel. 0528-361306 
 
Uitvaartverzorgster Mevr. Frieda Osseforth tel: 06-52621701 
Begrafenisvereniging  barbara.slagharen@gmail.com 

Bij een overlijden zal de klok geluid worden om 13.00u. op de dag 
van overlijden of de dag erna. 

Parochiesecretariaat:  
 
Het parochiesecretariaat in “De Zandbelt” is 
iedere donderdagmorgen geopend van 10.00-11.30 uur.  
U kunt hier met name terecht voor   
- het opgeven van misintenties, 
- aanmelden om thuis de communie te ontvangen, 
- opgeven voor deelname aan Samen Eten 
maar ook voor vragen en suggesties bent u van harte welkom. 
 
Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen.  
U kunt ook bellen, tel.: 0523-681270. 
 

In verband met de Corona maatregelen van de 
overheid is het Secretariaat voorlopig tot nadere 

aankondiging helaas gesloten 

 
Voor het opgeven van misintenties kunt u bellen met 

Jan Berg   tel.: 0523 681409 

mailto:barbara.slagharen@gmail.com
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Locatieraad: 
 
Ben Nijhof (voorzitter)  
Schuineslootweg 160 
7777SV Schuinesloot 
Tel.: 06  3093 9220 
 
Gine Harink (secretaris)  
Schuineslootweg 113  
7777SW Schuinesloot 
Tel.: 06 8171 4597  
Email: fam.harink@solcon.nl 
 
Anton de Vent (penningmeester) 
Herenstraat 59 
7776 AM  Slagharen 
Tel.: 0523- 681301 

 
Pastoraatsgroep: 
  
Thea Kosse-  profieldrager liturgie   
Tel.: 0523- 681154 
 
Chantal Hoving-Werink - profieldrager  catechese  
 
Janny Sieljes- profieldrager diaconie 
Tel.: 0523 -785320 

         
Vacant-   profieldrager  gemeenschapsopbouw  
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Redactietafel 
 
Voor u ligt de Fatimabode voor de maand maart. De afgelopen 
maand zijn door de maatregelen van de overheid om de Covid-19 
pandemie te bestrijden de kerken niet toegankelijk geweest voor 
parochianen om de viering bij te wonen. 
Op dit moment (half februari) is het nog niet bekend hoe het na 2 
maart zal gaan. 
De vermelde data zullen dan ook allemaal onder voorbehoud zijn. 
Via de website en de deur van de kerk zullen wij u op de hoogte 
houden. 
De Fatimabode voor april zal verschijnen op vrijdag 26 maart. Copy 
kunt u inleveren tot en met donderdag 11 maart bij Conny Werink, 
Kerkenbovenveen 30, 7926 AE Kerkenveld of via de mail; 
connywerink@gmail.com 
 

Pastoralia  

Een nieuwe Bisschop 
 
In mijn ontmoetingen met mensen komt het niet zelden voor dat het 
ook weleens over geloof en over kerk gaat. Sommige mensen 
delen mij mee dat ze helemaal nergens meer in geloven, anderen 
geloven nog wel of wel weer, maar weten niet precies waarin, weer 
anderen hebben en houden een rotsvast geloof waarop de tand 
des tijds geen greep lijkt te hebben: onaangetast en onaantastbaar. 
 
Onlangs kwam ik een heel bijzondere man tegen. Hij begon mij 
eerst te vertellen wat er allemaal niet deugt aan onze RK kerk. Nu 
heb ik geen bezwaar tegen kritiek, zeker niet tegen gegronde 
kritiek, maar toen bleek dat hij reeds jaren geleden definitief 
afscheid had genomen van onze kerk, vond ik zijn kritiek toch iets 
minder overtuigend. Ik was echter wel nieuwsgierig naar het 
verloop van zijn religieuze geschiedenis en vooral vanaf zijn 
afscheid van de RK kerk. Hij vertelde mij erover en kort gezegd 
kwam het er op neer dat 'hij zijn eigen kerkje was begonnen', 
samen met zijn gezin en enkele volgelingen. 
 

mailto:connywerink@gmail.com
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'Alles draait om de liefde' vond hij en ik kon hem daarin geen 
ongelijk geven. Maar mijn vreugde over zoveel spirituele creativiteit 
verbleekte toch, toen ik ontdekte dat hij het niet erg nauw nam met 
de Schrift en de Traditie. Hij leek beiden méér als een kraam te 
zien waaruit men vrij kan kiezen wat men past. Van een 'recht', 
verantwoord verstaan van (vooral) het Oude Testament was echter 
geen sprake en ook in het Nieuwe Testament had hij selectief 
gewinkeld. Ik ben theoloog: ik merk dit op. 
 
We spraken over de goddelijkheid en de menselijkheid van Jezus. 
Het bleek dat onze nieuwe bisschop juist die woorden en daden 
van Jezus, waar hij persoonlijk moeite mee had, tot diens 
menselijke natuur wilde rekenen en bijgevolg veranderlijk zoals de 
cultuur, terwijl hij die woorden en daden van Jezus, die hem 
persoonlijk goed schikten, juist aan diens goddelijke natuur 
toeschreef die immers eeuwig en onveranderlijk is. Zo liet zich niet 
al moeilijk raden wie er in deze vernieuwende theologie eigenlijk 
God geworden was. Juist, meneer zèlf. 
 
'In het leven van Jezus draaide alles om de liefde', zo wist hij te 
vertellen, 'en daarom liep zijn leven ook uit op de verrijzenis.' Nee, 
niet God had Jezus opgewekt, maar de voortzetting van zijn leven 
na de dood was enkel het logisch gevolg geweest van zijn eigen 
levensweg. Kortom, voor wie Jezus écht navolgt (en hij had een 
boekje geschreven waarin stond hoe je dit moet doen), krijgt de 
dood niet het laatste woord. 
 
'Alles draait om de liefde, want de liefde vergeeft alles, verzoent 
alles en dekt alles toe, zelfs nog vóór het aan het licht komt.´ Met 
dit geloofsartikel had hij tegelijk de Bijbelse noties van 
rechtvaardiging, oordeel, hemel en hel, schuld en boete, als 
verouderde meuk buiten de deur gezet, als 'niet meer van deze 
tijd!' De 'God der wrake' die zich woedend kon maken over het 
geweld op weerloze mannen, vrouwen en kinderen, leek wel op 
leeftijd gekomen: een lieve, tandeloze, oude opa, zo eentje die alles 
wel goed vindt en die wat scheef is recht breidt en zo de beste 
vriend geworden is van al wie ook maar iets op zijn of haar kerfstok 
heeft. Bij Hem kom je er blijkbaar makkelijk mee weg! De weerloze 
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slachtoffers verdwijnen zo in een moeras van liefde, vergeven en 
vergeten, alsof ze er nooit zijn geweest. Onder zo'n dikke deken 
kan het flink stinken naar onrecht en naar uitbuiting, dacht ik. Alles 
het gevolg van selectief winkelen en vooral ook van een gebrek 
aan bescheidenheid. 
 
Als de schapen zichzelf weiden, wie zal hen hoeden? 
 
Joop Butti 

 

‘Tijd om het anker van de ziel uit te werpen’ 
 

    Brief voor de Veertigdagentijd 2021 

        Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop 

van Utrecht 

 

 

 

 
Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, 
 
We leven in zware tijden. Onze samenleving is tijdens de 
coronaviruspandemie op drift geraakt. Terwijl de tweede golf van 
besmettingen nog niet eens voorbij is, zien we al een derde golf op 
ons afkomen. Het blijft voorlopig ‘alle hens aan dek’. Ook het 
kerkelijk leven lijdt ernstig onder deze pandemie. Vorig jaar waren 
onze kerkgebouwen enkele maanden niet toegankelijk voor 
publieke vieringen. Daarna was er stapsgewijs meer mogelijk, 
volgens een strikt protocol, momenteel geldt een maximum van 
dertig aanwezigen bij een viering.  
In deze onwerkelijke, want bizarre, werkelijkheid begint met 
Aswoensdag de Veertigdagentijd waarin wij ons voorbereiden op 
het hoogfeest van Pasen. Van oudsher vraagt de Veertigdagentijd 
ons om innerlijk ‘voor anker te gaan’, dat wil zeggen: het is een 
periode van verstilling, bezinning en onthouding. Onthouding kan in 
de huidige omstandigheden een overbodige oproep lijken: we leven 
immers in een tijd waarin we ons al van zoveel dingen moeten 
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onthouden: het (openbare) leven ligt grotendeels stil. Veel scholen 
zijn dicht, bijeenkomsten zijn afgelast, winkels zijn gesloten, de 
mogelijkheid om op bezoek te gaan of bezoek te ontvangen is zeer 
beperkt, mensen werken zoveel mogelijk thuis. Velen vrezen voor 
hun baan, werk of bedrijf. Anderen werden en worden nog steeds 
ernstig ziek door het coronavirus of verloren een dierbare aan deze 
ziekte. Er heerst verdriet, gemis, eenzaamheid, onzekerheid, niet in 
de laatste plaats ook bij veel kinderen en jongeren. Hoe vinden we 
in die omstandigheden de houding van bekering naar God, waartoe 
de Veertigdagentijd ons oproept? 
 
Het is goed om ons te realiseren dat wie in de Veertigdagentijd 
innerlijk ‘voor anker gaat’, niet alleen kiest voor een periode van 
verstilling maar met dat anker ook zijn hoop vestigt. Het anker is 
immers het christelijke symbool van de hoop en onze hoop is 
gevestigd op de Heer: “De hoop is het veilige en vaste anker van 
onze ziel. Zij dringt door binnen het heiligdom, waar Jezus voor ons 
als voorloper is binnengegaan …” (Hebr. 6,19-20). Kortom: het 
ankerpunt van de hoop is niets minder dan de Hemel. Jezus leeft, 
Hij is waarlijk verrezen: dat is de boodschap van Pasen. En Hij wil 
ons in de verrijzenis laten delen: deze begint bij het doopsel en 
vindt zijn voltooiing bij onze verrijzenis op het eind der tijden en bij 
ons eeuwig leven in Gods Vaderhuis, als wij Hem volgen. Op de 
Hemel richten we onze hoop. Dat Jezus deze hoop verwezenlijkte 
door zijn Kruisdood en verrijzenis, vieren we op Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag en Pasen. Daar leven we vanaf Aswoensdag veertig 
dagen lang naar toe.  
Daartoe is het belangrijk om ruimte en tijd vrij te maken voor onze 
relatie met de Heer. Het is bekend: het moet in een relatie van twee 
kanten komen. Welnu, aan de Drie-ene God zal het niet liggen. 
God kijkt naar ons uit, ook als we jaren dwalen voordat we bij Hem 
thuiskomen (vgl. de parabel van de verloren zoon, Lc. 15,11-32). 
Gods Zoon gaat actief op zoek naar ons en overbrugt de afstand 
die er tussen Hem en ons bestaat. Zoals toen Jezus in Jericho in 
een boom de rijke belastingambtenaar Zacheüs ontwaarde: “Toen 
Jezus bij de plaats kwam, keek Hij omhoog en zei tot hem: 
‘Zacheüs, klim vlug naar beneden, want vandaag moet ik in Uw 
huis te gast zijn.’ Zacheüs kwam snel naar beneden en ontving 
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Hem vol blijdschap” (Lc. 19,5-6). En de Heilige Geest waait als 
instrument van bekering en brenger van troost en hulp waarheen 
Hij wil (vgl. Joh. 3,8). Het is aan ons om de Heilige Geest in ons toe 
te laten en Zijn zuiverende werk te laten doen. 
Wij op onze beurt kunnen God in de Veertigdagentijd naderen in 
ons gebed. We bevinden ons daarbij in goed gezelschap. Zo reisde 
de profeet Elia veertig dagen naar de berg, waarop God aan hem 
zou verschijnen (1 Kon. 19,1-18). En Jezus trok zich veertig dagen 
terug in de woestijn, om zich daar vastend en biddend voor te 
bereiden op Zijn zending (Lc. 4,1-13). Ook tijdens Zijn openbare 
leven zocht Jezus de eenzaamheid om te bidden (Lc. 5,16) en op 
de Olijfberg, toen Zijn arrestatie aanstaande was, bad Hij intens tot 
Zijn Vader (Lc. 22,39-46). Zoals Christus Zijn boodschap van hoop 
en liefde voor ons heeft achterlaten, zo kunnen wij in gebed onze 
boodschap bij Hem achterlaten, in het vertrouwen dat Hij luistert.  
 
Ook onze angsten, mislukkingen en teleurstellingen kunnen we in 
deze biddende dialoog bij Hem neerleggen. Daaraan hebben we in 
deze onzekere tijden misschien wel extra behoefte. “Verspil nooit 
een goede crisis” (Never waste a good crisis) is een advies van 
Winston Churchill dat we op ons eigen biddende leven kunnen 
toepassen. De coronacrisis heeft aangetoond dat de wereld minder 
maakbaar is dan velen dachten. Ook de maakbaarheid van ons 
eigen leven blijkt beperkt. We zijn geneigd onze successen te 
benadrukken, terwijl we vergeten dat we slechts woekeren met de 
talenten die we ontvangen hebben (vgl. Mt. 25,14-30). We moeten 
naar vermogen werken, maar kunnen onszelf niet gelijkschakelen 
aan het resultaat: “Wat heb je dat je niet gekregen hebt? En als je 
alles cadeau gekregen hebt, waarom die drukte alsof alles van 
jezelf kwam?” (1 Kor. 4,7). De coronaviruspandemie drukt ons met 
onze neus op de feiten. 
 
God vraagt ons Zijn liefde zonder voorbehoud te beantwoorden en 
Hij doet daartoe ook uitdrukkelijk een beroep op ons: “Gij zult de 
Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel 
uw verstand en geheel uw kracht. Het tweede is dit: Gij zult uw 
naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan 
deze twee” (Mc. 12,30-31). Dit tweede gebod is tijdens deze 



- 10 - 
 
 
 
 

coronacrisis extra urgent. Want in het kielzog van de 
coronaviruspandemie is een tweede pandemie gaande: de 
groeiende eenzaamheid. Deze treft zowel ouderen als jongeren. 
Eenzaamheid doet niet aan leeftijdsdiscriminatie, alle generaties 
lijden onder het wegvallen van sociale contacten. Nu al doen veel 
gelovigen in onze parochies hun uiterste best om mensen nabij te 
zijn. Ik roep iedereen op dit te blijven doen, ook na deze crisis. Niet 
iedereen zal op eigen kracht uit zijn isolement kunnen komen. En 
de realiteit is dat de toegenomen schermtijd via computer en 
telefoon geen volwaardige vervanger is voor echt contact.  
Dat laatste geldt ook voor de vieringen, die in deze coronatijd 
veelvuldig via een livestream zijn te volgen. Dit is een belangrijk 
hulpmiddel, maar geen blijvend alternatief. Want hoewel we in 
gebed tot Christus kunnen naderen, overbrugt Hij de afstand tot 
ons pas totaal in de Eucharistie die we ontvangen. In de 
Eucharistie worden we eenvormig met Christus. Paus Franciscus 
wees op 3 februari jl. tijdens zijn wekelijkse catechese op het 
belang van de liturgie. Hij zei: “De liturgie is een daad die de hele 
christelijke ervaring en dus ook het gebed grondvest. Het is een 
gebeurtenis, het gebeurt, het is aanwezigheid, het is een 
ontmoeting. Het is een ontmoeting met Christus. Christus stelt 
zichzelf aanwezig in de Heilige Geest door middel van de 
sacramentele tekenen: vandaar de noodzaak voor ons christenen 
om deel te nemen aan de goddelijke mysteries. Een christendom 
zonder liturgie, durf ik te zeggen, is misschien een christendom 
zonder Christus.” 
Daarom mijn oproep: probeer waar mogelijk in deze coronatijd de 
Eucharistieviering bij te wonen, evenals andere bijenkomsten van 
liturgie en gebed, waaronder de aanbidding van het Allerheiligst 
Sacrament om in stilte bij onze Heer Jezus te verwijlen, en om na 
deze crisis de zondagse kerkgang te hernemen. Christus kijkt naar 
ons uit! 
 
Naast de twee genoemde pandemieën zou ik ten slotte op nog een 
pandemie willen wijzen die in West-Europa al decennialang 
woekert: die van de massale geloofsafval. Hierdoor hebben de 
meeste West-Europeanen het veilige en vaste anker van hun ziel 
losgelaten. De Veertigdagentijd en de coronaviruspandemie, die 
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duidelijk maakt dat we ons leven toch niet zo in eigen hand hebben 
als we dachten, kunnen ons helpen dat anker voor de ziel met zijn 
ankerpunt in de Hemel terug te vinden. Hier geldt helemaal: never 
waste a good crisis.  
 
Broeders en zusters, we hebben in Nederland momenteel een 
gezamenlijke tunnelvisie. Die tunnel is de coronacrisis en het licht 
aan het eind ervan zijn de vaccins. Wij christenen delen in die hoop 
maar richten in de Veertigdagentijd onze hoop op nóg een licht: het 
eeuwig licht van Pasen, van oudsher gesymboliseerd door het 
Paasvuur dat in de Paasnacht wordt ontstoken en de daaraan 
ontstoken paaskaars, het symbool van de Verrezen Christus. In dat 
licht wens ik u allen veel kracht en vooral hoop toe in deze moeilijke 
tijden en een vruchtbare voorbereiding op het hoogfeest van 
Pasen.  
 
In gebed verbonden, 
 
 
 
 
+ Willem Jacobus kardinaal Eijk, 
Aartsbisschop van Utrecht 
 

Misintenties 

Zat. 6 maart: 
Rieks Hofman, Catrien Spijker-Hagemeijer; Annie Nijhof- Oude 
Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriette Kosse; Willem 
Kosse; fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; 
Herman Finkers; ouders Willem en Annie IJsseldijk; Jo IJsseldijk; 
 
Zon. 14 maart: 
Rieks Hofman, Catrien Spijker-Hagemeijer; Annie Nijhof- Oude 
Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriette Kosse; Willem 
Kosse; fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; 
Herman Finkers; 
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Zat. 20 maart: 
Rieks Hofman, Catrien Spijker-Hagemeijer; Annie Nijhof- Oude 
Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriette Kosse; Willem 
Kosse; fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; 
Herman Finkers; Adrianus Mourits;  
 
Zon. 28 maart: 
Rieks Hofman, Catrien Spijker-Hagemeijer; Annie Nijhof- Oude 
Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriette Kosse; Willem 
Kosse; fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; 
Herman Finkers; 
 

Collectes december 
Collecte eigen kerk                        € 128,07   
Uitvaarten \avondwake                      38,25        
Misboekjes                                           6,30                                      
Mariakapel                                       117,30 

 
Parochiekroniek 
 
Overleden 10 januari:  Catrien Spijker-Hagemeijer  97 jaar. 
 
                  11 februari: Hendrikus Gerhardus Hofman   82 jaar 
 
Verhuisd: Mevr. Ten Have  van Rondweg 9 naar de Eik kamer 40 
                Coevorderweg 31  7776AC Slagharen 

 
Koffiedrinken 
We hopen dat we snel weer kunnen koffie 

drinken.  

Kerkversieren    
 26 febr.: Truus Werink-Schlepers en  
5 ,12 en 19 maart: Truus Schlepers en Tonny Schlepers 
26 maart: Thea Kosse en Wilma van Riel 
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Kerkhofonderhoud 
26 febr.:  G. Hofman, M. Hofman-Werink, J. Berg, J. Luiken en   
               H. Luiken 
5 en 12 maart: B. Temmink, H. Berg, J. Koehl, W. Finkers,  
                        H. Hermes, R. Temmink en H. Snippe 
19 en 26 maart: T. Schlepers, H. Weekamp, H. Sieljes, 
                          H. Spijker, H. en H.  Kleinheerenbrink 
 

Kerktaxi 
Onderstaande medeparochiaan wil graag mensen die niet over 
eigen vervoer beschikken meenemen naar de kerk. 
 
Huub de Bruin  Auke Vosstraat 57   tel.  0523 -681733 

 

Communie thuis ontvangen 

Wij bieden parochianen de mogelijkheid om thuis de Communie te 
ontvangen. Wij hebben hiermee nu enkele jaren ervaring en wij 
merken dat de mensen ons erg dankbaar zijn. Bent u niet in de 
gelegenheid om naar de kerk te gaan, maar u zou toch graag, bijv. 
1x per maand, de Communie thuis ontvangen dan zijn wij gaarne 
bereid u te bezoeken. 
Heeft u hiervoor belangstelling informeer dan gerust naar de 
mogelijkheden of maak een afspraak. 

 
Mariakapel blijft dagelijks geopend! 
 

Richtlijnen Kerkbalans 2021: 

€ 170,00 per gezin 
€  85,00 voor één persoons huishoudens  
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Beste parochianen, 
 
Hierbij een oproep aan een paar parochianen die willen assisteren 
bij een uitvaart. 
 
( kruisdrager en met wijwater lopen naar het kerkhof) 
 
Meestal werd dit opgepakt door de leden van het Fatima koor, 
maar in deze corona tijd is het allemaal net even anders. 
 
U kunt u hiervoor aanmelden bij Ben Nijhof 
 
 

Ter verduidelijking wat betreft de kerkbijdrage. 
 
De bijdrage die wordt overgemaakt op het banknummer in de 
Fatimabode vermeld, blijft voor 100% voor onze eigen parochie. Dit 
n.a.v. een vraag van een verontruste parochiaan. 
 
Voor alle parochianen die de kerkbijdrage al hebben overgemaakt, 
alvast onze hartelijke dank. 
 
Mochten de vieringen na 2 maart nog steeds opgeschort zijn, dan 
zijn de gewijde palmtakjes af te halen in de Mariakapel. Vanaf 
zaterdag 27 maart. 

 

ZijActief Slagharen bestaat 75 jaar. 
Op 7 maart 1946 is de Boerinnenbond opgericht, later werd de 

naam 

Katholieke Plattelands Organisatie (K.P.O.) en nu heet het al jaren 

ZijActief. 

Vanaf de oprichting zijn de avonden gehouden in het 

parochiezaaltje van de kerk. 

De avonden werden, zoals vermeld in de verslagen, steevast 

geopend door de Geestelijk Leider met Woord en Gebed. 

Ook werd de Geestelijkheid geraadpleegd of het onderwerp van 

een avond wel ‘passend’ was. 
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Kortom, ZijActief Slagharen en de parochie Slagharen hebben een 

lange historie. 

Veel leden zijn van oudsher vrijwilligster bij de kerk en dat in de 

ruimste zin van het woord. 

 

Wij zijn de parochie in Slagharen dankbaar, dat wij al zoveel jaren 

gebruik mogen maken van het parochiezaaltje en dat zullen wij ook 

heel graag in de toekomst blijven doen, zodra we weer van de 

Corona perikelen af zijn. 

 

Intussen blijven wij contact houden met onze leden, telefonisch of 

met het rondbrengen van een attentie.   

Afgelopen jaar waren dat met Pasen paaseitjes, een plantje met 

Pinksteren, snoephartjes (uit het oog, is niet uit het hart!) in 

september en een kaars voor de Kersttijd die een lid zelf versierd 

heeft en die het bestuur doorgebracht heeft naar een ander lid om 

zo het Licht en warmte door te geven naar een naaste. 

Ook hebben we met onze leden, in kleine groepjes, genoten van de 

prachtig versierde kerk tijdens het oogstdankfeest. 

We blijven, binnen de mogelijkheden, op de ingeslagen weg 

doorgaan, want dat is waar ZijActief voor staat! 

 

Wij wensen al onze leden en ook de lezers van dit blad heel veel 

sterkte, wijsheid, geduld en moed toe, om het vol te houden in deze 

bijzondere tijd. 

Wij voelen ons gesterkt door Hogerhand om door te gaan, er is 

altijd Licht aan het einde van de tunnel, daar vertrouwen we op! 

 

Hartelijke groet, 

 

Bestuur ZijActief Slagharen e.o. 

Namens deze, 

Marion van Wely 

voorzitter 
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Ziekte en herstel pastor Hans de Vries 

Beste parochianen, 

eind oktober ben ik gevallen. Onderzoek in het ziekenhuis leerde 
dat ik bij die val een zware hersenschudding heb opgelopen en dat 
er wellicht sprake was van een epileptische aanval. Ik wacht nu op 
nader onderzoek om te bepalen of deze epileptische aanval 
eenmalig is geweest of niet. Maar dat onderzoek kan pas 
plaatsvinden wanneer ik geheel hersteld ben van de gevolgen van 
de hersenschudding en dat herstel gaat langzamer dan ik graag 
zou willen. 

Daarom is nu nog niet te zeggen wanneer ik weer kan gaan 
werken. Ik vind dat moeilijk, want ik mis wat ik het liefste doe en ik 
mis het contact met jullie. Wanneer ik weer kan gaan werken is nog 
niet te zeggen. 

Hartelijke groet pastor Hans. 



Vieringenrooster maart 2021 
 

datum Tijd  Viering  Voorganger  Lector  Koster Bijzonder- 

heden 

Zat. 6 mrt. 19.00 Communieviering Pastor Butti Theo 

Schlepers 

Richard 

Lugies 

 

Zon. 14 

mrt. 

9.00 Eucharistieviering Pastor de 

Vries 

Conny Werink 

 

Ineke Tubben  

Zat. 20 mrt. 19.00 Communieviering Pastor Butti Theo 

Schlepers 

Richard 

Lugies 

 

Zat. 27 mrt. 19.00 Eucharistieviering Pastor Wenker Conny Werink Jan Berg  



 
 
 
Vieringen in de regio: 
Ev. staat voor eucharistieviering en  

Cv. staat voor communieviering. 

Gv. Staat voor gebedsviering 

maart 6/7 13/14 20/21 27/28  

Slagharen 
Za. 19.00 
Zon. 9.00 

 
- 
EV 
 

 
 EV 
- 

 
- 
EV 
 

 
CV 
- 

 

Dedemsvaa
rt  
Za. 19.00 
Zon. 9.00 

 
 
EV 
- 

 
 
- 
GV 

 
 
- 
EV 

 
 
CV 
- 

 

Hardenberg 
Zon. 11.00u 

 
CV 

 
GV 

 
EV 

 
CV 

 

  

Vastenactie Werken aan je toekomst! 

Bij de Fatimabode van maart zit dit jaar geen vastenzakje voor 
onderstaande vastenactie. Vanwege het coronavirus gaan we 
dit jaar de vrijwilligers niet langs de deur sturen om de zakjes 
weer op te halen. Wij zijn zuinig op onze vrijwilligers. Wij 
hebben wel een flyer van de vastenactie bijgesloten. Wij hopen 
dat u dit jaar zelf u bijdrage rechtstreeks overmaakt naar het 

bankrekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. 
Vastenactie, Den Haag 

 Locatieraad OLV van Fatima De Belte.   

Hieronder wordt het doel van deze vastenactie beschreven. Dit 
kunt u ook vinden in de bijgesloten folder.   
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In 2021 vraagt Vastenactie aandacht voor beroepsonderwijs en 
ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt 
mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en 
eventueel een eigen bedrijf op te zetten.  
 
In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar 
school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je 
immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. 
Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen basisonderwijs 
volgt, krijgen veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan 
aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk.  
Vervolgonderwijs is noodzakelijk 
 
Miljoenen mensen die werken leven ondanks hun baan in armoede. Een 
goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat 
mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen 
economisch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is 
vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met perspectief. 
 
Op eigen benen 
Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de 
afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan 
tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Met de Vastenactie-
campagne 2021 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug 
geven om hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun 
familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap.  
 
Onderneming opstarten 
In 2021 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden –  
onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) 
mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een opleiding 
hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij 
krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Met deze 
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projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere 
toekomst. 
 
 
Wat kunt u bijdragen 
 
Hieronder ziet u enkele voorbeelden van lesmiddelen waar Vastenactie 
aan bijdraagt: 
• € 24    : technische leerboeken voor een schoolklas van 20 
leerlingen 
• € 40    : een ‘terug-naar-school’ pakket met schooluniform, 
boeken en schooltas 
• € 200  : een beroepsopleiding (monteur, lasser, kleermaker, 
bakker) van 1 jaar 
• € 360  : een startpakket ‘opstarten groentewinkel’  
 
HELP MEE EN DOE EEN GIFT t,g,v, bankrekeningnummer NL21 INGB 0000 
0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag 
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GEBED VOOR DE VEERTIG DAGEN 
Eeuwige God, 
in deze veertig dagen roept U ons op, 
op te staan uit de sleur van de dagen 
en ons los te maken van alles 
wat ons te veel bindt aan deze wereld. 
Help ons bij onze tocht in de woestijn, 
en neem ons mee de berg op, 
op dat wij een glimp opvangen 
van wat U met ons mensen voor hebt. 
Eeuwige God, 
in de stilte van dit moment bidden wij tot U: 
open onze ogen om echt te zien, 
open onze oren om echt te horen, 
open ons hart om oprecht lief te hebben. 
Laat ons hier leven in het besef 
dat Uw Rijk komen zal. 
Amen. 

LEVENSLESSEN VAN EEN KLUIZENAAR 
Als niets meer vanzelfsprekend is, als anderhalve meter de 
norm blijft, als normaal nooit meer gewoon is, als de ander ook 
in deze eerste maanden van het jaar op afstand moet blijven, als 
de beperktheid van je eigen woning voor langere tijd de enige 
plaats van je leven wordt, dan is het woord aan de kluizenaar. 
Benoît Standaert is zo’n kluizenaar, acht jaar lang. Ik mail in 
deze tijden van sober leven vaak met hem. Hij moedigt me 
vooral aan met vertrouwen te blijven leven, ook in de weken 
naar Pasen toe. Als het licht van het nieuwe leven ver weg lijkt, 
leef dan met vertrouwen. Kom opnieuw tot leven en ontdek juist 
in deze moeilijke tijden dat je meer geschonken wordt dan je zelf 
vaak ervaart. Als ik hem vraag hoe ik opnieuw tot leven kan 
komen, wijst hij me de weg: 

  Adem in en adem uit, doe dat elke dag, in de ochtend en 
voor het slapen gaan. Leer dat alles je geschonken wordt: 
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ademhaling, polsslag, tijd en leven. Want leven wordt dan 
steeds meer een geschenk, elke morgen is nieuw. 

 Probeer innerlijk stil te worden, want als je echt stil wordt 
van binnen ben je nooit in afzondering maar juist verbonden 
met alle mensen, ver weg en dichtbij 

 Stilte is broos, lawaai is krachtig en verpletterend. Zoek 
die stilte en maak in deze wereld van afstand en 
mondkapjes de mooiste en langste reis: die naar je eigen 
hart en naar de verbondenheid met de ander. 

 Wandel elke dag in de natuur om het geschenk van de 
schepping weer te leren 

 Lees elke dag een psalm, zodat alle gevoelens van 
boosheid, verdriet, opstandigheid en onbegrip worden 
voorgelegd aan God zelf 

 Als je zo kunt leven: met nieuwe adem, op reis met de 
stilte, verbonden met de ander ondanks de afstand, niet 
bang voor de woestijn van je leven, met oog voor de natuur, 
dan leer je op nieuwe wijze God kennen die niemand 
afschrijft en die je nieuw leven geeft in deze vastentijd. 

Leo Fijen 
 

Heilige van de maand 

 

19 MAART 
H. JOZEF: PLEEGVADER TEGEN WIL EN DANK 
‘Heilige Jozef, bruidegom van de heilige maagd Maria’ heet deze 
feestdag officieel en dat benadrukt nog maar eens de positie van 
Sint Jozef: hij staat altijd in de schaduw van Maria en zijn Zoon 
Jezus. Ook in de bijbel speelt Jozef maar een geringe rol. Hij 
droomt na Jezus’ geboorte in Bethlehem dat hij met zijn vrouw en 
kind naar Egypte moet vluchten. Daarna wordt Jozef in de 
evangelies niet meer bij name genoemd. Over zijn sterven horen 
we niets en tijdens het openbare leven van Jezus komt hij niet 
meer voor. 
Sinds 1956 viert de kerk op 1 mei nóg een Jozeffeest,  het feest 
van Sint Jozef werkman. Dat feest was het  antwoord van paus 
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Pius XII op de 1-mei manifestaties van socialisten en communisten 
destijds. 
Over Jozef weten we niet veel meer dan dat hij timmerman en 
pleegvader van Jezus was. Dat leverde hem de mooie titel 
‘voedstervader’ op. Vandaar dat hij de patroon werd van de 
handarbeiders, timmerlieden, meubelmakers en schrijnwerkers. En 
van huisvaders uiteraard. Wellicht is een patronaat voor 
pleegouders voortaan wel zo toepasselijk. 

Kinderpagina 

KIKKER 
Laatst wilde ik, Kikker, de muizen vertellen over de vastentijd. 
‘Muizen, jullie wonen in de kerk’, zei ik. ‘Ja, ideaal wonen, Kikker!’ 
riepen ze. ‘Aardige mensen! Veel lekkers!’ Ze wiegden tevreden 
met hun staart. ‘Maar weten jullie ook’, zei ik, ‘dat de mensen in de 
kerk straks veertig dagen gaan vasten?’ 
‘Wat is dat, vasten?’ vroegen de muizen. 
‘Dat is bijvoorbeeld… stoppen met snoepen,’ zei ik. 
‘Dat kan niet waar zijn!’ piepten de muizen geschrokken, ‘De 
mensen komen hier toch om te víéren? Hoe kun je vieren zonder 
lekkers??’ 
Tja. Ik legde het zo uit: ‘Het vieren wordt mooier als je een tijdje 
géén feest viert.’ 
‘Onzin! Feest en snoep is áltijd goed voor een muis!’ protesteerden 
ze. 
‘Maar jullie zijn toch kerkmuizen!’ zei ik. 
‘Wanneer begint dat dan?’ mopperden ze. 
‘Op aswoensdag’, zei ik, ‘de eerste van de komende maand’. De 
slimste muis keek ineens guitig en zei: ‘De eerste van de maand, 
we doen mee hoor, kikker!’ 
Woensdag kwamen ze langs en zeiden zoet: ‘Kikker, we hebben 
iets lekkers voor je meegenomen. Maar je krijgt het niet, want we 
gaan VASTEN!’ Het was even stil. Toen riepen ze tegelijk: ‘1 
APRIL, … kikker in je bil!’ Ze gierden het uit. Maar de pret duurde 
niet lang, want ik vertelde dat het 1 máárt was. En dat het vasten 
geen grapje was. ‘1 maart!’ riep de een. ‘… zonder taart!’ rijmde de 
ander. Toen moesten we toch lachen. 
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Gebed om roepingen 

 

 
Geduldige God, 

U roept mij 
in de stilte van uw Woord 

in het gebeuren van alledag 
in het gezicht naast mij. U fluistert, 

wacht op mij 
op mijn antwoord 

op mijn inzet 
op mijn uitgaan naar U. 

Als ik aarzel, 
spreekt U mij opnieuw toe 

in mensen dichtbij en veraf, allerlei slag: 
in Abraham, Mozes, Elia, Maria, Martha, 

in Jezus Christus, uw gelaat, 
uitgegaan om ons te zoeken, 

tot het uiterste gegaan 
om ons te brengen tot U. 

Bewerk mijn hart: dat het horen mag, 
Breek mijn hart: dat het uitstromen mag, 

Genees mijn hart: dat het verbinden mag, 
Bevrijd mijn hart: dat ik mij geven mag 

aan U. 
 

Zr. Martha Verstraeten OSB 
Abdis Onze Lieve Vrouwe abdij – Oosterhout 


