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JAARGANG 59 no 7 Juli en augustus  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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Het secretariaat is in de zomermaanden gesloten 
met ingang van donderdag  7  juli  

tot en met donderdag 11 augustus 2022 
Op donderdag 18 augustus bent u weer van harte 

welkom 
 
 
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 maanden juli en augustus. 
De zomermaanden zijn weer aangebroken. Alles staat  op een laag 
pitje. We kunnen weer op vakantie. We wensen iedereen die op 
vakantie gaat een heel fijne tijd, geniet ervan. 
Het secretariaat is gesloten van 7 juli tot en met 11 augustus. 
De volgende Fatimabode zal verschijnen op vrijdag 26 augustus. 
Copy kunt u inleveren tot en met donderdag 11 augustus. Op het 
secretariaat of  bij Conny Werink, Kerkenbovenveen 30, 7926 AE 
Kerkenveld of via de mail; connywerink@gmail.com 
 

Pastoralia 
 
 Synodaal proces in onze Emmanuelparochie 
 
Enige weken geleden beloofde ik U in mijn parochiebladartikel: 
“Waar gaat het heen ? “ een kort verslag van het ‘synodaal proces’ 
in onze Emmanuelparochie. Dit verslag geef ik U in dit artikel. 
 
Het ‘synodaal proces’ betreft een kerkvergadering, die door onze 
paus Franciscus in gang is gezet in alle katholieke kerken over de 
hele wereld. Paus Franciscus wil weten, hoe wij als gelovigen, en 
ook anderen buiten onze geloofsgemeenschappen, aan kijken 
tegen de toekomst van onze katholieke kerk. Hiertoe houdt hij een 
raadpleging in alle parochies en hun geloofsgemeenschappen. Aan 
alle Bisschoppen gaf hij in het najaar van 2021 de opdracht, om in 
hun bisdom in gesprek te gaan over de door hem (de paus) 
aangereikte vragen.  
 
Zo kreeg ook onze Aartsbisschop, Kardinaal Eijk, de opdracht, om 
vóór de zomervakantie van 2022 een verslag te maken van het 
synodaal proces in ons Aartsbisdom Utrecht. Hiertoe stuurde de 
Kardinaal begin november 2021 aan alle pastoors in ons bisdom 
een brief met een toelichting, vragen en materialen voor het 
gesprek in de parochie en haar geloofsgemeenschappen. 
 

mailto:connywerink@gmail.com
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In het pastoraal team van onze Emmanuelparochie hebben we in 
de loop van november overlegd over deze brief c.a. van onze 
Aartsbisschop. Onze constatering als pastoraal team was: deze 
brief, en ook het toegestuurde materiaal, zijn te ‘moeilijk’: ze lenen 
zich onvoldoende voor gesprek met U als ‘gewone parochianen’. 
Bovendien zagen wij het als pastoraal team als een bezwaar, dat 
de uitkomsten van eventueel gesprek in onze parochie, door de 
huidige hiërachische verhoudingen in onze kerk, naar alle 
waarschijnlijkheid niet van invloed zouden zijn op de uiteindelijke 
besluitvorming binnen de kerk. 
 
Door de coronamaatregelen, die kort daarop volgenden (periode 
november 2021  tot en met januari 2022), waren wij als pastoraal 
team niet in staat om in het kader van dit synodaal proces 
gespreksbijeenkomsten te organiseren. 
 
Toen de coronamaatregelen werden versoepeld, kwam er begin 
februari 2022 een ‘reminder’ van onze Kardinaal. Hij verzocht de 
pastoors in zijn bisdom om in hun parochie, de gesprekken in het 
kader van het synodaal proces alsnog te doen plaatsvinden, en 
uiterlijk begin april 2022 een verslag in te leveren van dit synodaal 
proces. 
 
Als pastoor van de parochie heb ik – na overleg hierover in het 
pastoraal team – geprobeerd om in de korte termijn die nog restte 
(amper twee maanden), nog enige gesprekken te laten 
plaatsvinden. Wegens overvolle vergaderagenda’s in 
parochiebestuur en in een door mij geselecteerde locatieraad, is dit 
maar ten dele gelukt. Alleen in de jongerengroep “Lumen Christi” 
van onze parochie hebben we van gedachten kunnen wisselen 
over vragen in het kader van het synodaal proces. 
 
Om de Kardinaal toch een indruk te geven, wat er in onze parochie 
leeft, heb ik in mijn uiteindelijke verslag van het synodale proces in 
onze parochie, twee dingen gedaan: verwezen naar een brief van 
een zeer betrokken parochiaan, die in deze periode is geschreven; 
en puntsgewijs de resultaten weergegeven van het gesprek in onze 
jongerengroep. 
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In zijn brief (aan de Kardinaal en zijn beide hulpbisschoppen) deelt 
deze parochiaan zijn bezwaren tegen de gevolgen van de 
aanwijzing in 2012 van onze Brigittakerk in Ommen als het 
eucharistisch centrum van onze parochie, voor de opbouw in deze 
geloofsgemeenschap. Door de nadruk, die er werd (en wordt) 
gelegd op de viering van de Eucharistie, was er – zo stelt hij - 
nauwelijks nog ruimte voor woord- en communievieringen en 
uitvaartvieringen onder leiding van parochianen; en dat, terwijl in de 
jaren daarvoor door deze geloofsgemeenschap ruimschoots was 
geïnvesteerd in tijd en geld voor de opleiding van deze vrijwilligers. 
Verder schrijft deze parochiaan over een aantal ‘mooie aspecten’ 
van zijn geloof, maar ook over de grote zorgen, die hij heeft over de 
houding van ons als Kerk tegenover een aantal door hem 
genoemde ‘kwetsbare groepen’. Door deze houding van de Kerk 
voelen deze groepen zich – aldus deze parochiaan – in de kou 
staan. Naar mijn indruk, roepen de gevoelens van deze zeer 
betrokken parochiaan, bij veel anderen in onze Emmanuelparochie, 
herkenning op. 
 
Het gesprek in onze jongerengroep “Lumen Christi” over waar het 
in onze RK kerk en ook in onze parochie heen zou moeten, leverde 
andere gezichtspunten op. Vanuit dit gesprek, noteerde ik onder 
meer: 
- Catechese wordt node gemist 

- Het is van belang dat je weet, waarom je iets doet; daarom 

is verdieping van het grootste belang 

- Liturgie – zo wordt gesteld – behoort ‘God-gericht’  te zijn; 

“God verdient het allermooiste van alles”. Doel van de Mis, zo zegt 

deze groep is: aanbidden. Daarop pleit deze groep voor eerbied en 

respect, voor een ‘knielende kerk’. 

- Onze jongerengroep concludeert: “Een ‘duidelijke’ kerk is 

een kerk die toekomst heeft; traditie heeft de toekomst.” 

Bovenstaande weergave van het verloop van het synodaal proces 
in onze parochie; de verwijzing naar de brief van deze zeer 
betrokken parochiaan; en ook de ‘statements’ uit het gesprek in 
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onze jongerengroep, heb ik medio april aan onze Kardinaal 
toegestuurd.  
 
Op basis van alle binnengekomen verslagen uit de 50 parochies 
van ons Aartsbisdom, en uit de andere parochies in Nederland, 
zullen de Kardinaal en de andere Bisschoppen in ons land zorgen 
voor een document van 10 pagina’s over het synodaal proces in 
onze Kerkprovincie. Dit document zullen zij dan over een paar 
weken, toesturen aan paus Franciscus. In een kerkvergadering 
(synode) in Rome in 2023, zullen dan de aanwezige Bisschoppen 
besluiten nemen over de toekomst van onze Rooms Katholieke 
Kerk. 
 
Door dit verslag hoop ik U inzicht te hebben gegeven in het 
synodale proces in onze Emmanuelparochie 

                                     Pastoor André Monninkhof 
 

Vieren met lijf en leden 
 
In mijn recente parochieblad artikel “Waar gaat het heen ? “ 
beloofde ik U nog een standpunt van ons als pastoraal team over 
de lichaamshoudingen tijdens vieringen: knielen, staan en zitten.  
 
Over dit onderwerp is – nog niet zo lang geleden – een vraag 
gesteld in één van onze locaties. Een groep parochianen vraagt 
zich af: tijdens vieringen blijven we alsmaar zitten. Kunnen we niet 
wat vaker gaan staan of knielen, op momenten, waarop dit past bij 
het moment van de viering ? 
 
Nu hebben deze parochianen wel een punt. In de liturgie is de 
basishouding eigenlijk: staan. Blijven staan, is een uitdrukking van 
actieve betrokkenheid: ‘we staan ergens voor’. Bovendien is staan 
een verwijzing naar de kern van ons geloof: ‘opstanding’; 
‘verrijzenis’. 
Knielen daarentegen is een houding van overgave: je klein maken 
voor God, bijvoorbeeld bij een stil gebed na de communie. Zitten is 
een uitdrukking van aandachtig luisteren: bijvoorbeeld tijdens de 
eerste en tweede lezing en gedurende de overweging. 
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Misschien bent U wel eens naar de Chrismamis (zegening van de 
heilige olieën) vlak voor de Pasen, in Apeldoorn, geweest. Of was 
U wel eens aanwezig in de Kathedraal in Utrecht bij een 
diakenwijding of priesterwijding. Of heeft U wel eens een plechtige 
viering meegemaakt in Kevelaer of tijdens een bedevaart naar 
Lourdes. Bij deze vieringen is het heel gebruikelijk, dat mensen op 
de zojuist door mij genoemde momenten gaan staan, zitten of 
knielen. Het staat dan ook aangegeven in het boekje; en ook de 
sfeer waarin deze vieringen plaatsvinden, lijkt het gemakkelijker te 
maken om dan deze lichaamshoudingen aan te nemen. 
 
Echter: in de vieringen in de elf kerken van onze 
Emmanuelparochie is dit minder vanzelfsprekend. We gaan staan 
bij binnenkomst van de voorganger en het openingslied; tijdens het 
evangelie; bij het eerste deel van het eucharistisch gebed (tot na de 
consecratie) en bij zegen en slotlied. Maar voor het overige blijven 
we zitten. Tijdens de viering vinden we dit de meest aangename 
lichaamshouding: we zijn in rust en kunnen alles goed volgen. Lang 
moeten staan ervaren we als vermoeiend. En knielen roept bij 
velen van ons bezwaren op, omdat we dit fysiek niet (meer) 
kunnen, omdat we dit meer gewend zijn, en omdat het een gevoel 
oproept van ‘onderworpenheid’, wat minder goed past bij de 
manier, waarop wij ons nu in het leven voelen staan. Ook buiten 
onze Emmanuelparochie is het in andere plaatselijke kerken tijdens 
vieringen de gewoonte, om op enkele momenten te gaan staan, 
maar voor de rest te blijven zitten. 
 
Als pastoraal team zijn we van mening, dat – met alle respect voor 
de groep parochianen, die over dit onderwerp een vraag heeft 
gesteld – wij in onze parochie vooralsnog moeten vasthouden aan 
de huidige praktijk, zoals beschreven in de vorige alinea. Dus: we 
gaan staan op de momenten waarop we dit nu ook doen, voor het 
overige gaan we zitten. Wie dit wenst, kan knielen, bijvoorbeeld 
tijdens de voorbeden en het stil gebed na de communie. Zo 
bewaren we het beste de eenheid, die we als 
geloofsgemeenschappen tijdens vieringen in onze kerken toch ook 
willen uitstralen.  
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We hopen op Uw begrip voor ons standpunt. En wensen U tijdens 
de vieringen in onze kerken, veel devotie. Dat wij ook in onze 
Emmanuel-parochie, in gebed en viering, mogen ervaren, dat God 
met ons is. 
                                   Pastoor André Monninkhof 
 

Misintenties 

 
Zondag 26 juni 
Leen Berg-Biemans; Jos Kievits; 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-Haverkort en zoon Gerard; ouders 
en fam. Finkers-Sassen; Janny v.d. Most-Sants;  
 
Zaterdag 2 juli 
Leen Berg-Biemans; Bertha Hagel; Ouders Nijhof-oude Rengerink; 
Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte Kosse; Willem-Kosse; Fam. 
Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers;  
 
Zondag 10 juli 
Leen Berg-Biemans; Bertha Hagel; Ouders Nijhof-oude Rengerink; 
Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte Kosse; Willem-Kosse; Fam. 
Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers 
 
Zaterdag 16 juli 
Leen Berg-Biemans; Jos Kievits; Bertha Hagel; Ouders Nijhof-oude 
Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte Kosse; Willem-
Kosse; Fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; 
Herman Finkers 
 
Zondag 24 juli 
Bertha Hagel; Ouders Nijhof-oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; 
Jan en Henriëtte Kosse; Willem-Kosse; Fam. Homberg-Hagel-
Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Willem Haverkort; Herman Finkers; 
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Johan en Leen Berg-Biemans; Johan Werink; ouders Luiken-
Haverkort en zoon Gerard;  
 
Zaterdag 30 juli 
Bertha Hagel; Ouders Nijhof-oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; 
Jan en Henriëtte Kosse; Willem-Kosse; Fam. Homberg-Hagel-
Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; ouders Schlepers-
Heijnen en kinderen; ouders IJsseldijk-Hofstede; Jo IJsseldijk; 
ouders Herman en Annie Schlepers-Bouwhuis; Anton de Vent; 
Joop Kleinheerenbrink; 
 
Zondag 7 augustus 
Bertha Hagel; Ouders Nijhof-oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; 
Jan en Henriëtte Kosse; Willem-Kosse; Fam. Homberg-Hagel-
Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; Henk Kool; 
 
Zaterdag 13 augustus 
Bertha Hagel; Ouders Nijhof-oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; 
Jan en Henriëtte Kosse; Willem-Kosse; Fam. Homberg-Hagel-
Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; 
 
 
Zondag 21 augustus 
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; 
Anton de Vent; Joop Kleinheerenbrink; ouders Herman en Annie 
Schlepers-Bouwhuis;  
 
Zaterdag 27 augustus 
Bertha Hagel; Ouders Nijhof-oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; 
Jan en Henriëtte Kosse; Willem-Kosse; Fam. Homberg-Hagel-
Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; overl. Fam. 
Finkers-Sassen; overl. Fam. Nibourg-Schuurman; overl. Fam. 
Sieljes-Hullegie; ouders IJsseldijk-Hofstede; Jo IJsseldijk;  
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Collectes Mei  
  
Collecte eigen kerk                        €           202,55 
Misboekjes                                     €  35,22                                                       
Mariakapel                                     €             93,55 
Extra collecte  Roepingenzondag  €             15,60 
Vrije gift hemelvaartontbijt              €          121,20 

 
 
Kerkversieren    
 
24 juni: Thea Kosse en Wilma van Riel 
1 en 8 juli: Tiny Meijer en Rita Soppe 
15 en 22 juli: Ineke Tubben 
29 juli en 5 aug.: Lucy v.d. Berg en Ina Sieljes 
12 en 19 aug.: Astrid v. Engelenhoven en Wilma Kleine 
26 augustus: Rieky Weekamp en Leny Spijker 

Kerkhofonderhoud 
 
24 juni en 1 juli: G. Fikken, G. Sieljes, J. Sassen, B. Renker, 
                          H. Overberg, B. Overberg en B. Corte. 
8 en 15 juli: G. Kleine, T. Nibourg, T. Schlepers, H. Haverkort, 
                    R. v.d. Fels, H. de Bruijn en H. Maas 
22 en 29 juli: B. Temmink, H. Luiken, J. Luiken, H. Hermes en 
                      J. Berg 
5 en 12 aug.: T. Schlepers H. Weekamp, H. Sieljes, H.Spijker, 
                      H. Kleinheerenbrink en H. Kleinheerenbrink 
19 en 26 aug.: G. Fikken, G. Sieljes, J. Sassen, B. Renker, 
                         H. Overberg, B. Overberg en B. Corte 
       
        

 

 

 

Koffiedrinken 
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Koffiedrinken zondag 10 juli, zondag 24 juli, 

                      Zondag   7 augustus, zondag 21 augustus na de 

viering 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 

 
 

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 juli  en augustus 2022 
 

Datum Tijd  Viering  Voorganger  Lector  Koster Koor    

Zon. 26 juni 9.00 Communieviering Werkgroep de Belte  Ineke Tubben Bel´t Canto 

Zat. 2 juli 19.00 communieviering Pastor Butti Theo 

Schlepers 

Ineke Tubben Fatimakoor 

Zon. 10 juli 9.00 communieviering  Pastor Klein Overmeen Conny Werink Richard 
Lugies 

 

Zat. 16 juli 19.00 communieviering Werkgroep Slagharen  Ineke Tubben  

Zon.24 juli 9.00 eucharistieviering Pastor Wenker Theo 

Schlepers 

Jan Berg  

Zat. 30 juli 19.00 eucharistieviering Pastor de Vries Conny Werink Jan Berg Fatimakoor 

Zon. 7 aug. 9.00 communieviering Werkgroep 

Dedemsvaart 

 Ineke Tubben  

Zat. 13 aug. 19.00 communieviering Pastor Butti Theo 

Schlepers 

Jan Berg  

Zon. 21 

aug. 

9.00 eucharistieviering Pastor Wenker Conny Werink Richard 

Lugies 
 

Zat. 27 aug. 19.00 eucharistieviering Pastoor Monninkhof Manon 

Schrijver 

Jan Berg Bel’t Canto 



 
Vieringen in de regio: 
EV. staat voor eucharistieviering en  

CV. staat voor communieviering. 

 

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

Slagharen 
Za. 19.00 
Zon. 9.00 

 
- 
EV 
 

 
CV 
- 

 
- 
CV 
 

 
EV 
- 

 
 
EV 
 

Dedems-
vaart  
Za. 19.00 
Zon. 9.00 

 
 
- 
CV 
 

 
 
 EV 
- 

 
 
EV 
- 

 
 
- 
CV 

 
 
10.00 
EV 

Hardenberg 
Zon. 11.00u 

 
CV 

 
CV 

 
EV 

 
CV 

 
CV 

  
 

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

Slagharen 
Za. 19.00 
Zon. 9.00 

 
CV 
- 
 

 
- 
EV 
 

 
CV 
- 
 

 
- 
CV 

 

Dedems-
vaart  
Za. 19.00 
Zon. 9.00 

 
 
CV 
- 
 

 
 
EV 
- 
 

 
 
- 
CV 

 
 
- 
EV 

 

Hardenberg 
Zon. 11.00u 

 
CV 

 
EV 

 
CV 

 
CV 
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Pastor Wenker wordt 80 jaar 
 
Op 22 augustus wordt pastor Wenker 80 jaar. Wij willen dit vieren 
met een eucharistieviering in onze kerk op maandag 22 augustus 
19.00 uur. 
Daarna bent u welkom in ons parochiecentrum om pastor Wenker 
te feliciteren. Uiteraard zorgen wij voor koffie en gebak en een 
hapje en drankje. 
U bent van harte uitgenodigd om samen met ons de verjaardag te 
vieren van pastor Wenker. 
 
Locatieraad St. Vitus Dedemsvaart 

 
 
ZijActief 
 
Woensdagmorgen 27 juli om 10.00 uur in de Haarslag 
Wegens gebrek aan bestuursleden (vrijwilligers) is de landelijke en 
provinciale ZijActief in 2012 opgeheven. De afdelingen kregen de 
mogelijkheid om onder de naam ZijActief zelfstandig verder te 
gaan. 

Op 27 juli 2012 is ZijActief Slagharen e.o. ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel en daarmee een 
zelfstandige vereniging geworden. Dit is alweer 10 jaar 
geleden.  
Om dit te vieren organiseert het bestuur een extra ochtend voor 
haar leden in de Haarslag. We beginnen met koffie / thee met wat 
lekkers, dan kan het museum bezocht worden of men kan gewoon 
gezellig blijven praten, en daarna nog een keer koffie / thee. Er 

komt een mailtje om je op te geven, zodat we weten hoeveel 
leden er verwacht kunnen worden. 
Het bestuur wenst vakantiegangers  en thuisblijvers (niet 
te ) warme  zonnige dagen!!! 
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Heilige van de maand 

24 juli  
H. Christoffel: trouwe reisgezel 
Christusdrager betekent zijn 
naam. Over Christoffel gaan 
verschillende legenden de ronde 
maar de bekendste is toch die van de 
man die mensen over de rivier 
draagt en op een dag een kind moest overzetten. Gaandeweg de 
overtocht werd het kind steeds zwaarder en was het bijna niet meer 
te tillen. Het kind bleek Christus zelf te zijn en Christoffel kon zo 
aan den lijve ondervinden wat het is om de zonden van de wereld 
te dragen. Christoffel is daarmee de beschermheilige van alle 
reizigers geworden en menig medaillon van hem siert het 
autodashboard.  

Je moet het maar weten. Waarom de feestdag van een 
heilige vaak z’n sterfdag is 
 
Elke heilige heeft z’n eigen feestdag op de kerkelijke kalender. 
Zodra iemand zalig of heilig verklaard wordt, wordt die datum door 
‘Rome’ vastgesteld. De liturgische feestdag van een heilige is een 
vrolijke dag, zeker voor de mensen die een speciale verering voor 
die betreffende heilige hebben.  
 
Naast de viering in de kerk worden er soms ook meer wereldse 
feesten aan gekoppeld. Dat klinkt allemaal heel feestelijk. Maar wie 
dan de levensgeschiedenis erbij pakt, zal ontdekken dat de 
feestdag van de heilige meestal zijn of haar sterfdag is. Dat zou je 
opmerkelijk kunnen noemen. Wij zijn gewend om feest te vieren op 
iemands geboortedag of op een dag die om de een of andere 
reden bijzonder is in iemands leven en niet op z’n sterfdag. Toch 
ligt dat bij de feestdag van een heilige net even iets anders. De dag 
waarop iemand op aarde sterft, wordt gezien als het moment 
waarop hij of zij geboren wordt in de hemel. Zeker bij heiligen 
mogen we daarvan uitgaan. We vieren dus wel degelijk een 
verjaardag: die van de aankomst van deze heilige op z’n definitieve 
bestemming: bij God. 
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Gebed om Roepingen 

Heer Jezus, 
wij danken U voor uw aanwezigheid in ons leven, 

voor het Evangelie dat U aan uw Kerk heeft 
toevertrouwd 

en het geloof dat U in ons hart hebt gelegd. 
Wij danken U voor het getuigenis 

van de heilige Martelaren van Gorcum 
die ons in het geloof zijn voorgegaan. 

Op hun voorspraak vragen wij: 
dat wij kracht en moed putten 

uit de heilige Eucharistie, 
het sacrament van uw liefdevolle aanwezigheid; 
dat wij nooit tevergeefs uw genade ontvangen 

en geheel ons leven de band met uw Kerk bewaren; 
help ons om trouw te blijven aan uw Evangelie, 

en bij te dragen aan het werk van uw Kerk op aarde 
Geef dat ook in onze tijd uw roepstem wordt 

gehoord, 
en dat in ons midden mensen zich beschikbaar 

stellen 
voor het dienstwerk van priester of diaken, 
voor het leven als gehuwde of als religieus. 

Martelaren van Gorcum, 
bidt voor ons. 

 
Mgr. J.H.J. van den Hende Bisschop van Rotterdam 
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