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JAARGANG 59 no5 mei 2022 
O.L. Vrouw van Fatima 
Geert Migchelsweg 6a 
7776 RW Slagharen 
tel.: 06-53361455 
 
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 Ineke Tubben 
email: wintimebuurman@hotmail.com 
 
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 
 

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  

 
 
 
 
 
 

mailto:fam.harink@solcon.nl
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Redactietafel 
 
Voor u ligt de Fatimabode voor de maand mei. 
We hebben het Paastriuum bij ons in de kerk kunnen vieren. 
Met heel mooie vieringen.  
We gaan ons nu voorbereiden op de Hemelvaart van de Heer en  
Pinksteren. Waarmee de paastijd weer wordt afgesloten. Met 
Hemelvaart is er weer om 7.00u een viering met aansluitend een 
ontbijt en fietstocht. Aanmelden voor het ontbijt nodig. Zie verderop 
in deze fatimabode. 
De volgende Fatimabode zal verschijnen op vrijdag 27 mei. 
Copy kunt u inleveren tot en met donderdag 12 mei. Op het 
secretariaat of  bij Conny Werink, Kerkenbovenveen 30, 7926 AE 
Kerkenveld of via de mail; connywerink@gmail.com 
 

Pastoralia Waar gaat het heen ? 
 
Deze vraag hoorde ik tijdens een vergadering van een locatieraad. 
Een begrijpelijke vraag. Want er is veel aan de hand en er is het 
nodige in beweging. Deze vraag werd gesteld naar aanleiding van 
een gesprek over de liturgie. In het pastoraal team zijn we bezig om 
te kijken naar houdingen in de liturgie: staan, zitten en knielen. Hoe 
kunnen we de door onze lichamelijke expressie de actieve 
betrokkenheid van ons allen bij de viering bevorderen ? Dit zal nog 
heel wat overleg vragen. Zodra wij als pastoraal team hier een visie 
op hebben, zullen wij deze uiteraard met U delen.  
Niet alleen in onze Emmanuelparochie, maar ook in onze 
katholieke kerk wereldwijd speelt het één en ander. Zo wil paus 
Franciscus graag van ons weten, hoe het verder moet onze rooms 
katholieke kerk. In 2023 zal hij hierover in Rome een grote 
kerkvergadering houden. Maar reeds nu vraagt hij onze mening 
hierover. Dit heet het ‘synodaal proces’. In het kader van dit proces 
hebben ook in onze parochie – voorzover dit kon, denkt U ook aan 
de beperkingen als gevolg van corona – enige gesprekken 
plaatsgevonden. Binnenkort hopen wij als pastoraal team van deze 
gesprekken een kort verslag te publiceren.  
Kijken we in onze wereld, dan zien we ook de nodige vragen. 
Neem nu de oorlog in Oekraïne. Wat een vreselijke beelden komen 

mailto:connywerink@gmail.com
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tot ons van zinloos geweld en onnoemelijk veel leed. Waarom toch 
al deze narigheid ? En wat betekent dit voor de toekomst, ook voor 
ons eigen leven ? Eén ding is zeker: deze oorlog raakt ons 
allemaal; ons leven zal nooit meer hetzelfde zijn. 
En misschien moeten we dit ook wel zeggen van corona. Onze 
samenleving is gelukkig weer open. Maar toch: het virus is nog 
steeds in ons midden. Velen van ons worden ziek, de meesten 
gelukkig niet zo erg, maar toch …Ook met ‘corona’ zullen we 
moeten leren leven. Maar hoe ?  
Voeg hierbij nog allerlei prangende vragen rondom het klimaat, 
armoedeproblematiek en wat al dies meer zij; dan wordt het 
duidelijk, dat het overbekende lied van Mieke Telkamp: “waarheen 
leidt de weg die wij moeten gaan” nog steeds actueel is. 
De enige zekerheid, die we op grond van ons geloof mogen 
koesteren, is: “Het komt goed”. Dit vierden we met Pasen. En in 
deze Paastijd mogen we hier verder bij stil staan. 
Dat we – wat er ook gebeurt – vanuit dit gelovig vertrouwen mogen 
leven: “Het komt goed”. 
                                       Pastoor André Monninkhof 
 

Misintenties 

Zondag 1 mei 
Ria Werink;Bertha Hagel; Ouders Nijhof-oude Rengerink; Mini 
Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte Kosse; Willem-Kosse; Fam. 
Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Gerard Spijker; 
Herman Finkers; Johan Werink; Janny v.d. Most-Sants; ouders 
Werink -Mourits; 
 
Zaterdag 7 mei 
Ria Werink; ;Bertha Hagel; Ouders Nijhof-oude Rengerink; Mini 
Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte Kosse; Willem-Kosse; Fam. 
Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; 
Willem Haverkort; ouders Finkers-Sassen; fam. Nibourg-
Schuurman; fam. Sieljes-Hullegie; Johan Werink; Janny v.d. Most-
Sants; 
 
Zondag 15 mei 
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Ria Werink; ;Bertha Hagel; Ouders Nijhof-oude Rengerink; Mini 
Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte Kosse; Willem-Kosse; Fam. 
Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; 
Janny v.d. Most-Sants; 
 
Zaterdag 21 mei 
Ria Werink; ;Bertha Hagel; Ouders Nijhof-oude Rengerink; Mini 
Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte Kosse; Willem-Kosse; Fam. 
Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; 
Ouders Willem en Annie IJsseldijk; ouders Finkers-Sassen; Joop 
Kleinheerenbrink; Anton de Vent; ouders Herman en Annie 
Schlepers-Bouwhuis; Janny v.d. Most-Sants; 
 
Donderdag 26 mei 
Ria Werink; ;Bertha Hagel; Ouders Nijhof-oude Rengerink; Mini 
Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte Kosse; Willem-Kosse; Fam. 
Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; 
Robert Luiken; Joop Kleinheerenbrink; Anton de Vent; ouders 
Herman en Annie Schlepers-Bouwhuis; Janny v.d. Most-Sants; 
 
 
Zondag 29 mei 
Bertha Hagel; Ouders Nijhof-oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; 
Jan en Henriëtte Kosse; Willem-Kosse; Fam. Homberg-Hagel-
Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers;Johan Werink; 
Willem Haverkort; Janny v.d. Most-Sants; 
 
 

Collectes maart  
  
Collecte eigen kerk                        €           303,70 
Misboekjes                                     €  14,00                                                       
Mariakapel                                     €         77,14 
Extra collecte Oekraine                  €             33,70 

 
 
Kerkversieren    
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29 apr.: Janny Broekhuizen en Dora Scholten 
6 en 13 mei: Marijke Kool en Diny Temmink 
20 en 27 mei: Truus Werink-Schlepers en Rita Schelhaas 

 
 
Kerkhofonderhoud 
 
29 apr en 6 mei.: G. Fikken, G. Sieljes, J. Sassen, B. Renker. H. 

Overberg en B. Overberg. 
13 en 20 mei: G. Kleine, T. Nibourg, R. v.d. Fels, H. de Bruin, 
                       H. Maas en T. Schlepers 
27 mei: B. Temmink, H. Luiken, J. Luiken, H. Hermes en J. Berg 
 

 

Koffiedrinken 

 

Koffiedrinken na de viering op zondag 1 mei en 29 mei.  

In de zandbelt. U bent van harte welkom 

 

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. 

 

Parochiekroniek 

Overleden: 7 april, Ben Benjamins, 78 jaar oud. 
Ben was vrijwilliger bij het kerkhofonderhoud. Wij wensen de familie 
veel kracht en sterkte toe. 

Beste parochianen, 
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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 
 

 

Op 26 mei om 7.00 uur begint de Hemelvaartviering, voorgegaan 
door pastor Butti  

Aansluitend is er na de viering een lekker ontbijt, voor u op de 
trappers gaat staan. We hebben wederom een leuke fietstocht 
uitgezet vanuit de Zandbelt. De beschrijving is bij de Zandbelt te 
krijgen.  

Er is ook de mogelijkheid om de fietstocht op een later tijdstip van 
de dag te fietsen. De beschrijving kunt u dan ophalen bij de 
Zandbelt. 

U kunt u voor het ontbijt  opgeven bij Ben Nijhof; 06-30939220. 
Opgave is t/m 19 mei mogelijk.  

 



Vieringenrooster mei  2022 
 

Datum Tijd  Viering  Voorganger  Lector  Koster Koor    

Zon. 1 mei 9.00 Communieviering Pastor Butti Theo 

Schlepers 

Ineke 

Tubben 

 

Do.  5 mei 19.00 Rozenkrans 
bidden 

    

Zat. 7 mei 19.00 commnunieviering Werkgroep  

Slagharen  

 Richard 

Lugies 

Fatimakoor 

Do. 12 

mei 

19.00 Rozenkrans 
bidden 

    

Zon. 15 

mei 

9.00 communieviering Werkgroep 

Slagharen 

 Jan Berg  

Zat. 21 

mei 

19.00 Eucharistieviering  Pastor Wenker Conny 

Werink 

Richard 

Lugies 

Fatimakoor 

Do. 26 

mei 

7.00 communieviering Pastor Butti Theo 

Schlepers 

Ineke 

Tubben 

 

Zon. 29 

mei 

9.00 eucharistieviering Pastoor 

Monninkhof 

Conny 

Werink 

Jan Berg  

       



 
Vieringen in de regio: 
EV. staat voor eucharistieviering en  

CV. staat voor communieviering. 

 

mei 30/1 7/8 14/15 21/22  28/29 

Slagharen 
Za. 19.00 
Zon. 9.00 

 
CV 
- 
 

 
- 
CV 
 

 
EV 
- 
 

 
- 
CV 
 

 
- 
CV 
 

Dedems-
vaart  
Za. 19.00 
Zon. 9.00 

 
 
- 
CV 
 

 
 
 - 
EV 
 

 
 
CV 
- 

 
 
EV 
- 
 

 
 
- 
CV 

Hardenberg 
Zon. 11.00u 

 
CV 

 
CV 

 
CV 

 
CV 

 
EV 

  

Dank  u wel. 

De kerk en de Zandbelt zijn weer grondig schoongemaakt 
door vrijwilligers. Wij willen deze mensen heel erg 
bedanken voor hun inzet!  

Wij merken dat het wel steeds aankomt op dezelfde 
mensen die zich hiervoor inzetten. Wij willen vragen of de 
volgende keer ook de jongere generatie zich voor deze 
schoonmaak wil inzetten.  

Dit is ook samen gemeenschap zijn!  

Locatieraad de Belte. 
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Verslag jaarvergadering Sint Barbara 
 
Op 30 maart is de jaarvergadering van de begrafenisvereniging St. 
Barbara gehouden. Bij de presentatie van de jaarcijfers over 2021 
werd bekend gemaakt dat er een tekort is ontstaan, doordat er 50 
% meer begrafenissen zijn verzorgd door de vereniging, in 
vergelijking met het langjarig gemiddelde. Uit de reserves is dit 
tekort vereffend. Om de vereniging ook in de toekomst te behouden 
heeft het bestuur besloten om de contributie te verhogen, omdat 
ook de gemiddelde leeftijd van onze leden stijgt, en om de 
gebruikelijke dienstverlening te blijven continueren, is een 
verhoging van 15 euro naar 25 euro per lid noodzakelijk. Wij 
beseffen dat dit een forse verhoging is, maar voor het voortbestaan 
van de vereniging noodzakelijk. Daarbij zijn wij in vergelijking met 
andere verenigingen in de regio, een vereniging die voor een 
relatief lage contributie toch de gebruikelijke diensten kan verlenen. 
Het is in ieders belang om de vereniging voor onze leden, een 
levensvatbare toekomst te laten behouden. Voor reacties en 
persoonlijke vragen kunt u mailen naar  G. de Goojer 
penningmeester van de verenging barbara.slagharen@gmail.com  

 

 

 

 

Wij als bestuur willen u er graag op attenderen dat als uw kinderen 

de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt niet meer aangesloten zijn bij 

Begrafenisvereniging St. Barbara. 

Voor opgave van het lidmaatschap kunt u mailen met dhr. G. de 

Gooijer barbara.slagharen@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:barbara.slagharen@gmail.com
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Voorstellen Gerard Boekel 
 
 
 

 
 
Vanaf 1 april 2022 mag ik het stokje overnemen van Hermien 

Schoorlemmer als vice-voorzitter van onze Emmanuelparochie. Het 

afgelopen jaar heb ik al meegedraaid in het bestuur om al wat 

eerste ervaring op te doen. Ondanks dat ik de afgelopen jaren als 

profieldrager Gemeenschapsopbouw voor de locatie Hoonhorst al 

bestuurlijk actief was binnen de parochie, heb ik nog lang niet met 

iedereen kennis kunnen maken. Met een aanstellingstermijn van 

maximaal 8 jaren zal daar nog voldoende tijd voor zijn. Maar als 

eerste introductie, zal ik mijzelf verder voorstellen:  

Zesenveertig jaar geleden ben ik geboren in de Groningse plaats 

Haren als oudste in een Nederlands Hervormd gezin. Op mijn 

tweede ben ik echter verhuisd naar het Zuid Limburgse Mheer, 

bijna het uiterste puntje van Nederland. In een klein Rooms 

Katholiek dorp met een kerk, een café en een school groeide ik op 

met heel veel lokale en religieuze tradities. Naast carnaval en 

dorpsfeesten werd daar bijvoorbeeld nog regelmatig processies 

gelopen door het dorp. Ook op school was er veel aandacht voor 

het Katholieke geloof. Ondanks dat ik toen nog wel in Eijsden 

protestant-christelijk gedoopt ben is in Limburg waarschijnlijk het 

zaadje al gepland voor mijn verdere weg in het leven.  
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Tijdens mijn studietijd leerde ik mijn vrouw Ingrid Diepman kennen 

en trouwen wij op 5 oktober 2001 in de H. Cyriacuskerk van 

Dalfsen. Ik was toen nog niet katholiek maar toonde mij al wel 

voldoende betrokken dat (toen nog) pastoor Woorts in onze 

huwelijksviering voorging.  

Na eerst in Zwolle te hebben gewoond vestigden wij ons in 

Hoonhorst toen onze oudste zoon Hugo was geboren. Drie jaar 

later volgde onze tweede zoon Victor. Beiden werden in de H. 

Cyriacuskerk van respectievelijk Dalfsen en Hoonhorst gedoopt en 

gingen vervolgens naar de St. Cyriacusschool (ja, daar is hij weer 

     ) in Hoonhorst. Kortom, langzaam aan richtte mijn leven zich 

steeds meer op het katholieke geloof en daarom besloot ik ook om 

mij op Eerste Pinksterdag te laten vormen, door pastoor 

Swijnenberg.  

Ingrid zong inmiddels bij het koor Enjoy, de jongens deden hun 

Eerste Heilige communie en Vormsel, ik was voorzitter van de 

ouderraad van de St. Cyriacusschool en organiseerde bijvoorbeeld 

de paasvuurviering.  En zo rolde ik door naar het 

profieldragerschap Gemeenschapsopbouw in Hoonhorst.  

Het is in de functie van vice-voorzitter mijn uitdaging om onze 

parochie samen met alle parochianen, locatieraden, pastorale team 

en parochiebestuur in deze turbulente tijden zicht te houden op wat 

echt belangrijk is, levendige geloofsgemeenschappen in alle 

locaties van onze parochie.  

Als parochiebestuur kunnen wij zorgen voor de lijntjes, de 

parochianen en locatieraden kleuren het plaatje in! 

Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten en van gedachten te wisselen over 

de wijze waarop wij onze parochie toekomstbestendig maken! 

Grote dank aan Hermien Schoorlemmer 
Onlangs nam Hermien Schoorlemmer uit Hoonhorst afscheid als 
vice-voorzitter van het parochiebestuur van onze 
Emmanuelparochie. 
Als pastoraal van onze parochie, maar ook vanuit parochiebestuur 
en pastoraal team, zeg ik Hermien hartelijk dank voor alles wat zij 
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als vice-voorzitter van ons bestuur voor onze parochie heeft 
gedaan. 
In 2015 trad zij aan, als opvolger van Ton Hoogenboom. Met hart 
en ziel heeft zij zich als vice-voorzitter voor onze parochie ingezet. 
Naast haar gezin en familie, en in combinatie met haar drukke 
werk, was zij altijd beschikbaar voor het bestuurlijke werk in onze 
parochie.  
In de jaren, waarin Hermien vice-voorzitter is geweest van ons 
parochiebestuur, was zij een verbindende factor en steun en 
toeverlaat voor velen. Op een onopvallende, maar duidelijke wijze 
gaf zij leiding, bij Hermien wist je waar je aan toe was. Maar ook de 
menselijke kant heeft zij nooit uit het oog verloren. 
Zelf herinner ik me het warme welkom in 2018, maar ook de vele 
gesprekken, dat ik bij Hermien aan haar keukentafel in Hoonhorst 
mocht voeren. Het kopje koffie smaakte heerlijk, maar het 
luisterend oor van Hermien was spreekwoordelijk ! Ook collega’s in 
het pastoraal team en anderen, die Hermien mochten ontmoeten, 
kunnen hiervan getuigen ! 
Gelukkig blijft Hermien nog dienstbaar aan het Lourdeswerk in 
onze parochie. Maria heeft een speciaal plekje in haar leven; en 
graag laat zij anderen als pelgrims hierin delen.  
Als parochiebestuur en pastoraal team prijzen we ons gelukkig, dat 
per 1 april jl. de heer Gerard Boekel, eveneens uit Hoonhorst, is 
aangetreden als nieuwe vice-voorzitter van het bestuur van onze 
Emmanuelparochie. We wensen hem heel veel zegen en succes 
met zijn goede werk als vice-voorzitter. Heel fijn, dat je dit voor 
onze parochie doen wilt ! 
En Hermien, dank voor alles ! Nog heel veel mooie jaren, samen 
met je echtgenoot Herman, en allen die je lief en dierbaar zijn. Ga 
met God en het ga je goed ! 
                                       Pastoor André Monninkhof 
 
Diakenwijding Richard Meijer 
 
 Eind december 2021 bent u geïnformeerd over het uitstellen van 
mijn diakenwijding. Inmiddels zijn de Corona maatregelen verleden 
tijd en is D.V. 7 mei 2022 de diakenwijding van mij en mijn 
medewijdeling Antoon. 
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Op ruim 1500 kilometer van ons vandaan is het oorlog. Mensen zijn 
in grote getallen op de vlucht geslagen om te ontkomen aan het 
geweld. Mensen die achter bleven verkeren in grote onzekerheid, 
de bezetter hongert de achter gebleven mensen in sommige steden 
en dorpen uit in de hoop zo een overgave te bereiken. Levenloze 
lichamen van onschuldige inwoners zijn voor vuil achtergelaten op 
straat. 

In mijn dagelijks werk en in het dienstwerk voor de kerk ervaar ik 
wat dit teweeg brengt. Vluchtelingen vragen mij te bidden voor hun 
achtergebleven dierbaren die amper te eten hebben. Het is voor mij 
niet passend om in deze omstandigheden mijn wijding groots en 
uitbundig te gaan vieren. Soberheid is naar mijn beleving passend 
in deze. Deze keuze past mij ook als persoon en hoe ik het werken 
als diaken opvat “in bescheidenheid dienend zijn aan mensen”. 

Dit is dan ook de reden er geen uitnodiging in het parochieblad 
staat om op zaterdag 7 mei 2022 aanwezig te zijn bij de wijding en 
de receptie in Utrecht. Het staat u wel vrij om de wijdingsviering die 
om 10:30 uur aanvangt op zaterdag 7 mei 2022 bij te wonen in de 
Sint Catharina kathedraal, Lange Nieuwstraat 36 Utrecht.  De 
viering is via een livestream te volgen https://tinyurl.com/2p986c86  

 
Hartelijke groet, 
 
Richard Meijer 
 
Bus naar diakenwijding  
 
Sinds een paar maanden is Richard Meijer als kandidaat diaken in 

onze parochie aan het werk.  

Op zaterdag 7 mei om 10.30 uur zal hij door Kardinaal Eijk tot 

diaken worden gewijd, zie voor meer info de website van de 

Emmanuelparochie. 

Bij voldoende belangstelling om aanwezig te zijn bij deze 

wijdingsviering, willen wij (het parochie-bestuur) een bus laten 

rijden naar Utrecht. Wanneer u hiervoor belangstelling heeft, kunt u 

zich tot 20 april as. opgeven bij de secretaris van het 

https://tinyurl.com/2p986c86
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parochiebestuur (secretaris@emmanuelparochie.nl). Graag bij 

opgave duidelijke vermelding van uw naam en het aantal personen. 

Voor de kosten van de busreis vragen wij een vrije gift. 

Op zondagochtend 8 mei zal Richard om 11.00 uur mee 

voorgaan in een viering in de kerk van Ommen. Na de viering kunt 

u hem feliciteren. En natuurlijk zijn hiervoor ook alle parochianen 

van harte welkom.  

Wij wensen Richard een goede voorbereiding op deze voor hem 

bijzondere dag. 

Parochiebestuur Emmanuelparochie 

 
 
R.K. Vrouwenvereniging 
 
Woensdag 18 mei  

 
Sluitingsavond .Ook dit  jaar sluiten wij het seizoen af met een 
bingo en een verloting. 

. 
 

 ZijActief 
 
Maandagavond 9 mei om 19.30 uur in de parochiezaal 
Lezing “Vrijmetselarij” door dhr. Huub Verberk. 
Huub Verberk is secretaris van de Vrijmetselarijloge Fides Mutua 
uit Zwolle. Hij vertelt ons alles over het werk, de rituelen en de 
organisatie van het internationale genootschap van de 
Vrijmetselarij. 
 Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of 
levensbeschouwing. En zeker geen sekte of geheim genootschap. 
De Orde van Vrijmetselarij is een democratische vereniging, 
waarvan de leden streven naar verdieping van inzicht, geestelijke 
en morele verheffing, onderling waardering en wederzijdse hulp. 
Door goed te luisteren naar de ander, kom je veel over jezelf te 
weten. 
 Het is het grootste genootschap met rituelen en is wereldwijd 
verspreid. Daarin onderscheid zij zich van andere organisaties op 
dat terrein door haar bijzondere methode van werken. Al in 1734 is 

mailto:secretaris@emmanuelparochie.nl
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de Vrijmetselarij ook in Nederland vertegenwoordigd. Wie meer wil 
weten over Vrijmetselarij,  laat dan deze lezing niet aan zich 
voorbijgaan. Het is super interessant om hier meer over te weten te 
komen!  
 

Filmmiddag 
Er is nog overleg over de filmmiddag. De eerste donderdag van de 
maand is 5 mei en bevrijdingsdag. Als het doorgaat krijgen de 
leden van ZijActief hierover bericht. 
 

 
De Zonnebloemloterij 2022! 
  
In mei en juni willen we weer langs de deuren om loten te 
verkopen. 
Daarvoor zoeken we nog vrijwilligers die ons willen helpen met 
verkopen.  
De opbrengst van de loterij komt in zijn geheel ten goede aan het 
werk  
van de Zonnebloem. 
Met onze ruim 30 vrijwilligers zijn wij altijd actief om sociaal 
isolement  
te verkleinen bij mensen met een lichamelijke beperking door bv. 
een  
activiteit, bellen of een bezoekje. 
Heb je tijd en zin om ons een handje te helpen meld je dan bij Hans 
Kosse, 
Tel: 06-57773165. 
 
De Zonnebloem Slagharen-Schuinesloot-Lutten-De Krim 
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Heilige van de maand 

13 MEI: MARIA VAN FATIMA: 
TELKENS WEER DIE 13E 

 

Tussen mei en oktober 1917 verscheen Maria zes keer op de 13e 
van de maand aan de herderskinderen Lucia, Francesco en 
Jacintha bij de Portugese stad Fatima. De eerste keer was op 13 
mei, de laatste keer op 13 oktober. Francesco en Jacintha stierven 
toen ze nog jong waren aan de Spaanse griep. Lucia trad in bij de 
zusters karmelietessen en schreef in het klooster haar 
herinneringen aan de Mariaverschijningen op. 

Maria openbaarde drie geheimen aan de kinderen, waaronder het 
einde van de Eerste en het begin van de Tweede Wereldoorlog. 
Het derde geheim van Fatima werd pas in 2000 door het Vaticaan 
bekend gemaakt en bleek de voorspelling van een aanslag op de 
paus te zijn. Er was een aanslag op paus Johannes Paulus op 13 
mei 1981 die hij ternauwernood overleefde. Lucia stierf op 13 
februari 2005. 
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Vreugde verbindt! 
Roepingenzondag 2022 
 
Op 8 mei is het weer Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag 
voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en 
het religieuze leven. Het onder de aandacht brengen en 
bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de 
Kerk. De zorg om voldoende herders in de toekomst is een 
gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid van alle gelovigen. 
Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw.  
 
Het Interdiocesaan Roepingenoverleg, het landelijk 
samenwerkingsorgaan tussen bisdommen en religieuzen, brengt 
ook dit jaar materiaal uit om de aandacht voor en het gebed om 
roepingen te bevorderen. Thema van dit jaar is: Vreugde verbindt. 
Het is een oproep om ons in het nadenken over, het bidden voor en 
het begeleiden van roepingen vooral te laten leiden door de 
vreugde die een roeping teweegbrengt in het hart van degene die 
geroepen wordt.  
 
Aan het begin van zijn pontificaat schreef paus Franciscus in zijn 
apostolische exhortatie Evangelii gaudium: “De vreugde van het 
Evangelie vervult het hart en het hele leven van hen die Jezus 
ontmoeten. Zij die zich laten redden door Hem, worden bevrijd van 
de zonde, de treurigheid, de innerlijke leegte, het isolement. Met 
Jezus Christus wordt de vreugde altijd geboren en herboren” (nr. 
1). 
Wie aangestoken is door die vreugde kan niet anders dan deze 
doorgeven aan de mensen om hem heen. En dan zullen we 
merken dat vreugde verbindt. De Kerk van de toekomst heeft 
mensen nodig die boodschappers van die vreugde willen zijn, echte 
vreugdebodes die mensen bij elkaar brengen rond de persoon van 
Jezus Christus.  
 
De Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht wil hier graag aan 
meewerken met materiaal en initiatieven, maar rekent erop dat ook 
onze parochies en geloofsgemeenschappen meer en meer mogen 
uitgroeien tot plaatsen waar de vreugde van het Evangelie met 
elkaar gedeeld wordt, waar het gesprek over roeping wordt gevoerd 
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en waar degenen die zich geroepen weten echt gehoord en gezien 
worden.  
Een bijzondere vorm van ondersteuning is het aanhoudend gebed 
om roepingen. Daarom nodig ik iedereen uit om mee te doen aan 
het gebed om roepingen en lid te worden van de Diocesane 
Gebedskring. Zonder financiële middelen lukt het echter ook niet. 
Daarom wil ik u vragen om ons zo mogelijk ook financieel te 
steunen. Uw bijdrage is meer dan welkom op bankrekeningnummer 
NL64 ABNA 0810 4964 88 ten name van het Fonds 
Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht. Voor meer informatie over 
schenken of nalaten aan het Ariënsinstituut of het lidmaatschap van 
de Gebedskring, zie: www.ariensinstituut.nl. Hartelijk dank voor uw 
steun! 
 
Zie voor meer informatie over Roepingenzondag: 
www.jekomtalsgeroepen.nl 
 
drs. P. Kuipers 
Rector Ariënsinstituut en voorzitter van de Diocesane 
Roepingenraad 

 

DAT UW LICHT MIJ VERLICHTE 

Heilige Geest, in uw goedheid, 
zie naar mij om, wees mij genadig. 
Verzonken in het diepe van de dood 
smeek ik u om leven. 
En wanneer je me het leven hebt gegeven 
dat uw licht mij verlichten moge. 

Joannes van Fécamp 

 

 

http://www.ariensinstituut.nl/
http://www.jekomtalsgeroepen.nl/


- 22 - 
 
 
 
 

Gebed om roepingen 

Heilige Maria, U ontving uw uitnodiging, uw roeping om 
moeder te worden van Gods Zoon, plotseling, via de 

aartsengel Gabriël. Zonder precies te weten hoe dit zou gaan 
gebeuren en wat u in uw leven nog te wachten stond, zei u 

vol vertrouwen: “Ja, mij geschiede naar uw woord.” U 
vertrouwde op de woorden van de engel: “Voor God is niets 
onmogelijk.” U gaf u over aan de Kracht van de H. Geest. 

Dank u voor uw voorbeeldig, onvoorwaardelijk “Ja” op Gods 
roepstem, Maria! Ook nu nog worden velen geroepen tot het 
priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. U weet 
dat vele geroepenen wellicht God niet eens kennen. U bent 
ervan op de hoogte dat een niet gering aantal de Stem van 
God niet hoort of herkent. U weet ook dat sommigen niet 
eens durven te luisteren. Dat nogal wat mensen andere 

interesses of voorkeuren hebben en hun hart sluiten. Dat ze 
bang zijn voor wat hun omgeving ervan vindt. Dat ze geen 

zelfvertrouwen hebben… Help de geroepenen om de 
liefdevolle stem van God te ontdekken en te onderscheiden, 

tussen alle uitnodigingen en verleidingen van de wereld. 
Wees dan een voorspreekster bij uw Zoon voor hen die 

gebrek aan vertrouwen hebben om ja te zeggen. Moge het 
hart van de geroepenen op uw voorspraak en met hulp van 

de genade van uw Zoon blij, bereidwillig en genereus 
opengaan voor de vele genaden die God aan hen, en via hen 

aan de Kerk en de wereld, wil geven. Als ze maar ja 
zeggen… Dank u ook voor uw “Ja” op ons vragen en roepen, 

goede moeder Maria! 

 Mgr. E.J. de Jong Hulpbisschop van Roermond 
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