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JAARGANG  59 no 1 kerst 2021 en januari 2022 
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.: 06-53361455 
 
Het secretariaat is gesloten t/m 7 januari 2022. 13 
januari bent u weer van harte welkom! 
 

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 
Email: hmk.kleinheerenbrink@gmail.com 
 

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

         
Vacant - profieldrager gemeenschapsopbouw  

 
 
 
 
 
 

Redactietafel 

mailto:fam.harink@solcon.nl
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Voor u ligt de Fatimabode voor de kerstperiode en januari. 
De coronamaatregelen zijn nog steeds van kracht. Dit houdt in dat 
de avondvieringen nog niet doorgaan. Tot in ieder geval 14 januari. 
Houdt voor het actuele rooster de website van de Emmanuel 
parochie in de gaten. www.emmanuelparochie.nl/debelte 
 
De dames van het secretariaat hebben vakantie t/m 7 januari 2022. 
Vanaf 13 januari zijn ze weer elke donderdag aanwezig. 
Wij wensen u heel fijne kerstdagen en een goed begin van 2022.  
 
De volgende Fatimabode zal 
verschijnen op vrijdag 28 januari. 
Copy kunt u inleveren tot en met 
donderdag 13 januari bij Conny 
Werink, Kerkenbovenveen 30, 
7926 AE Kerkenveld of via de 
mail; connywerink@gmail.com 
 
 
 

Pastoralia  

Hoopvol het nieuwe jaar in 

Vaak hoor ik zeggen dat we 2021 maar snel moeten vergeten. Het 

was een jaar van hopen en afzien. Hopen dat we dat verwoestende 

virus maar snel de baas zouden worden. Afzien, omdat we nog 

steeds leven met beperkingen.  

Op het moment dat ik dit schrijf, moet het nog Kerstmis worden. Al 

onze kerken zijn `s avonds dicht, de vieringen zijn enkel te volgen 

via live stream. In de zondagsvieringen geldt nog steeds de 

anderhalve meter afstand. Wat gaat het komend jaar ons brengen? 

Durven we opnieuw hoopvol te zijn? Hoopvol een nieuw begin te 

maken?  

Kerkelijk vieren we ons nieuwe begin eigenlijk drie keer per jaar: de 

geboorte van Jezus met Kerstmis, Zijn verrijzenis met Pasen en 

http://www.emmanuelparochie.nl/debelte
mailto:connywerink@gmail.com


- 6 - 
 
 
 
 

met Pinksteren wanneer de Kerk de apostelen en ons aanspoort 

opnieuw te beginnen.  

Wij vertrouwen erop dat er bij God steeds nieuwe toekomst is. Dat 

maakt hoopvol.  

Zoals altijd staan we in januari stil bij de ‘Week van gebed voor 

eenheid van christenen.’ 

Dit jaar is het thema: ‘Licht in het duister.’ De ster van Bethlehem 

schijnt als een licht in het duister en wijst ons de weg  naar Jezus. 

En precies daarin ligt de oproep voor ons als christen. ‘Wij hebben 

zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ 

(Matteüs 2 vers 2)  

We lezen het verhaal van de drie wijzen die de ster achterna 

reizen. De ster is voor hen een langverwacht teken van hoop. En 

zo vinden zij uiteindelijk het kind in de kribbe. Het hoopvolle teken 

van nieuw leven.  

Mogen wij die hoop ook ervaren in dit nieuwe jaar.  

Een jaar waarin nog van alles kan gebeuren. Het kan nog alle 

kanten op. 

Laten we hoopvol dit jaar beginnen, thuis, op ons werk, op school 

en in onze geloofsgemeenschappen. Hopend op een jaar waar 

weer veel meer mogelijk wordt. 

Soms is er meer mogelijk dan we denken. Meer enthousiasme, 

meer creativiteit, meer geluk, meer liefde en vrede.  

God zelf schenkt het ons als we erin durven te geloven. Dat 

noemen we zegen. 

Ik wens u allen een gezegend, hoopvol en gezond 2022. 

 

Pastor Marga klein Overmeen  

 

Woord Locatieraad 

Nu ik dit zit te schrijven is het alweer Advent. Normaal gesproken is 

dit de voorbereiding naar kerst met als hoogtepunt kerstavond: een 

volle kerk, een prachtige viering met mooie kerstliederen (en goed 

gevulde collectemandjes). Maar helaas de coronaperikelen houden 

ons in de tang. Dat betekent geen nachtmis.                                                                                                                                                      
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Wel is de 1e kerstdag onze kerk open van 13.30 tot 15.00 uur om 

de versierde kerk en de kerststal in de kerk te komen bewonderen 

onder het genot van warme chocolademelk en een kerstkransje. U 

bent van harte welkom.                                                                                                                                        

De 2e kerstdag is er om 10.00 uur een eucharistieviering met 

Pastoor Anton Wenker en koorzang. (geen opgave vooraf nodig). 

We hopen er toch nog wat moois van te maken. Namens de 

locatieraad willen we alle parochianen een zalig kerstfeest en een 

gelukkig en gezond 2022 toe wensen. Tevens wil ik alle 

parochianen die zich vrijwillig hebben ingezet voor onze mooie 

parochie in welke vorm van ondersteuning dan ook, hartelijk 

danken. Nogmaals onze hartelijke dank!  

Ook hadden wij graag in januari met u het nieuwe jaar willen 
inluiden tijdens de nieuwjaarsreceptie. 
Helaas kan dit in januari nog niet plaatsvinden. Wij hopen dit later 
in het jaar alsnog te kunnen organiseren. 
 

Namens de locatieraad Ben Nijhof. 

 
 
 
 

NIEUW TELEFOONNUMMER PAROCHIESECRETARIAAT 
let op!! 
 
De vaste telefoonlijn is vervangen door een mobiele telefoon. 
Dit betekent dat het secretariaat gebeld kan worden op dit 
nieuwe nummer:  
06-5336 1455 
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Misintenties 

24 december; Kerstavond.  
Deze misintenties worden op tweede Kerstdag gelezen omdat 
er op kerstavond geen viering mag plaatsvinden. 
Bertha Hagel; ouders Nijhof-Oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; 
Jan en Henriëtte kosse; Willem Kosse; Fam. Homberg-Hagel-
Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; Ouders Nibourg-
Arkes; Ouders Nibourg-Uitzetter; Ouders Arkes-Sieljes; Janny 
v.d.Most-Sants; Ouders IJsseldijk-Hofstede;   Jo IJsseldijk; Herman 
van Riel; Ouders Finkers-Sassen en Hans en Sienie; Ouders 
Sander en Catrien Berg en zoon Henk; Ouders Jans v.d. Fels en 
Marie Eidhof en overl. fam; Willem Haverkort; Ouders en fam. 
Haverkort-Sieljes;  Ouders en fam.Pieper-Homberg; Henk Kool; 
Hein Tholen; Fam.Temmink-Blokvoort; Fam.Kleinluchtenbeld; 
Fam.Mulder; Ouders Luiken-Haverkort en zoon Gerard; Ouders 
Werink-Arkes en kinderen; Ouders Nibourg-Corte en zoon Frans; 
Freek en Mina Nijkamp; Henny Tenfelde; Robert Luiken; Herman 
Kosse ; Ouders Kosse-Schlepers; Ouders Kleinheerenbrink-
Werink; Fam. Nibourg-Schuurman; Fam.Sieljes Hullegie; Johan 
Werink;  
 
26 december; 2e Kerstdag.  
Ouders Schlepers-Heijnen en kinderen; Ouders Tubben-
Kleinheerenbrink; Ben Schelhaas; ouders Mourits-Borst; Anton de 
Vent; Joop Kleinheerenbrink; ouders Herman en Annie Schlepers-
Bouwhuis; Gerard en Simon Maas; overl. Fam. Maas-Hegeman; 
Gerrit en Marie Sieljes-Kleinheerenbrink; Bernard en Siena Sieljes-
Hagemeijer;  ouders Nibourg-Arkes; ouders Nibourg-Uitzetter; 
ouders Arkes-Sieljes;Johan Hagemeijer; ouders Rieks 
Kleinheerenbrink-Wekamp en overleden fam.; 
 
31 december 
Deze misintenties worden op 2 januari gelezen, omdat er op 
Oudjaarsavond geen viering mag plaatsvinden. 
Bertha Hagel; ouders Nijhof oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; 
Jan en Henriëtte Kosse; Willem Kosse; Fam.Homberg-Hagel-
Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; Ouders Luiken-
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Haverkort en zoon Gerard; Johan Werink; Herman van Riel; Gerard 
Spijker;Janny v.d. Most-Sants; Ouders Finkers-Sassen en Hans en 
Sienie;  
 
Zondag 2 januari  
Bertha Hagel; Mini Soppe Meijer; ouders Nijhof-oude Rengerink; 
Fam.Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Jan en 
Henriëtte Kosse Willem Kosse;  
 
Zondag 16 januari  
Bertha Hagel; ouders Nijhof-oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; 
Jan en Henriëtte Kosse; Willem Kosse    Fam.Homberg-Hagel-
Kleinheerenbrink; Jans Pieper;   
 
Zaterdag 22 januari 
Bertha Hagel; ouders Nijhof oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; 
Jan en Henriëtte Kosse; Willem Kosse  Fam.Homberg-Hagel-
Kleinheerenbrink; Jans Pieper; 
 
Zondag 30 januari 
Bertha Hagel; ouders Nijhof-oude Rengerink; Mini  Soppe-Meijer; 
Jan en Henriëtte Kosse; Willem Kosse; Fam.Homberg-Hagel-
Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Johan Werink; Willem IJsseldijk; Jo 
IJsseldijk; Anton de Vent; Joop Kleinheerenbrink; ouders Herman 
en Annie Schlepers-Bouwhuis;   
 

Collectes november  
Collecte eigen kerk                        €    288,39 
Misboekjes                                     €     18,74                                                        
Mariakapel                                     €    100,02 
Extra collecte  oecemene              €       9,80                                                                        
                        Jongeren               €      10,50 
Zieken en ouderen                        €      15,95 
 

Kerkversieren    
14en 21 jan.: Truus Schlepers en Tonny Schlepers 
28 jan. En 4 febr.: Thea Kosse en Wilma van Riel 
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Kerkhofonderhoud 
24 en 31 dec.: T. Schlepers, H. Weekamp, H. Sieljes, H. Spijker, 
                        H. Kleinheerenbrink en H. Kleinheerenbrink 
7 en 14 jan.:  G. fikken, G. Sieljes, J. Sassen, B. Renker, 
                       H. Overberg en B. Overberg. 
21 en 28 jan.:  G. Kleine,T. Nibourg, B. Benjamins, R. v.d. Fels; 
                       H. de Bruin en H. Maas 

 
Parochiekroniek: 
 
Overleden 9 december : Bertha Hagel  90 jaar oud. 

 

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. 

 

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 

 



Vieringenrooster kerst 2021 en  januari 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum Tijd  Viering  Voorganger  Lector  Koster 

Zon. 26 dec. 10.00 Eucharistieviering  Pastor Wenker Theo Schlepers Ineke Tubben 

Zon.  2 jan. 9.00 communieviering pastor Butti Conny Werink Ineke Tubben 

Zon. 16 jan. 9.00 Communieviering  Pastor Butti Theo Schlepers Ineke Tubben 

Zat. 22 jan. 19.00 eucharistieviering  Pastoor Monninkhof Conny Werink Richard Lugies 

Zon. 30 jan. 9.00 Eucharistieviering  Pastor Wenker Theo Schlepers Richard Lugies 



 
Vieringen in de regio: 
EV. staat voor eucharistieviering en  

CV. staat voor communieviering. 

 

januari 2 9 15/16 22/23  29/30 

Slagharen 
Za. 19.00 
Zon. 9.00 

 
- 
CV 
 

 
- 
CV 

 
EV 
- 
 

 
- 
CV 

 
CV 
- 

Dedems-
vaart  
Za. 19.00 
Zon. 9.00 

 
 
- 
EV 
 

 
 
- 
EV 
 

 
 
CV 
- 

 
 
EV 
- 

 
 
- 
CV 

Hardenberg 
Zon. 11.00u 

 
CV 

 
EV 

 
CV 

 
CV 

 
CV 

  
 
Vanaf 14 januari is het afwachten wat de dan geldende 
maatregelen zullen zijn. 
Het rooster is daarom onder voorbehoud. 
Houdt voor actuele informatie de komende tijd ook goed de website 
www.emmanuelparochie.nl/debelte goed in de gaten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.emmanuelparochie.nl/debelte
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GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN! 
 
De Belte, januari 2022 
 
Beste mede-parochianen van de O.L.V. van Fatima 
geloofsgemeenschap van De Belte, 
 
Een gelukkig en gezond 2022 gewenst!  Dat het een coronavrij jaar 
mag worden van (nieuwe) verbinding. Meer dan ooit missen we de 
warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een 
ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. 
Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid. En de kerk is 
daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je 
geloof maar ook je levenservaringen te delen, je vreugde en 
verdriet, met elkaar, dat geeft een bijzondere band: samen bidden 
in de kerk, de vele vrijwilligers in onze werkgroepen die elkaar 
ontmoeten, het koffie drinken na de viering, onze fietstocht met 
Hemelvaart, de jaarlijkse Processie: het verbindt. 
 
Kerkbalans, is een jaarlijkse oproep om je bijdrage voor onze kerk 
weer onder de aandacht te brengen en vraagt jou om te investeren 
in een levende kerk tijdens en na corona, want je steun is hard 
nodig.  Geef vandaag voor de kerk van morgen, dankzij jouw 
bijdrage kan onze kerk voortbestaan en een plek blijven die 
verbindt en waar veel mensen zich thuis voelen, waar sacramenten 
worden bediend en waar iedereen altijd welkom is. Met alle 
vrijwilligers willen we ons ook komend jaar inzetten voor het welzijn 
van onze geloofsgemeenschap. We willen samen kerk zijn. We 
prijzen ons gelukkig dat er zoveel mensen zijn die zich, met die 
gedachte, willen inzetten voor het welzijn van onze mooie parochie.  
Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen 
bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun 
leden. Help mee en geef aan onze OLV van Fatima 
geloofsgemeenschap wat je kunt missen.  
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Over heel 2020 was de ontvangen kerkbijdrage € 18.843,00 (in 
2019  
€ 20.284,00 en 2021 loopt nog. Deze bedragen zijn minimaal nodig 
om de O.L.V. van Fatima geloofsgemeenschap draaiende te 
houden.  
Daar de kosten sterker toenemen dan de ontvangsten, met name 
de energielasten zullen sterk toenemen,  kunnen wij geen 
voorzieningen  extra treffen voor groot onderhoud van onze 
gebouwen en het kerkhof. In de ideale situatie zouden we graag 
jaarlijks (minimaal) € 10.000,00 aan het onderhoudsfonds willen 
toevoegen.  
 
Daarom is ook uw financiële steun blijvend noodzakelijk. Alleen met 
elkaar kunnen wij onze kerk in stand houden. 
Zoals u wellicht weet bestaat de Emmanuelparochie uit elf 
geloofsgemeenschappen.  
Een belangrijke afspraak die we samen mét elkaar gemaakt 
hebben, in het licht van de actie kerkbalans, is dat iedere locatie 
“zijn eigen broek moet ophouden”. 
Dit houdt dus ook in dat iedere locatie of geloofsgemeenschap hun 
eigen balans op orde moeten houden. Er mag dus niet meer 
worden uitgegeven dan er als inkomsten binnen komt. Deze regel 
wordt strikt gehanteerd en kan van invloed zijn op eventuele 
sluitingen van het kerkgebouw in de toekomst. Dat willen we toch 
niet!!! 
 
Uw persoonlijke bijdrage 2022 
Om de kosten van de Geloofsgemeenschap O.L.V. van Fatima ook 
in 2022 te kunnen dekken vragen wij u met klem zorgvuldig te 
overwegen welk bedrag u voor de kerk kunt opbrengen in 2022. 
Betaalt u minder dan € 85? Overweeg of u niet in ieder geval € 85 
kunt bijdragen. Dit kan ook in maandelijkse deelbetalingen of per 
kwartaal. 
 
Wij vragen u om na te denken over wat de kerk u waard is. En 
daarvoor te geven, met uw hart én met uw verstand! 
 
Richtlijnen Kerkbalans 2022: (ongewijzigd) 
€ 170,00 per gezin 
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€  85,00 voor één persoons huishoudens  
 
Wij danken U reeds bij voorbaat voor Uw bijdrage. 
 
Met vriendelijke groeten,  
Locatieraad geloofsgemeenschap O.L.V. van Fatima De Belte 
      
IBAN nummer NL74 RABO 0147 7067 34 t.n.v.  
O.L.V. van Fatima Kerk De Belte (Emmanuelparochie) 
(Adresgegevens: G. Migchelsweg 6, 7776 RW Slagharen) 
Het rekeningnummer staat ook t.n.v. de Emmanuelparochie  maar 
is uitsluitend voor onze parochie O.L.V. van Fatima!!! Laat dit geen 
misverstand zijn. 
NB: Hierbij tevens het verzoek om, zover van toepassing, uw 
automatische overboeking via uw bank aan te passen naar de 
richtlijnen.  
 
Uw bijdrage aan kerkbalans valt onder ‘Giften aan goede doelen’ of 
Algemeen Nut beogende instellingen (ANBI). Als u kiest voor een 
periodieke schenking is zelfs het hele bedrag aftrekbaar. Meer 
informatie vindt u op www.kerkbalans.nl en/of op de formulieren die 
op de tafel liggen bij de entree van de kerk. 
 

Zitplaatsen in de kerk 
 
Vriendelijk verzoek om weer zo veel mogelijk bij de 
groene driehoekjes op de banken te gaan zitten. 
Families kunnen uiteraard bij elkaar in de bank 
aanschuiven! 
Laten we de komende tijd afstand van elkaar houden, 
zodat het niet nodig is om de touwtjes weer om de 
banken te doen. 
“De bisschoppen adviseren om in de kerk, wanneer u 
loopt, een mondkapje te dragen”. 
 
Bedankt en blijf gezond. 

 
De kosters 

http://www.kerkbalans.nl/
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Kerstgrafstukken 

Het maken van de kerstgrafstukjes 

was dit jaar weer een groot succes. 

Allereerst willen we iedereen 

bedanken voor de belangstelling 

voor de mooie kerstgrafstukjes. Maar 

liefst 50 stuks zijn besteld! 

De parochianen die voor het 

groen/lichtjes en dergelijke hebben 

gezorgd en er samen hele mooie 

stukjes van hebben gemaakt, 

hartelijk dank! Het was een gezellige 

morgen met wat lekkers bij de koffie 

en natuurlijk goed voor de verbinding 

met elkaar en niet onbelangrijk; het spekt onze kas! 

Allen hartelijk dank namens de Locatieraad. 
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In memoriam  Bertha Hagel 
 
Bij een overlijden van een 
parochiaan is het niet gangbaar om 
zijn of haar betrokkenheid voor onze 
parochie te vermelden in het 
parochieblad, want iedere situatie is 
anders en ons treft daarom geen 
waarde oordeel. Op deze 
ongeschreven regel willen we in 
deze uitgave van het parochieblad 
naar onze mening een terechte 
uitzondering  maken. 
 
Onlangs is op 9 december in De Eik 
overleden mevrouw Bertha Hagel. 
Geboren op 8 september 1931 en 
opgroeiend in de periode voor en 
tijdens de 2e wereldoorlog , wat in haar latere leven nog steeds een 
stempel drukte.    
 
Na de oorlog heeft de katholieke gemeenschap van De Belte en 
Schuinesloot, door grote financiële inspanningen en vele 
samenkomsten in Café Kleinheerenbrink, de aanzet gegeven tot de 
bouw in 1951 van onze kerk. 
 
Vanaf dit begin werd Bertha gevraagd om mee te helpen in de kerk, 
bij koster taken en bij het schoonmaken. Langzamerhand kreeg dit 
een vaste invulling en onder de pastoors Woertman, Kroesen en 
Westerhof functioneerde Bertha zo’n 45 jaren als koster. In al die 
jaren heeft Bertha veel voor onze parochie betekend. Bij lief en 
leed stond ze jarenlang klaar om als koster alles zo veel mogelijk 
van een leien dakje te laten lopen. Door al deze werkzaamheden 
werd Bertha een vast en geliefd aanspreekpunt  voor de gehele 
parochie. 
 
In 1996 werd Bertha voor haar inzet voor onze kerk gehuldigd met 
de pauselijke onderscheiding “Bene Merentie”, een onderscheiding 
voor een zeer verdienstelijk persoon. Toen ging ze min of meer met 
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pensioen, maar via de familie, de buren en het kerkbezoek bleef ze 
wel van alles op de hoogte en gaf ook heel duidelijk haar mening 
over allerlei actuele, kerkelijke ontwikkelingen.  
 
Omdat haar mobiliteit het vanaf september 2019 niet meer toeliet 
kon ze de kerk op De Belte en haar oude buren niet meer 
bezoeken,  maar altijd vroeg ze naar iedereen en iedereen moest 
de groeten hebben. “ Maar als ik kom te overlijden ga ik terug naar 
De Belte”, zei ze geregeld met een grote glimlach.   De laatste 
maanden verslechterde haar gezondheid.                                        
 
Namens de parochie konden we Bertha nog  bedanken voor haar 
jarenlange inzet op allerlei gebied voor de parochie, maar dat 
wuifde ze weg: “ik heb het met veel plezier gedaan en ik ben 
tevreden”. In de vroege ochtend van 9 december is Bertha 
overleden op een leeftijd van ruim 90 jaren en we zijn dankbaar dat 
haar verder leed bespaard  is gebleven. 
Bertha, rust in vrede. 
 

Diakenwijding Richard Meijer 

Onlangs heeft Richard Meijer uit Hoonhorst zich in een artikel aan 

U voorgesteld. Richard is 48 jaar. Samen met zijn vrouw Cindy 

woont hij in Hoonhorst. In het dagelijks leven werkt Richard voor de 

Veiligheidsregio IJsselland. Op de afdeling beheer en techniek 

beheert hij daar de apparatuur en houdt hij zich bezig met storingen 

in de electronica die zijn brandweer collega’s gebruiken. Naast 

deze werkzaamheden is hij één van de communicatie adviseurs die 

de media te woord staat bij  inzet van de brandweer. In de kerk in 

Hoonhorst is hij actief als acoliet. 

De afgelopen jaren heeft hij de diakenopleiding van ons 

Aartsbisdom gevolgd. Zijn pastorale stage in de parochies Heilig 

Kruis (Raalte en omgeving) en H. Lebuïnus (Deventer en 

omgeving) heeft hij kort geleden met succes afgerond. 

Inmiddels is Richard in onze Emmanuelparochie begonnen aan 

een ‘elfstedentocht’ langs onze geloofsgemeenschappen. In drie 

van onze kerken heeft hij zich inmiddels gepresenteerd; andere 

plaatsen zullen zo spoedig mogelijk volgen. 
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De diakenwijding van Richard is gepland op zaterdag 15 januari 

aanstaande in de Kathedraal in Utrecht. Door de huidige 

coronamaatregelen is het aantal plaatsen in de Kathedraal beperkt. 

Dit betekent, dat de wijding alleen op uitnodiging is te bezoeken. 

Wel zal er een livestream zijn. Op deze manier kunt U de wijding 

live, of op uw eigen tijd, meebeleven. 

Op zondag 16 januari aanstaande zal Richard voor het eerst 

assisteren als diaken in de viering in de Brigittakerk in Ommen, 

aanvang 11.00 uur. Over de organisatie van deze viering wordt nog 

overlegd. Verdere informatie zult U te zijner tijd kunnen vinden op 

de website van onze parochie, www.emmanuelparochie.nl  

Na zijn diakenwijding zal Richard voor 6 tot 12 uur per week als 

onbezoldigd permanent diaken werkzaam zijn, ter ondersteuning 

van het pastoraal team en ten dienste van onze 

Emmanuelparochie. 

Als Emmanuelparochie willen we Richard graag voorzien van de 

liturgische kleding, die hij nodig heeft om zijn taken als diaken goed 

te kunnen vervullen. Hiertoe hebben we bij een firma een set 

dalmatieken en vier diakenstola’s besteld, in de liturgische kleuren 

groen, paars, wit en rood. Een dalmatiek is het liturgische 

‘bovenkleed’ van de diaken, te vergelijken met het kazuifel van de 

priester. Als parochianen kunt U hieraan financieel bijdragen door 

Uw bijdrage te storten op het rekeningnummer van onze 

Emmanuelparochie: NL20 RABO 0378 9453 27 ten name van 

Rooms Katholieke Parochie Emmanuel, onder vermelding van 

“diakenwijding Richard Meijer”.  Bij voorbaat dank voor uw 

goede gaven! 

Dank voor uw gebed voor Richard op weg naar zijn diakenwijding 

op 15 januari aanstaande. 

                                        Pastoor André Monninkhof 

 
 
 

http://www.emmanuelparochie.nl/
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Kerstboodschap Pastor Thomas 
 
Beste parochianen van de Emmanuelparochie, 
Hier een bericht van Pastor Thomas vanuit India. Allereerst mijn 
hartelijke groeten aan jullie allemaal . Ik wil jullie allen in deze 
adventstijd een Zalig Kerstfeest wensen. Het kind in de stal bracht 
nieuw leven en licht voor vele mensen. Dat het kerstfeest ons 
nieuwe inspiratie mag geven om ons leven op anderen gericht te 
maken. Vooral in deze tijd van corona, om licht te schenken voor 
diegene die in het donker zijn. 
Vorig jaar was het voor mij een moeilijk jaar . Mijn broer is op 56 
jarige leeftijd aan een hersentumor overleden.  Mijn moeder en de 
vrouw van mijn overleden broer wonen nu samen in het huis.  Ik 
werk als pastoor in een parochie  niet zo ver van  hen vandaan en 
kan hen regelmatig bezoeken. 
Zoals jullie wel weten is in 2008 het Pastor Thomas Fonds 
opgericht. Door vele donaties en acties  kunnen er veel kinderen 
naar school gaan waarvan de ouders de kosten hiervoor niet 
kunnen betalen. Hiervoor mijn hartelijke dank.  
Vanaf het begin van de corona epidemie, zijn de scholen hier dicht. 
De lessen worden online gegeven.  Vele kinderen hebben geen 
smartphone met beltegoed  en internet , daarom kunnen ze de 
lessen niet volgen .  Ongeveer 50 kinderen hebben we toen vanuit 
het Pastor Thomas Fonds een smartphone  met beltegoed en 
ongeveer 100 kinderen  hebben een bijdrage gekregen om 
beltegoed te kopen.  
Ook hebben we aan ruim 100  gezinnen  voedselpakketten  
uitgedeeld.  Als de ouders niet kunnen/mogen werken vanwege de 
pandemie , dan ook geen geld.  
Zo konden we ook een groot aantal gezinnen helpen.  
Ik dank alle mensen die geld hebben geschonken. Mijn hartelijke 
dank ook namens de kinderen en hun ouders . 
Ik wens u en allen en allen die u dierbaar zijn,  een Zalig Kerstfeest 
en een Gelukkig en Gezond 2022 toe. Moge het licht en leven in de 
kribbe ons leven verlichten en vernieuwen. 
 

Hartelijke groeten, 

Pastor Thomas  
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R.K. Vrouwenvereniging 
 
Vanwege de coronaregels gaat de bijeenkomst op woensdagavond 
12 januari 2022 niet door. De maanden daarna waarschijnlijk ook 
niet. 
Wanneer het weer mogelijk is krijgt iedereen opnieuw bericht. 
 
Wij wensen allen  
                         Prettige feestdagen 
                         En een gezond 2022 
 
                    Bestuur   R.K. Vrouwenvereniging 
 

ZijActief 
 
 
Door de steeds weer aangepaste regels van de overheid over het 
verloop van de corona kunnen wij verdere activiteiten voor het jaar 
2022 niet echt plannen. Wij bekijken het van maand tot maand en 
zodra het weer kan en mag zullen we een ledenavond houden. 
Daarvan krijgen jullie tijdig bericht.  
 
Ondanks alle beperkingen en twijfels in deze zo vreemde tijd 
wensen wij eenieder een mooi, warm en fijn Kerstfeest en 
vooral een gezond 2022!!!  
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Gebed om roepingen: 

Heer Jezus Christus, 
 

U hebt gezegd: 

‘De oogst is groot……’ 
en op dat woord zijn door de eeuwen heen 

ontelbaar velen opgestaan 
en gaven alles prijs om U te volgen. 

 

Wij bidden U, 
zend ook in deze tijd uw Geest 

van wijsheid, inzicht en liefde voor uw Naam. 
 

Zie met liefde neer 

op onze gezinnen, 
op onze geloofsgemeenschappen, 

op onze parochies. 
 

Roep jonge mensen tot uw dienst, 

opdat zij in uw spoor de weg 
van de onvoorwaardelijke liefde gaan. 

 
Geef hen een trouw hart 

dat uw roepstem blijft horen 

en U geheel wil toebehoren. 
 

Heilige Maria, moeder van de Kerk, 
bid voor ons. Amen. 
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