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JAARGANG  58  no 9 oktober  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, 
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. 
 

Vanaf 30 september is het secretariaat weer 
geopend 

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 
 
 
Karin Kleinheerenbrink (penningmeester) 
Schuineslootweg 75a 
7777RJ Schuinesloot 
Tel.: 0523- 683743 
 

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

         
Vacant-   profieldrager  gemeenschapsopbouw  

 
 
 
 
 

mailto:fam.harink@solcon.nl
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Redactietafel 
 
Voor u ligt de Fatimabode voor de maand oktober. 
De coronamaatregels worden steeds minder. 
Het lijkt erop dat de koren weer kunnen repeteren. De 1,5 m 
komt te vervallen. We krijgen weer wat meer ruimte voor 
evenementen. Op zaterdagavond 9 oktober is de vrijwilligersavond. 
De Fatimabode voor november zal verschijnen op vrijdag 29 
oktober.   
Copy kunt u inleveren tot en met donderdag 14 oktober bij Conny 
Werink, Kerkenbovenveen 30, 7926 AE Kerkenveld of via de mail; 
connywerink@gmail.com 
 

Pastoralia  

‘Bezint eer gij bemint’ 

‘U zult uw naaste liefhebben als uzelf’ (Mattheüs 22,37-39) – wie 

heeft er nooit gehoord van dit tweede lid van het dubbele 

hoofdgebod van Jezus? Het gebod om je naaste lief te hebben is 

reeds te vinden in de Thora (Leviticus 19,18) en het wordt door 

Jezus geciteerd als het tweede grootste gebod, gelijk aan het 

eerste hoofdgebod: “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel 

uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw 

verstand.” De boodschap van Jezus draait in de kern om liefde tot 

God en medemens. Die kern is ook de kern van de Blijde 

Boodschap en de verkondiging daarvan. Maar als het dan gaat om 

de liefde, waar hebben we het dan over? De vraag wat liefde is, 

kan uit verschillende hoeken worden benaderd: cultureel, 

historisch, literair, psychologisch, theologisch. Want het antwoord 

op deze vraag is afhankelijk van plaats en tijd, ook al zijn er 

misschien constanten aan te wijzen die altijd en overal gelden. Of 

die constanten ons méér zeggen dan wat tijd en plaats ons leren, is 

de vraag. Sommige waarheden verschijnen slechts in de 

particuliere context en zijn niet in algemene termen te vatten. 

mailto:connywerink@gmail.com
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Tegenwoordig hoor je de term ´narcisme´ nog weleens langskomen 

en meestal in een negatieve zin als een overmatige en eenzijdige 

aandacht en nadruk op het eigen belang dat vaak ten koste van 

anderen gaat. Narcist is een scheldwoord geworden. En er bestaat 

zeker een ´ziekelijke´ zelfliefde, naast een ´gezonde´ zelfliefde. 

Iemand herinnerde mij aan het gebod om je naaste lief te hebben 

´als uzelf´. “Maar dan moet je wel jezelf liefhebben!”, voegde zij 

eraan toe. Inderdaad is de christelijke boodschap wel wat eenzijdig 

gericht geweest op de liefde voor de ander en jezelf wegcijferen 

werd als een deugd beschouwd. Zelfliefde werd afgewezen als 

egoïsme en strijdig met de kern van het Evangelie. Maar zelfliefde 

is óók liefde… 

Zelfliefde is in de kern overlevingsliefde: je moet zelf aan je trekken 

komen, ervoor zorgen dat je krijgt wat je nodig hebt. Dit leren we al 

vroeg in onze kindertijd. We internaliseren de externe moederlijke 

liefde tot interne zelfliefde en die zelfliefde geeft ons een goed 

gevoel over onszelf. Zonder zelfliefde blijven we immers afhankelijk 

van aandacht en bevestiging ´van buiten´ en blijven we rusteloos 

op zoek naar de liefde van God of van een ander. Eerst zelfliefde 

maakt welbevinden mogelijk. Zelfliefde vergroot het positieve 

zelfgevoel. In deze zin kan je over een ´gezond´ narcisme spreken: 

een gezonde eigenliefde. 

De psycholoog Sigmund Freud (1856-1939) merkte op dat het 

liefhebben van een ander het positieve zelfgevoel niet vergroot, 

maar juist verkleint. De eigenliefde wordt dan niet langer op zichzelf 

gericht, maar op de ander. Dit leidt volgens hem tot een 

afhankelijkheid van de beminde ander (het liefdesobject) en tot een 

verlaging van het zelfgevoel. We willen of kunnen niet meer zonder 

die ander bij onszelf zijn. We ´missen´ hem of haar. Wie liefheeft, 

gééft zichzelf, maar wordt daar in eerste instantie zelf niet rijker 

van! Daarom is er ook een gezonde weerstand om te beminnen. 

Wie de ander liefheeft, kan zichzelf in die liefde verliezen en dit is 

strijdig met het narcistisch zelfbehoud. Eigenlijk zouden we dus 

liever helemaal niet liefhebben: we worden er alleen maar armer 



- 7 - 
 
 
 
 

van. Weg zelfliefde, weg positief zelfgevoel! We richten onze liefde 

op God en de ander en daarmee niet of niet langer op onszelf, met 

als gevolg dat we zelf niet (meer) aan onze trekken komen. Wat 

drijft ons tot dit merkwaardige gedrag? Is het enkel een regressie 

naar vóór de internalisering van de ouderliefde? 

De ervaring leert dat we er niet aan ontkomen om te beminnen: we 

moeten eraan geloven. We hebben het nodig om te beminnen, ook 

en zelfs als dit ten koste gaat van onszelf: ´it is better to have loved 

and lost, than to have never loved at all´ (vert. ´Het is beter om 

bemind en verloren te hebben, dan om nooit bemind te hebben´) – 

Alfred Lord Tennyson, 1849. Beminnen zit als verlangen in onze 

natuur (´desiderium naturalis´). Ten diepste zoeken we God en de 

ander lief te hebben; we zijn onszelf niet genoeg. Onze 

afhankelijkheid en de verlaging van ons zelfgevoel worden 

gecompenseerd en overboden wanneer de liefde wederkerig blijkt 

te zijn, dit wil zeggen: als we minstens in dezelfde mate door de 

beminde worden terug-bemind dan we diegene zelf beminnen. 

Bemind worden door de beminde brengt ons in een staat van 

tweezaam welbevinden.  

Liefde zondert uit: zoals mijn beminde is er geen tweede. Liefde 

leidt in eerste instantie tot zelfverlies, want of ik door mijn beminde 

bemind zal worden, moet ik nog maar afwachten. Beminnen houdt 

een risico in, een noodzakelijk en onvermijdelijk risico. Want of de 

liefde beantwoord wordt door wederliefde is allerminst zeker en 

zonder wederliefde leidt liefde slechts tot verarming, zelfverwijt en 

zelfs minachting. Toch motiveert de mogelijke wederliefde ons tot 

een investering van onszelf in deze speculatieve onderneming en 

nemen we het risico van een radicaal zelfverlies. Je kunt niet een 

beetje liefhebben, net zomin als een beetje zwanger zijn. De 

gedachte aan dit radicaal zelfverlies roept een verlammende angst 

op: als de beminde ander mijn liefde niet beantwoordt of mij verlaat, 

dan blijf ik achter in pijn en onmacht en leer ik mijn eigen haat en 

verdriet kennen.  
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Interessant is de vraag wat de bovenstaande freudiaanse visie op 

liefde betekent voor het christelijk geloof. Het gebod om je naaste 

lief te hebben, is niet vanzelfsprekend, maar een waagstuk. Het 

kruis wordt dan het teken van de onbeantwoorde liefde en van 

verwerping. Wat betekent het dat God Liefde Is? Is het God Zelf die 

mij en de ander en de ander en mij tezamen in liefde verbindt? 

Dus: waar bemind wordt, gebeurt God? God is Geest en de Geest 

is dan relationeel, vooral tussen mensen. God als intermediair. Wat 

betekent eigenliefde dan? De internalisering van God? Of is God 

juist de externalisering van de zelfliefde? Houden wij van God, 

opdat we niet van anderen hoeven te houden? God als 

excuustruus? Wie angstig is en een laag zelfgevoel heeft, loopt 

minder risico te houden van God dan van een medemens. Maakt 

en houdt God ons niet van Hem afhankelijk door Zijn Liefde als 

antwoord te ervaren op onze rusteloze zoeken om te worden 

bemind? Is onze liefde voor God dan teken en uitdrukking van 

onvolwassenheid? Voer voor theologen en voor een volgende keer. 

Ondertussen geldt: ´Bezint eer gij bemint´… 

Pastor Joop Butti 

 

Misintenties 

Zat. 25 sept. 
Anna Maria Deuzeman-Boensma; Henk Huijsmans; ; ouders Nijhof- 
oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriette Kosse; 
Willem Kosse; fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; 
Herman Finkers; Anton de Vent; Joop Kleinheerenbrink; ouders 
Annie en Herman Schlepers-Bouwhuis; ouders Finkers-Sassen; 
Ben Schelhaas; ouders Jans van der Fels en Marie Eidhof en 
overleden familie; Janny v.d. Most-Sands 
 
Zon. 3 okt. 
Anna Maria Deuzeman-Boensma; Henk Huijsmans;ouders Nijhof- 
oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriette Kosse; 
Willem Kosse; fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; 
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Herman Finkers; ouders Willem en Annie IJsseldijk; Jo IJsseldijk; 
Janny v.d. Most-Sands 
 
Zat. 9  okt. 
Anna Maria Deuzeman-Boensma; Henk Huijsmans ;ouders Nijhof- 
oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriette Kosse; 
Willem Kosse; fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; 
Herman Finkers; Willem Haverkort; ouders Nibourg-Schuurman; 
ouders Sieljes Hullegie; Anton de Vent; Joop Kleinheerenbrink; 
ouders Annie en Herman Schlepers-Bouwhuis; Janny v.d. Most-
Sands 
 
Zon. 17 okt. 
Anna Maria Deuzeman-Boensma; Henk Huijsmans; ouders Nijhof- 
oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriette Kosse; 
Willem Kosse; fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; 
Herman Finkers; Janny v.d. Most-Sands 
 
 
Zat. 23 okt. 
Anna Maria Deuzeman-Boensma; Henk Huijsmans ;ouders NIjhof- 
oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriette Kosse; 
Willem Kosse; fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; 
Herman Finkers Janny v.d. Most-Sands; 
 
Zon. 31 okt. 
Anna Maria Deuzeman-Boensma; Henk Huijsmans; ouders Nijhof- 
oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriette Kosse; 
Willem Kosse; fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; 
Herman Finkers; Janny v.d. Most-Sands 
 
 

Collectes augustus 
Collecte eigen kerk                        €  114,85 
Uitvaarten \avondwake                  €  138,50                         
Misboekjes                                     €    12,93                                                        
Mariakapel                                     €  113,85 
Extra collecte processie                 €    61,75                                                                        
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Koffiedrinken 
 
Zondag 17 oktober na de viering  koffiedrinken in de 
Zandbelt 

 
 
 
Kerkversieren    
  
24 sept en 1 okt.: Astrid v. Engelenhoven en Wilma Kleine 
8 en 15 okt: Riky Weekamp en Leny Spijker 
22 en 29 okt.: Ineke Tubben 

 
Kerkhofonderhoud 
 
 24 sept.: G. Fikken, G. Sieljes, J. Sassen, B. Renker, 
                         H. Overberg, B. Overberg 
1 en 8 okt.: G. Kleine, T. Nibourg; B. Benjamins, R. v.d Fels, 
                    H. de Bruin en H. Maas 
15 en 22 okt.: B. Temmink, H. Luiken, J.Luiken, H. Hermes en 
                       J. Berg. 
29 okt. en 5 nov.: T. Schlepers, H. Weekamp, H. Sieljes, H. Spijker, 
                             H. Kleinheerenbrink 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 
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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  
 

 
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 

 
UITNODIGING vrijwilligersavond 
 
Hierbij nodigen wij alle vrijwilligers van onze 
geloofsgemeenschap uit voor een gezellige 
(vrijwilligers)avond op zaterdag 9 oktober a.s. 
We beginnen om 19.00 uur met een communieviering viering 
door pastor klein Overmeen. Na de viering is er voor u allen 
koffie, een hapje en een drankje in de Zandbelt. 
 
Wij hopen dat u allen aanwezig zult zijn. 
 
Het Locatiebestuur.  
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Vieringenrooster oktober 2021 
 

Datum Tijd  Viering  Voorganger  Lector  Koster Bijz. 

Zat. 25 

sept. 

19.00 Communieviering Pastor Butti Conny 

Werink 

Richard 

Lugies 

 

Zon. 3 

okt. 

9.00 Gebedsviering Werkgroep de 

Belte 

 Jan Berg Wereldmissiedag  

v.d.Kinderen 

Zat. 9 

okt. 

19.00 Communieviering Pastor Klein 

Overmeen 

Theo 

Schlepers 

Richard 

Lugies 

 

Zon. 17 

okt. 

9.00 Communieviering Pastor Butti Conny 

Werink 

Jan Berg  

Zat.23 

okt. 

19.00 Gebedsviering Werkgroep 

slagharen 

 Richard 

Lugies 

Wereldmissiedag 

Do. 28 

okt. 

15.00 Huwelijksviering   Ineke 
Tubben 

 

Zon. 31 

okt. 

9.00 Gebedsviering Werkgroep 

Hardenberg 

 Ineke 
Tubben 

 



 
Vieringen in de regio: 
Ev. staat voor eucharistieviering en  

Cv. staat voor communieviering. 

Gv. Staat voor gebedsviering 

okt 2/3 9/10 16/17 23/24 30/31 

Slagharen 
Za. 19.00 
Zon. 9.00 

 
GV 
- 

 
- 
CV 
 

 
CV 
- 

 
- 
GV 
 

  
EV 
- 

Dedems-
vaart  
Za. 19.00 
Zon. 9.00 

 
 
- 
CV 
 

 
 
- 
EV 
 

 
 
GV 
- 

 
 
EV 

 
 
GV 
- 
 

Hardenberg 
Zon. 11.00u 

 
CV 

 
CV 

 
GV 

 
EV 

 
GV 

  

 

Agenda jaarvergadering O.L.V. van Fatima De Belte 18 
oktober 2021 aanvang om 20.00 uur. 
 
 
1. Opening: door Ben Nijhof voorzitter Locatieraad 
2. Vaststellen notulen 19-10-2919 ( verschenen in 
Fatimabode) 
3. Terugblik 2020/2021 en vooruitblik 2022 door Ben Nijhof 
4. Verslag profieldrager Liturgie (Thea Kosse) 
5. Verslag profieldrager Catechese (Chantal Werink) 
6. Verslag  profieldrager Diaconie (Janny Sieljes) 
7. Verslag profieldrager Opbouw (Ben Nijhof) 
8. Financieel overzicht 2020 
9. Bestuursverkiezing; – aftredend Thea Kosse (profieldrager 
Liturgie) 
                                     – aftredend en herkiesbaar Janny 

Sieljes (profieldrager Diaconie) 
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                                     – aftredend en herkiesbaar Ben Nijhof 
(voorzitter) 
                                     – aftredend herkiesbaar Gine Harink 
(secretaris) 
                                     – toetredend Mans-Willem als 

algemeen bestuurslid 
10. Toekomst kerk cq Emmanuelparochie door Pastor Butti 
11. Rondvraag 
 
Afscheid Jeroen Wibier als penningmeester 
Emmanuelparochie; aantreden van Leo Broeks als nieuwe 
penningmeester van onze parochie 
 
Per 1 juli jl. heeft Jeroen Wibier (Dedemsvaart) afscheid genomen 
als penningmeester van onze overkoepelende Emmanuelparochie. 
Zijn opvolger is Leo Broeks uit Lemelerveld. 
Gedurende twee bestuurstermijnen is Jeroen dienstbaar geweest 
aan het financieel beheer, beleid en bestuur van onze parochie. 
Acht jaar geleden trad hij toe tot het parochiebestuur, in de functie 
van tweede penningmeester. Vanuit zijn deskundigheid als 
accountant, zorgde hij – samen met eerste penningmeester 
Herman Soepenberg – voor begroting, jaarrekening, verzekeringen 
en andere financiële zaken van onze parochie. Samen met de 
andere bestuursleden droeg hij de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid voor een goede besteding van het geld van 
onze parochie en haar geloofsgemeenschappen. Na het afscheid 
van Herman Soepenberg uit ons parochiebestuur, werd Jeroen 
eerste penningmeester.  
Als pastoor ben ik diep onder de indruk van de manier, waarop 
Jeroen de vervulling van deze functie heeft volgehouden. Naast de 
zorg voor zijn gezin, een verhuizing, en een nieuwe baan, blééf hij 
als penningmeester beschikbaar voor ons parochiebestuur. Voor 
alle aandacht en toewijding, besteed aan het financieel gezond 
houden van onze parochie, en voor de plezierige en loyale 
samenwerking in ons parochiebestuur, willen we Jeroen bij deze 
hartelijk dank zeggen. Voor de tijd die komen gaat, wensen we hem 
van harte Gods zegen en alle goeds. 
We zijn blij, dat onze Aartsbisschop Kardinaal Eijk per 1 juli jl. Leo 
Broeks heeft benoemd als nieuwe penningmeester van onze 
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parochie. Als financieel beheerder binnen de locatieraad van 
Lemelerveld, kan Leo bogen op een ervaring van maar liefst 15 
jaar; en is hij dus ‘gepokt en gemazeld’ in de parochiefinanciën. Als 
parochiebestuur van onze Emmanuelparochie hebben we alle 
vertrouwen in een goede samenwerking met Leo. We wensen hem 
veel succes in de uitoefening van zijn nieuwe functie. 
 
                              Pastoor André Monninkhof 
 
 
Even voorstellen: uw nieuwe penningmeester! 
 
Ik weet niet of u het allemaal mee heeft gekregen, maar dit voorjaar 
was het wel even zorgelijk binnen het parochiebestuur van de 
Emmanuel. Er was al vacature voor secretaris , maar nu moest de 
penningmeester Jeroen Wibier ook verplicht terugtreden vanwege 
verloop van zijn termijnen. Nadat ik  eerder gevraagd was, maar ik 
daarvoor destijds niet de ruimte had, omdat de onze locatieraad 
ook geen vervanger had voor mijn functie. Maar Gods wegen zijn 
niet voor niets ondoorgrondelijk. Een ander zegt wellicht onder druk 
word alles vloeibaar, maar ik hou het maar op het eerste. Hoe het 
ook zij, er is een vervanger gevonden en dat maakt het voor mij 
mogelijk om het parochiebestuur weer aan te vullen in de rol van 
penningmeester.Wie ben ik? Mijn naam is Leo Broeks en ben 
geboren in februari 1959. Ik ben nu ruim 43 jaar melkveehouder 
gedeeltelijk in Hoonhorst en de laatste 22 jaar, na een 
bedrijfsverplaatsing, aan de Dalmsholterweg in Lemelerveld. Ben 
getrouwd met Klazien en we zijn samen gezegend met 4 kinderen, 
die nu allen op eigen benen staan en alweer een tijd uit huis zijn. 
Opgegroeid in Hoonhorst heb ik de typische katholieke opvoeding 
gehad. Wellicht doordat Klazien van protestantse huize was 
hebben we bewust gekozen voor één geloofsrichting in de jaren 80. 
Maar daardoor hebben we allebei een brede kijk op 
geloofsovertuiging gekregen. Ik heb veel bestuurswerk gedaan in 
landbouworganisaties en later ook nog een periode raadslid 
geweest voor het CDA in de gemeente Dalfsen. Daarna ben  ik 
gevraagd in 2006 voor de functie van penningmeester bij de 
toenmalige parochie Heilig Hart van Jezus in Lemelerveld. Na de 
vorming van de Emmanuelparochie ben ik financieel beheerder 
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gebleven in de locatieraad. Nu na 15 jaar is het ook goed om de 
overstap te maken als de situatie zo nijpend is. Het zal geen 
makkelijke taak worden en hoe de toekomst uitpakt weet ik ook 
niet, maar ik zal mijn best doen omdat ik het waard vind om ons 
religieus erfgoed te behouden voor de toekomst in een steeds meer 
seculariserende westerse wereld. Met uw steun moeten we in elk 
geval proberen onze kerken/gemeenschappen te behouden.  
 
Inzicht & Uitzicht  
 
Hij is er weer!  
Het nieuwe activiteitenprogramma van de Emmanuelparochie. 
De prachtige groene brochure staat boordevol leuke activiteiten 
verspreid over de 11 geloofsgemeenschappen. Er zijn cursussen, 
lezingen, doe activiteiten en dagtripjes, voor elk wat wils. 
Aanmelden is niet moeilijk, gebruik hiervoor het opgaveformulier of 
stuur een mailtje naar: 
InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl.  
De brochure is ook te vinden op de website van de 
Emmanuelparochie waar ook het opgave formulier te downloaden 
is. 
We hopen elkaar te mogen ontmoeten, tot dan! 

Missio vraagt in Wereldmissiemaand aandacht voor 
Kerk in Guinee 
 
‘We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord 
hebben.’ Met dit citaat uit het Bijbelboek Handelingen (4,20) voert 
Missio dit jaar campagne voor Wereldmissiemaand. Op 24 oktober 
is het Missiezondag. We worden opgeroepen om datgene wat we 
meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus paus 
Franciscus. Missio brengt in de Wereldmissiemaand de Kerk van 
Guinee voor het voetlicht. 
 
Jonge Kerk 
De geschiedenis van de Kerk van Guinee is jong. De meeste 
christenen wonen in N’Zérékoré in het zuiden van het land. De 
eerste bisschop investeerde vanaf het begin veel in de opleiding 
van catechisten. Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moesten 
alle buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn dan nog weinig eigen 

mailto:InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl
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priesters, maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof 
levend gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré. 
In de laatste decennia is de situatie voor de Kerk veel verbeterd. 
De Kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een caritas 
opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg. 
 
Vrouwen en kinderen 
In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters 
zeer actief, de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters 
Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote 
gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen 
en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen 
onderwijs volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording 
van vrouwen in de afgelegen dorpen. Missio wil het pastorale werk 
van de zusters steunen. 
 
MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Guinee. Help mee!  
Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op 
Missiezondag 24 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 
0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag. 
 
Meer informatie: www.missio.nl 

Heilige van de maand 
 

10 OKTOBER 
H. MARIA: STERRE DER ZEE 
Een van de bekendste Mariaheiligdommen van ons land is de 
Maastrichtse basiliek ‘Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, in de 
volksmond meer bekend als de ‘Sterre der Zee’. Het Mariabeeld in 
de kapel van de kerk stamt uit het begin van de 15e eeuw. Het 
beeld werd al gauw, naar Spaans voorbeeld, bekleed met een 
kegelvormige  mantel. Een nieuwe blauwe mantel wordt gedragen 
bij plechtige feestdagen. De oude blauwe mantel wordt gedragen 
door het jaar, de rode mantel op lagere feestdagen en in de 
Paastijd. In de Vastentijd en in de Advent draagt het beeld géén 
mantel. De Mariatitel ‘ Sterre der Zee’  gaat waarschijnlijk terug op 
een verklaring van de naam Maria door kerkvader Hiëronymus. Die 
meende dat de naam als ‘stilla mares’ begrepen moest worden dat 
‘druppel van de zee’ betekent 

http://www.missio.nl/
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Gebed om roepingen 

Levende God, 
 die U niet opdringt maar in uw liefde zwijgt en op ons wacht, 
 U die achter mijn woorden luistert en in de stilte tot mij spreekt, 
hoe ervaar ik dat U mij kent en roept? 
 Hoe ontdek ik wat U van mij verlangt, U die aan al mijn beelden en 
gedachten voorbij bent?  
Levende, liefhebbende God, adem in mij. Sta op in mij. 
 Laat mij wat ik buiten mij zoek vinden in mijzelf: dat ik werk van uw 
handen ben, onverwoestbaar uw geliefde kind, drager van uw 
beeld en naar U toe geschapen.  
Laat mij beantwoorden aan uw stille stem in mij. 
 Maak mij zuiver van hart, dat ik mij afstem op uw aanwezigheid, 
dat ik mijzelf niet groter maak en ook niet kleiner dan ik ben in het 
licht van uw ogen. 
 Liefdevolle God, die op ons wacht, zegen mij en zegen allen die 
uw roepstem proberen te onderscheiden, dat wij naderen tot u en 
ieder op onze eigen plaats en wijze leven uit liefde voor uw liefde. 
In het voetspoor van uw geliefde Zoon, de Levende in ons midden, 
Jezus Christus, de Heer. 
 Amen. 
 
 Zr. Angela Holleboom OSC Abdis van de zusters Clarissen te 
Megen 

 


