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JAARGANG  58  no 4 april  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


- 3 - 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, 
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 
 

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

         
Vacant-   profieldrager  gemeenschapsopbouw  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactietafel 
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Voor u ligt de Fatimabode voor de maand april. Op eerste paasdag 
is er een eucharistieviering waar voor het eerst weer parochianen 
bij aanwezig mogen zijn. Er mogen 30 mensen naar binnen, het is 
dus nodig om je van tevoren  aan te melden. 
We hopen dat het vanaf nu weer mogelijk is om wekelijks een 
viering bij te wonen. 
In ieder geval heel fijne paasdagen gewenst. 
De Fatimabode voor mei  zal verschijnen op vrijdag 30 april.  
Copy kunt u inleveren tot en met donderdag 15 april bij Conny 
Werink, Kerkenbovenveen 30, 7926 AE Kerkenveld of via de mail; 
connywerink@gmail.com 
 

Pastoralia  

Allen broeders en zusters  
 
Zoals U ongetwijfeld hebt gehoord, heeft onze paus Franciscus 
onlangs een moedige reis ondernomen naar Irak. De reden van zijn 
tocht is, dat in dit land de bakermat ligt van ons christelijk geloof, 
maar ook van andere religies, namelijk jodendom en de islam. Ooit 
is Abraham, die door alle drie deze religies wordt beschouwd als 
grondlegger van hun geloof, vanuit Ur, een oude stad in het huidige 
Irak, op pad gegaan, een hem onbekende toekomst tegemoet. 
 
De reis van onze paus was niet zonder risico’s, vanwege het 
coronavirus, wat ook daar woekert, en vanwege de gespannen 
situatie in deze regio. Maar toch mogen we zeggen, dat de reis van 
onze paus volkomen geslaagd is en volledig aan haar doel heeft 
beantwoord. Franciscus kwam als ‘pelgrim van vrede’. Uiteraard 
wilde hij de christelijke gemeenschappen in Irak, die het in al het 
strijdgewoel zwaar te verduren hebben gehad, een hart onder de 
riem steken. Maar ook wilde hij als ‘verbinder’ de verschillende 
religies en andere groepen, die met elkaar in de clinch liggen, hoop 
op verzoening bieden. Dit vanuit de gedachte, dat we als mensen 
van goede wil, toch allemaal uit zijn op vrede. 
 

mailto:connywerink@gmail.com
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Deze inspiratie heeft onze paus onlangs nog uitgewerkt in een 
baanbrekend document, dat heet: “Fratelli tutti”, ‘allen broeders en 
zusters’. Hierin pleit hij voor het wereldwijd zoeken naar 
gemeenschappelijke noemers, dit ook om de toekomst van 
komende generaties, veilig te stellen. Het gaat om thema’s als 
beëindiging van alle vormen van geweld, een einde aan verspilling 
en vervuiling van ons milieu, en ook het doorbreken van de veel te 
oude kloof tussen arm en rijk. 
 
Dat onze paus hiervoor de aandacht vraagt, lijkt me broodnodig. 
Want, zoals ik onlangs nog zag in een voorlichtingscampagne van 
het Wereld Natuur Fonds (WNF): onze generatie is de eerste die 
weet heeft van klimaatrisico’s, maar is ook de laatste die nog iets 
kan doen om de teloorgang van Gods goede schepping te 
voorkomen. 
Dat op deze manier ‘onze generatie’ op deze en andere brandende 
kwesties wordt aangesproken, brengt de zaak natuurlijk dicht bij 
onze eigen leefwereld. Het is vijf voor twaalf, maar het is nog niet te 
laat. Aan ons adres klinkt er een ernstige waarschuwing, maar er 
ligt ook een ‘schone uitdaging.’ 
 
Naar mijn mening mogen wij ons ook hier, in ons werkgebied, 
aangesproken voelen. Ook bij ons in Salland en het Vechtdal, gaat 
het, zeker in deze ingewikkelde tijd, om het zoeken naar 
verbinding. Want alleen samen komen we door deze huidige crisis. 
Als voorbeeld noem ik U de situatie van onze jongeren. Hoe 
kunnen we hen een perspectief blijven bieden op toekomst ? Nu, in 
deze coronatijd, staan, door (noodzakelijke) beperkingen, hun 
opleidingsmogelijkheden, maar ook hun sociale contacten, onder 
immens zware druk. Maar dit is niet het enige gevaar, dat voor hen 
op de loer ligt. Want door de erfenis van onze 
welvaartsmaatschappij, staan ook natuur en milieu op het spel. 
Juist onder deze leeftijdsgroep lijkt moedeloosheid steeds grotere 
vormen aan te nemen. En dit lijkt me geen goede ontwikkeling ! Het 
is mijn vaste overtuiging, dat we hieraan alleen iets kunnen doen, 
door, ook als kerk, over onze eigen grenzen heen te kijken en – in 
samenwerking met andere kerken, maatschappelijke groeperingen 
en overheidsinstanties – als ‘broeders en zusters’ de handen ineen 



- 7 - 
 
 
 
 

te slaan, en te kijken, hoe we onze kinderen en kleinkinderen, een 
‘stip aan de horizon’ kunnen bieden. 
 
De noodzaak van deze gezamenlijke aanpak geldt volgens mij op 
veel meer gebieden. Ook als het gaat om hoe we bijvoorbeeld onze 
lokale kerken kunnen behouden als plek van samenkomst en 
ontmoeting voor de plaatselijke gemeenschap, zullen we mijns 
inziens, ter plekke de handen ineen moeten slaan. 
Van harte hoop ik, dat ook de komende verkiezingen een aanzet 
mogen bieden om verder te kijken dan alleen het eigen belang, en 
samen de schouders te zetten onder onze gemeenschappelijke 
toekomst. 
We weten nog niet wat die toekomst ons brengen gaat, maar in de 
geest van ‘fratelli tutti’ ( ‘allen broeders en zusters’) mogen we deze 
– in het voetspoor van onze aartsvader Abraham – hoopvol 
tegemoet gaan. 
 
                                        Pastoor André Monninkhof 
 
 

Misintenties 

Zon. 4 april 
Anton de Vent; Janny v.d. Most- Sants; Catrien Spijker; 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; Herman van Riel;  Ben Schelhaas;ouders Sander Berg 
en Catrien Kleinheerenbrink en zoon Henk; Johan Hagemeijer; 
ouders Rieks Kleinheerenbrink-Weekamp en overl. Familie; Johan 
Werink; Adrianus Mourits; ouders Jans van der Fels en Marie 
Eidhof en overleden familie; Dora Rasing; Willem Haverkort; ouders 
en fam. Haverkort-Sieljes; ouders en fam. Pieper-Homberg;  Joop 
Haverkort; ouders Werink-Arkes en kinderen; ouders Luiken-
Haverkort en zoon Gerard; ouders Finkers-Sassen en Hans 
Finkers; Herman Soppe; 
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Zat. 11 april 
Anton de Vent; Janny v.d. Most- Sants; Catrien Spijker; Annie 
Nijhof- oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriette 
Kosse; Willem Kosse; fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans 
Pieper; Herman Finkers; 
 
Zon. 18 april 
Anton de Vent; Janny v.d. Most- Sants; Catrien Spijker; Annie 
Nijhof- oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriette 
Kosse; Willem Kosse; fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans 
Pieper; Herman Finkers; 
 
Zat. 25 april 
Anton de Vent; Janny v.d. Most- Sants; Catrien Spijker; Annie 
Nijhof- oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriette 
Kosse; Willem Kosse; fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans 
Pieper; Herman Finkers; ouders Sander Berg en Catrien 
Kleinheerenbrink en zoon Henk; Marie Pieper-Homberg; ouders 
Willem en Annie IJsseldijk; Jo IJsseldijk; ouders Finkers-Sassen;  
 
Zon. 2 mei 
Anton de Vent; Janny v.d. Most- Sants; Catrien Spijker; Annie 
Nijhof- oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriette 
Kosse; Willem Kosse; fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans 
Pieper; Herman Finkers; 

 
Collectes februari 
 
Collecte eigen kerk                        €  
Uitvaarten \avondwake                            
Misboekjes                                                                                 
Mariakapel                                       180,26 

 
Parochiekroniek 
 
Overleden  8 maart: Janny van der Most-Sants,  80 jaar. 
 
                 11 maart: Anton de Vent,  61 jaar 
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Koffiedrinken 
We hopen dat we snel weer kunnen koffie 

drinken.  

Kerkversieren    
 
2 april: Thea Kosse en Wilma van Riel 
9 en 16 april: Tiny Meijer en Rita Soppe 
23 en 30 april: Ineke Tubben 
7 en 14 mei: Lucy v.d. Berg en Ina Sieljes 
 

Kerkhofonderhoud 
 
2 en 9 april: G. Fikken, G. Sieljes, J. Sassen, B. Renker, 
                     H en B. Overberg 
16 en 23 april: H. Spijker, T. Nibourg, B. Benjamins, R. v.d. Fels, 
                        H. de Bruin, H, Maas en G. Kleine 
30 april en 7 mei: G. Hofman, M. Hofman-Werink, J. Berg,  
                             J. Luiken en H. Luiken. 
 

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! 



- 10 - 
 
 
 
 

 

Richtlijnen Kerkbalans 2021: 

€ 170,00 per gezin 
€  85,00 voor één persoons huishoudens  
 

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 
 
 

Viering eerste paasdag 
 
1e paasdag 4 april hebben we een viering met vooraf opgave. 
U kunt zich opgeven  bij Janny Sieljes op 31 maart tussen 14.00 en 
15.00 uur. Telefoonnummer: 0523-785320. Met een maximum van 
30 personen vol = vol. 
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Intens verdrietig hebben wij veel 
te vroeg afscheid moeten nemen, 

van onze zeer gewaardeerde penningmeester 
Anton de Vent 

Anton heeft  veel betekend voor onze parochie. 
Hij stond altijd tussen de parochianen. 

Hij was een goede gastheer. 
Als er wat gebeuren moest, Anton was er altijd met raad en daad. 

Hij was belangstellend, meedenkend en meelevend. 
Een persoon met  een warm eerlijk en oprecht hart. 

Wat zullen we Anton missen. Hij blijft in onze gedachten. 

 

 



Vieringenrooster april  2021 
 

datum Tijd  Viering  Voorganger  Lector  Koster Bijzonder- 

heden 

Zon. 4 

april 

9.00 Eucharistieviering Mgr. 

Hoogenboom 

Conny 

Werink 

Richard 

Lugies 

Extra collecte voor 

eigen parochie. 

Zat. 10 

april 

19.00 Gebedsviering Werkgroep 

Hardenberg 

- Richard 

Lugies 

 

Zon. 18 

april 

9.00 Communieviering Pastor Butti Theo 

Schlepers 

Ineke 

Tubben 

 

Zat. 24 

april 

19.00 Eucharistieviering Pastoor 

Monninkhof 

Conny 

Werink 

Jan Berg Roepingenzondag, 

extra collecte 

Zon. 2 

mei 

9.00 Communieviering Pastor Butti Theo 

Schlepers 

Ineke 
Tubben 

 



 
Vieringen in de regio: 
Ev. staat voor eucharistieviering en  

Cv. staat voor communieviering. 

Gv. Staat voor gebedsviering 

april 3/4 10/11 17/18 24/25  

Slagharen 
Za. 19.00 
Zon. 9.00 

 
- 
EV 
 

 
11.00 
EV 
 

 
GV 
- 

 
- 
CV 
 

 

Dedems 
vaart  
Za. 19.00 
Zon. 9.00 

 
 
 
EV 

 
 
CV 
- 

 
 
- 
GV 

 
 
 
EV 

 

Hardenberg 
Zon. 11.00u 

 
CV 

 
GV 

 
EV 

 
CV 

 

  
 

Communiqué 9 maart 2021      
 
Beste parochianen, 
 
Naar aanleiding van de persconferentie van onze regering van 
maandagavond 8 maart jl., hebben we in pastoraal team en 
parochiebestuur van onze Emmanuelparochie, opnieuw stil 
gestaan bij het al of niet vieren met kerkgangers erbij. 
 
Zoals bekend, hebben we als team en bestuur op 28 januari jl. 
besloten, om vooralsnog niet meer te vieren met kerkgangers erbij, 
onder vanwege de urgentie, die spreekt uit de invoering van de 
avondklok en het hoge aantal besmettingen ook in ons gebied. 
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De avondklok is er nog altijd, en ook het aantal besmettingen is – 
ook in ons gebied – nog steeds aanzienlijk. Hierover zijn we als 
pastoraal team en parochiebestuur, nog steeds zeer bezorgd. 
Echter, onze regering heeft ook enige versoepelingen 
aangekondigd. Zo is bijvoorbeeld de uitoefening van 
contactberoepen inmiddels weer mogelijk, en misschien gaat 
binnenkort ook de instellingen voor hoger onderwijs en de 
universiteit weer open. Verder geeft onze regering aan, dat – mits 
de ontwikkelingen dit toelaten – er rond de Pasen mogelijk sprake 
is van het verder van het slot doen van onze samenleving. Eén van 
de overwegingen hierbij is, dat het ons steeds meer moeite kost, 
om de huidige langdurige lockdown vol te houden. 
 
Dit alles overziende; en ook gelet op een recente brief van de 
Kardinaal, waarin hij vraagt om te blijven vieren met maximaal 30 
kerkgangers; en op beslissingen in andere parochies in ons 
Aartsbisdom, hebben we als pastoraal team het volgende besloten: 

- Op Palmzondag, 27/28 maart a.s., zal er weer met 

maximaal 30 kerkgangers worden gevierd in onze 

parochiekerken in Dedemsvaart, Ommen en Heino. 

- Het Paastriduüm (Witte Donderdag 1 april, Goede Vrijdag 2 

april en de Paaswake, zaterdagavond 3 april a.s.) zal – 

zoals voorzien in het rooster – worden gehouden in de 

parochiekerken van Slagharen, Ommen en Heino, 

eveneens met maximaal 30 kerkgangers. 

- Op Paaszondag 4 april a.s. hopen we dan te kunnen vieren 

met maximaal 30 kerkgangers in al onze parochiekerken. 

 
Dit alles in overleg met onze locatieraden en pastoraatsgroepen en 
onder het voorbehoud, dat de omstandigheden zodanig zijn en 
blijven, dat er – vanaf zaterdag 27 maart a.s. – in genoemde 
parochiekerken weer veilig en verantwoord gevierd kan worden met 
maximaal 30 kerkgangers. Dit besluit hebben we als pastoraal 
team gedeeld met ons parochiebestuur. Het parochiebestuur steunt 
onze beslissing. 
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Als pastoraal team en parochiebestuur hopen we, dat met het 
inluiden op zondag 28 maart a.s. van de zomertijd, er ook in onze 
parochiekerken ‘een nieuwe lente mag aanbreken.’ 
 
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun, ook in de afgelopen 
weken. 
 
Als team en bestuur wensen we U van harte Gods rijkste zegen, 
heel veel sterkte met alles, en een goede opgang naar Pasen. 
 
Met vriendelijke groet, namens pastoraal team en parochiebestuur,  
                                                                           

Pastoor André Monninkhof 
 
 
 

 
 
 
Toekomst Emmanuelparochie 
 
Als pastoraal team en parochiebestuur hebben ons de nodige 
vragen bereikt over de toekomst van de Emmanuelparochie, en 
haar geloofsgemeenschappen. Dit in het licht van besluiten van 
buurparochie (onder meer in Deventer en omgeving en in Raalte en 
omgeving) om op termijn (binnen 5 jaar of nog eerder) enkele 
plaatselijke kerken te sluiten.  
 
Naar aanleiding van deze vragen, laten wij (pastoraal team en 
parochiebestuur) U het volgende weten. 
 
Ook in onze Emmanuelparochie denken wij na over de toekomst 
van onze parochie en haar geloofsgemeenschappen. In dat kader 
hebben wij als pastoraal team en parochie recent een brief 
gestuurd aan de locatieraden en pastoraatsgroepen in onze 
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geloofsgemeenschappen. In deze brief geven wij als bestuur en 
team een denkrichting aan over de toekomst van onze parochie. 
 
Deze denkrichting is als volgt: 

a. Onder meer omdat het pastoraal team voor onze 

Emmanuelparochie naar verwachting, in de toekomst zal 

bestaan uit drie pastores, kunnen wij als pastoraal team – 

tot onze spijt – niet meer in alle elf de locaties van onze 

parochie het pastoraat in volle omvang aanbieden. Daarom 

streven wij als pastoraal team en parochiebestuur ernaar, 

om het pastoraat te gaan clusteren.  

 
Dit clusteren van pastoraat zal betekenen: 
- Dat er drie clusters komen: 

o het cluster Ommen, met de locaties Ommen, 

Lemelerveld en Vilsteren 

o het cluster Dedemsvaart, met de locaties 

Dedemsvaart, Slagharen, Hardenberg en De 

Belte 

o het cluster Heino, met de locaties Heino, 

Dalfsen, Hoonhorst en Lierderholthuis 

- Dat het pastoraat in volle omvang zal worden 

aangeboden op drie plekken, te weten: Ommen, 

Dedemsvaart en Heino. Dit pastorale aanbod omvat de 

pastorale kerntaken: liturgie, catechese, diaconie en 

gemeenschapsopbouw 

- Dat er binnen deze clusters zal worden samengewerkt, 

als het gaat om de uitvoering van deze pastorale 

kerntaken. Voorbeeld hiervan: de 

sacramentenvoorbereiding (zoals de voorbereiding van 

doop, eerste heilige communie en vormsel) zal voor de 

locaties Ommen, Lemelerveld en Vilsteren gaan 

plaatsvinden in Ommen. Op dezelfde wijze zal dit ook in 

de andere beide clusters gaan gebeuren. 
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b. Als team en bestuur streven wij ernaar om in al onze 

locaties pastoraal aanwezig te blijven en pastorale nabijheid 

te handhaven. Deze nabijheid, zoals het bezoekwerk en 

andere vormen van pastorale aandacht, zal echter vorm 

gegeven moeten worden door deze locaties zelf. 

Afscheidsvieringen kunnen in al onze locaties blijven 

plaatsvinden, onder leiding van een lid van het pastoraal 

team of van een daartoe opgeleide voorganger uit de eigen 

geloofsgemeenschap. 

 
c. Omdat wij voor alle elf de locaties een plaats van 

samenkomst en ontmoeting van de geloofsgemeenschap 

willen behouden, streven wij als team en bestuur ernaar, om 

– zo lang dit kan – al onze parochiekerken open te houden. 

 
Deze denkrichting zullen wij als team en bestuur zo spoedig als de 
huidige omstandigheden dit toelaten, bespreken met de 
locatieraden en pastoraatsgroepen in onze Emmanuelparochie. 
 
Hiermee hopen wij als team en bestuur U een indruk te hebben 
gegeven van onze plannen over de toekomst van onze 
Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen. 
 
Namens team en bestuur dank ik U voor uw betrokkenheid en 
steun, en wens U Gods rijkste zegen, heel veel sterkte met alles, 
en: blijf gezond ! 
 
Met vriendelijke groet, 
                                                      Pastoor André Monninkhof 
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Aanvulling parochiebestuur Emmanuelparochie 
 
Beste parochianen, 
 
In de parochiebladen van oktober jl. en ook op de website van onze 
parochie, deelden wij als bestuur en pastoraal team van onze 
parochie met U onze zorgen over de continuïteit van het bestuur 
van onze Emmanuelparochie. 
 
Omdat binnenkort de maximale benoemingstermijn van acht jaar 
van enkele bestuursleden zal verstrijken, zijn wij dringend op zoek 
naar aanvulling van ons parochiebestuur. Daar komt bij, dat de 
bestuursleden, wier benoemingstermijn binnenkort zal eindigen, 
gedurende aanzienlijke tijd hun beste krachten hebben gegeven 
aan onze parochie en hun geloofsgemeenschappen. Hier zijn wij 
hen zeer erkentelijk voor. Dan lijkt het ook goed, dat het 
bestuurlijke ‘estafettestokje’ kan worden doorgegeven en dat 
nieuwe krachten onze bestuurlijke gelederen komen versterken. 
 
Daarom zijn wij blij om U te kunnen laten weten, dat wij voor ons 
parochiebestuur een nieuwe, aankomend, vice-voorzitter hebben 
gevonden. Het betreft de heer Gerard Boekel uit Hoonhorst. Op dit 
moment zit hij in de locatieraad/pastoraatsgroep van de Cyriacus-
geloofsgemeenschap in Hoonhorst, en behartigt daar de 
portefeuille gemeenschapsopbouw. In de tijd die komen gaat, zal 
hij deelnemen aan onze bestuursvergaderingen en in zijn nieuwe 
functie worden ingewerkt door de huidige vice-voorzitter, mevrouw 
Hermien Schoorlemmer. Als parochiebestuur en pastoraal team 
zijn we blij, dat de heer Gerard Boekel het vice-voorzitterschap van 
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onze Emmanuelparochie wil gaan vervullen. Te zijner tijd zullen we 
hem voor benoeming voordragen bij onze Aartsbisschop, Kardinaal 
Eijk. 
 
Voor ons parochiebestuur zijn we nog op zoek naar een nieuwe 
secretaris en een nieuwe penningmeester. Hierover lopen nog 
gesprekken. 
 
Al met al hebben we goede hoop, dat het parochiebestuur van 
onze Emmanuelparochie binnenkort weer op sterkte zal zijn, om 
haar werk ten dienste van de parochie met haar elf 
geloofsgemeenschappen en U als parochianen, goed te kunnen 
vervullen. 
 
Dank voor Uw betrokkenheid en meedenken in de afgelopen tijd, 
fijn dat we nu dit goede nieuws met U mogen delen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens parochiebestuur en pastoraal team, 
 
                   Pastoor André Monninkhof 

 
ZOMERKAMP VOOR UW KIND; 

 indien nodig helpt de PCI  

Zoals onder dit artikel te lezen is, organiseert het Aartsbisdom voor 

kinderen uit ons bisdom een tweetal vakantiekampen.  Uiteraard 

zijn hier kosten mee gemoeid, maar als dat nodig is kan en wil de 

parochiële caritasinstelling (PCI) in deze graag de helpende hand 

bieden. 

 

Voor groot en klein is het afgelopen jaar een zwaar jaar geweest. 

Misschien kwam u op financieel gebied plotsklaps in zwaar weer; 

door de gevolgen van de crisis, de toeslagenaffaire of om een 

andere reden. 
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Kinderen konden langere tijd niet naar school, wat voor hen ook 

zwaar was.  

Wat zou het dan mooi zijn, om uw kind(eren) tijdens de 

zomervakantie toch iets extra`s te kunnen geven.  

 

Een zomerkamp dat, zolang er voldoende plek is, voor ieder kind 

die dat wil bereikbaar moet zijn.  

Een heel mooi initiatief. Bovendien is het in de buurt: om precies te 

zijn in Haarle, op kampeerboerderij De Heidebloem.  

 

Wij realiseren ons, dat de bijkomende kosten van onderstaand 

aanbod toch een drempel kunnen vormen.  Graag willen wij als 

PCI-Emmanuel dan iets voor uw kind(eren) en daarmee ook voor u, 

betekenen. Door op één of andere wijze bij te dragen in de kosten!  

 

Of misschien hebt u wel een andere - voor u - onbetaalbare wens 

voor uw kind(eren); bijvoorbeeld een seizoenkaart voor het 

zwembad, of……    

Schroom niet, maar neem alstublieft contact op met uw plaatselijke 

caritasgroep, via een mail naar het centrale pci mailadres 

PCI@emmanuelparochie.nl  of met pastor M. klein Overmeen. 

Samen kijken we wat mogelijk is! 

 

Opzet van de kampen van het Aartsbisdom: 

In 2021 organiseert het Aartsbisdom Utrecht weer een kinder- en 
tienerkamp. Beide zomerkampen vinden plaats op 
Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle van 31 juli t/m 5 
augustus. 

KINDERKAMP ‘Vrienden voor het leven’ (voor kinderen van 7 t/m 
12 jaar)  

Het is leuk om vriendjes en vriendinnetjes te hebben. Vriendschap 
is belangrijk. In de verhalen over Jezus merk je dat ook. Als Hij aan 
zijn opdracht begint, kiest Hij eerst twaalf vrienden uit om met Hem 
mee te gaan. Onderweg krijgt Jezus ook nieuwe vrienden, zoals 
Lazarus en zijn zussen Martha en Maria, en Zacheus de tollenaar. 
En Jezus bewondert ook de vriendschap van de sterke mannen die 

mailto:PCI@emmanuelparochie.nl
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hun verlamde kameraad héél voorzichtig in een gat door het dak 
laten zakken om hem zo dicht mogelijk bij Jezus te brengen. Mooie 
verhalen waar we samen naar gaan luisteren en over na gaan 
denken. Natuurlijk gaan we tijdens het kamp heel veel leuke 
spelletjes doen, lekker naar het bos, knutselen, zwemmen én vrij 
spelen als echte vrienden. Kortom: Wil jij vrienden maken voor het 
leven? Meld je dan zo snel mogelijk aan! 

Kosten:   € 125 per kind. Als er meerdere kinderen uit een gezin 
meegaan, is er   een speciaal tarief van € 70 per extra kind 
(voorbeeld 2 kinderen =   € 195 i.p.v. € 250) 

 

TIENERKAMP ‘Heroes only’ (voor tieners 
van 13 t/m 16 jaar) 

Ook deze zomervakantie organiseert het 
bisdom weer een bijzonder tienerkamp. Dit keer 
is het thema ‘Heroes only’. Deelnemers zullen 
verschillende helden ontmoeten, zowel Bijbelse als eigentijdse 
helden. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de held die jij bent! 
Je krijgt de kans om jezelf te bewijzen met uitdagende spellen, 
mysterieuze uitstapjes en spannende catecheses. Doe je mee? Jij 
bent toch ook een held? 

Kosten:                       € 145 p.p. Als er meerdere tieners uit één 
gezin meegaan, is er een 
                                    speciaal tarief van € 95 per extra tiener (bv. 
2 tieners = € 240 i.p.v. 
                                    € 290) 

Aanmelden voor beide kampen via www.jongaartsbisdom.nl  

kan tot 30 juni 2021. 

 
Meer informatie: jacqueline.kolfschoten@gmail.com of tel.: 06 
29015399. 

http://www.jongaartsbisdom.nl/
mailto:jacqueline.kolfschoten@gmail.com
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Heilige van de maand 
 
23 APRIL: SINT-JORIS 
ONTEMBARE DRAKENDODER 

Volgens overlevering zou Joris geboren zijn aan het eind van de 
derde eeuw in de Romeinse regio Syrië-Palestina. Hij werd 
militair in het Romeinse leger onder keizer Diocletianus. Omdat 
hij als christen weigerde mee te doen aan de vervolging van zijn 
geloofsgenoten kreeg hij de doodstraf. Joris werd op een rad 
met tweesnijdende zwaarden gelegd, hij moest een gifbeker 
drinken en werd in kokende olie gegooid, maar hij bleef in leven. 
Op het zien van dit wonder liet de vrouw van de keizer zich 
bekeren, waarna zij en Joris beiden onthoofd werden. Als 
beschermheilige van de kruisvaarders wordt Joris vaak 
afgebeeld als een ridder terwijl hij een draak doodt. 

PAAS-CREDO 

U bent ons tegemoet gesneld 
in de nacht van onze dood 
U hebt gestreden 
waar alleen te strijden viel: 
in de nacht van onze dood – 

daarom was er Golgotha 
daarom werd U mens 
daarom is het Pasen: 
overwonnen is de dood! 

Onderpand van ons geloof 
tot aan het eind der tijden – 
laat ons daarom vieren 
de Dag der Dagen 
tot aan Uw komend Koninkrijk!      Oeke Kruythof 
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Kinderpagina 

KIKKER  

Plof! Toen Kikker van zijn wijwaterbakje  sprong, belandde hij in 
een hoop zand. Wie had die kruiwagen daar geparkeerd? En 
wat deden de kinderen in de kerk? Ze sjouwden een tafel 
helemaal naar voren en legden er een kleed op. Toen kwamen 
ze de kruiwagen halen. Kikker kon er nog net afspringen toen ze 
met grote lepels het zand op de tafel gingen scheppen. Mevrouw 
Bontje bracht een doos met keien, vetplanten en takjes. ‘Maak 
er maar een mooie woestijn van!’ riep ze. 
Weken stond de woestijn daar. De muizen mopperden. ‘Wat een 
saaie tuin’, zeiden ze. ‘Zand en stenen. En ook nog een kruis!’ 
Kikker fluisterde: ‘Dit gaat over Jezus die dood is gegaan. Dat is 
droevig!’. ‘Ja,’ zeiden de muizen. ‘Dood is droevig.’ 

Maar toen werd het Pasen. En vroeg in de morgen maakten de 
muizen Kikker wakker. ‘Kom nou eens kijken, er is iets gebeurd 
in de tuin van Jezus!’ Ze vlogen er samen heen. De woestijn 
was een bloeiende tuin geworden. Er borrelde water in een 
aarden kom, overal was het groen, er stonden narcisjes te 
trompetteren en primula’s te pronken. Het kruis lag omver, de 
steen van het graf van Jezus lag opzij en binnen lag een witte 
doek. ‘Wat is er gebeurd?’ riepen de muizen. ‘Waar is de dood 
gebleven?’ Ze sprongen rond, maar de dood was weg. Het leven 
was opgebloeid. En de mensen in de kerk ook. Ze waren 
veranderd in blije lentebloemen. 

 

ZALIG PASEN 
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Gebed om roepingen 

Barmhartige Vader, 
Gij hebt mij geschapen naar uw beeld en gelijkenis 

en het verlangen naar U ligt diep in mijn hart. 
Ik weet dat ik beperkt en zwak ben, 

maar ik verlang naar leven dat onbegrensd is. 
Soms heb ik me afzijdig en op de vlakte gehouden, 

en toch gaat uw hart altijd naar mij uit 
en nodigt Gij mij uit in de diepte te gaan. 

Uw roepstem is vaak niet spectaculair als een storm, 
een aardbeving of een groot vuur, 

waarmee ik bij anderen voor de dag kan komen, 
maar als een zachte bries. 

Soms denk ik: dat is niet eerlijk, 
waarom horen anderen niet wat ik hoor? 
Maar ik weet dat Gij kijkt naar het hart, 

en niet zoals mensen elkaar zien. 
In het leven van uw Zoon Jezus geeft Gij mij hoop en 

moed 
en in zijn dood en verrijzenis weet ik me geroepen 

te delen in uw goddelijk leven. 
Geef mij liefde om met meer vertrouwen 

de weg te gaan met uw Zoon, 
maak mij meer gevoelig voor uw Geest. 

Amen 
 

. Mgr. J.W.M. Liesen Bisschop van Breda 

 


