
Fatimabode 
Februari 2023 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Onze Lieve Vrouw van Fatima 

De Belte 
 
 
 
 
 
 



- 2 - 
 
 
 
 

JAARGANG 60 no.2  Februari  2023 
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   
Ria Doornbusch, pastordoornbusch@gmail.com  06-14406955 
Vrije dagen pastoresteam: 
Maandag: pastores de Vries, Butti en klein Overmeen 
Dinsdagavond en zaterdag tot 16.00 uur: pastoor Monninkhof 
Vrijdag: pastor Doornbusch 
  
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
mailto:pastordoornbusch@gmail.com
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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 
Ineke Tubben voor de doopviering zelf en een koster tijdens de 
doopviering. 
e-mail: 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 terecht voor het opgeven van 
misintenties, aanmelden om thuis de communie te 
ontvangen en voor vragen en suggesties.  
 
Daarnaast bent u van harte welkom voor een praatje, 
de koffie staat voor u klaar. 
 
Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen.  
U kunt ook bellen, tel.: 06-53361455 
 
 
Donderdag 29 december en donderdag 5 januari 
is het secretariaat gesloten. Op donderdag 12 
januari is iedereen weer van harte welkom. 
 

mailto:wintimebuurman@hotmail.com
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
mailto:hmk.kleinheerenbrink@gmail.com


- 5 - 
 
 
 
 

Redactietafel 
 
Voor u ligt de Fatimabode voor de maand februari. 
Woensdag 22 februari is het Aswoensdag. Het begin van de 
veertigdagen tijd. De Aswoensdagviering is om 19.00u te 
Slagharen. 
De volgende Fatimabode zal verschijnen op vrijdag 24 februari. 
Copy kunt u inleveren tot en met donderdag 9 februari.  Op het 
secretariaat of via de mail; connywerink@gmail.com 
 
 
 

Pastoralia 
 

Kardinale deugden 
Met een parochiaan raakte ik in gesprek. Hij sprak mij aan op mijn 
enthousiasme en spontaniteit. Dat bewonderde hij.  
Hij vertelde mij dat hij was opgevoed met de regel ‘wees 
verstandig.’ 
Nu, op latere leeftijd, besefte hij hoezeer deze regel altijd van 
invloed was geweest in zijn leven. Op de keuzes die hij maakte, op 
de beslissingen die hij nam. Altijd voerde het ‘verstandig zijn’ de 
boventoon.  
Hij vroeg zich af of hij ooit wel eens had toegegeven aan spontane 
ideeën of invallen, die er toch ook wel waren geweest. Op mijn 
vraag wat hij hierop zelf zou antwoorden, zei hij --met humor: ‘daar 
heb ik geen actieve herinneringen aan.’  
Wellicht, zo ging hij verder, was hij een levendiger persoonlijkheid 
geweest als hij zich -zo af en toe- had toegestaan wat minder 
verstandig te zijn en wat vaker uit de band te springen. 
Het kwam mij zo voor, dat hij wel erg hard oordeelde over zichzelf 

en ik vroeg me af of dat wel zo verstandig was       waarop hij heel 

spitsvondig antwoordde: ‘die vraag kwam zeker heel spontaan bij u 
op?’ Maar dat terzijde .. 
Blijkbaar werd er wel een concreet antwoord van mij verwacht.  
Ik vroeg hem of hij wel eens had gehoord van de vier kardinale 
deugden.  

mailto:connywerink@gmail.com
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Deze worden beschouwd als de belangrijkste deugden waar het in 
het leven om draait. 
De benaming komt van het Latijnse begrip Cardo, wat zoveel 
betekent als ‘pin.’ Zo`n pin (duim) in het kozijn waar de deur op rust. 
De eerste kardinale deugd is de verstandigheid. Dan volgt de 
rechtvaardigheid, als derde wordt genoemd de matigheid en de 
vierde is de standvastigheid. 
Vrij vertaald: denk na voordat je een besluit neemt. Wees eerlijk en 
rechtschapen. Schiet niet in uitersten, maar toon zelfbeheersing. 
Houd vast aan waar je ten diepste van overtuigd bent, blijf daarop 
focussen.  
 
Deze vier kardinale deugden mogen de pin zijn waarop onze deur 
van het leven rust. De pin houdt de deur op zijn plek, maar die deur 
kan wel open en dicht. Of op een kier staan. Hoe ver wij de deur 
telkens openzetten bepalen we zelf naar gelang de beslissingen die 
we nemen.  
De vier kardinale deugden willen ons behoeden voor roekeloosheid, 
voor oneerlijkheid, onmatigheid en onstandvastigheid.  
 
Ik vertelde deze parochiaan dat hij zeker niet de eerste was die 
nadacht over zijn handelen en over de keuzes die hij maakte, maar 
dat daar zelfs in de oudheid al over na werd gedacht.  
En dat het antwoord op zijn vragen mocht zijn, dat hij een hoge 
morele levensstandaard had. En ik bekende dat ik dat bewonderde.  
 
Van harte hoop ik, dat deze vier kardinale deugden ons allen mogen 
helpen om goede keuzes te maken, op welk gebied dan ook. 
 
Pastor Marga klein Overmeen.  
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Collectes November   
Collecte eigen kerk                          €          1446,43 
Collectes t.b.v. derden                     €                9,00 
Misboekjes                                       €              39,35 
Mariakapel                                       €            127,37 
 

 
Kerkversieren  
27 januari: Astrid v. Engelenhoven en Wilma Kleine 
3 en10 febr.: Riky Weekamp en Leny Spijker 
17 en 24 febr.: Janny Broekhuizen en Dora Scholten 
 

  
Kerkhofonderhoud 
27 jan.: T.  Schlepers, H. Sieljes, H. Spijiker, H.Kleinheeren- 
                       Brink en H. Kleinheerenbrink 
3 en 10 febr.: G. Fikken, G. Sieljes, J. Sassen, B. Renker, 
                       H. Overberg, B. Overberg en B. Corte 
17 en 24 febr.: G. Kleine, H. Haverkort, T. Nibourg, T. Schlepers, 
                         R. v.d. Fels, H. de Bruin en H. Maas. 

 
Parochiekroniek 
/ 

 
Koffiedrinken 
Zondag  19 februari koffiedrinken in de Zandbelt. 

 

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. 
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GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN! 
 
De Belte, februari 2023 
 
Beste mede-parochianen van de O.L.V. van Fatima geloofsgemeenschap 
van De Belte, 
 
Een gelukkig en gezond 2023 gewenst!  Mensen zoeken ook in deze 
onzekere tijden 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, grafstukken 
maken, kerkhofonderhoud: 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.  
Over heel 2021 was de ontvangen kerkbijdrage  € 18.322,00 en in 2020  
€ 18.843,00 (2022 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 zijn sterk toegenomen,  kunnen wij geen voorzieningen  
extra treffen voor groot onderhoud van onze gebouwen en het kerkhof. In 
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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 2023 
Om de kosten van de Geloofsgemeenschap O.L.V. van Fatima ook 
in 2023 te kunnen dekken vragen wij u met klem zorgvuldig te 
overwegen welk bedrag u voor de kerk kunt opbrengen in 2023. 
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 2023: (ongewijzigd) 
€ 170,00 per gezin 
€  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    
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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 bij de 

penningmeester. 

 
 

HELPENDE HANDEN GEVRAAGD VOOR HET 

SCHOONMAKEN  VAN DE KERK  

 
 
Op maandag 13 maart en dinsdag 14 maart a.s 
vindt de jaarlijkse grote voorjaarsschoonmaak 
van de kerk plaats. 
Het zou heel fijn zijn als er dit jaar veel handen 
zouden helpen. 
Met zijn allen de kerk schoonmaken: Ook dat is gemeenschap 
zijn!!!  
 

http://www.kerkbalans.nl/


Vieringenrooster februari 2023 
 
Datum Tijd  Viering  Voorganger  Lector  Koster Koor    

Zat. 28 

jan. 

19.00 Eucharistieviering Pastor de 

Vries 

Thea 

Kosse 

Ineke 

Tubben 

 

Zat. 4 

febr. 

19.00 Communieviering  Diaken Meijer Thea 

Kosse 

Richard 

Lugies 

 

Zat. 11 

febr. 

19.00 Eucharistieviering  Pastor 

Wenker 

Thea 

Kosse 

Richard 

Lugies 

 

Zon. 19 

febr. 

9.00 Eucharistieviering Pastor de 

Vries 

Thea 

Kosse 

Jan Berg Fatimakoor 

Zat. 25 

febr. 

19.00 Communieviering Pastor 

Doornbusch 

Thea 

Kosse 

Richard 

Lugies 

 



Vieringen in de regio: 
EV. staat voor eucharistieviering en  

CV. staat voor communieviering. 

 4/5 11/12 18/19 22 25/26 

Slagharen 
Za. 19.00 
Zon. 9.00 

 
EV 
- 

 
CV 
- 

 
- 
CV 

19.00 
EV 

 
- 
CV 

Dedems-
vaart  
Za. 19.00 
Zon. 9.00 

 
 
- 
EV 
 

 
 
CV 
- 

 
 
CV 
- 

  
 
EV 
- 

Hardenberg 
Zon. 11.00u 

 
EV 

 
EV 

 
CV 

  
CV 

 
Nieuws over het Heilig Vormsel  
In juni 2023 zal er weer een Heilig Vormsel plaatsvinden. 
Het Heilig Vormsel zal worden toegediend aan de jongeren die op 
dit moment in groep 7 of groep 8 zitten van de basisschool. 
De invulling van het project hoort u op de ouderavond. Het Vormsel 
zal ook dit jaar weer een samenwerking zijn tussen Hardenberg, 
Slagharen, de Belte en Dedemsvaart. De Vormselviering zal in 
Slagharen gaan plaatsvinden, daarom hebben we besloten de 
ouderavond in Dedemsvaart te organiseren. De ouderavond vindt 
plaats op maandag 20 maart 2023 om 19.30 uur in de 
parochiezaal van Dedemsvaart. Wil uw kind het H. Vormsel 
toegediend krijgen, dan kunt u uw kind aanmelden via het 
opgaveformulier wat u vindt op de website bij de nieuwsberichten 
over het Vormsel 2023. 
https://emmanuelparochie.nl/debelte/2022/12/10/vormsel-2023/ 
 
Deze mag u inleveren op het secretariaat van de kerk of mailen 
naar; chantalwerink@hotmail.com 
Na opgave zullen wij de ouders middels mail op de hoogte houden 
en de agenda mailen voor de ouderavond. 
 
Wellicht tot ziens op de ouderavonden. 
Werkgroep Heilig Vormsel 

https://emmanuelparochie.nl/debelte/2022/12/10/vormsel-2023/
mailto:chantalwerink@hotmail.com
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Begeleiding van uitvaarten: ook onze zorg 
Regelmatig wordt aan ons als pastores van onze 
Emmanuelparochie gevraagd, of wij de uitvaart van een dierbare 
mogen begeleiden. We zijn blij, dat we dit mogen doen. Want we 
vinden, dat het hierbij gaat om een belangrijke taak. Het heengaan 
van iemand, die je lief en dierbaar is, geeft veel pijn en verdriet. 
Daarom wil je, dat het afscheid perfect voor elkaar is. Want dat kun 
je maar één keer goed doen! 
 
Als pastoraal team van onze Emmanuelparochie vinden wij dat 
ook. Daarom willen wij als voorgangers bij een uitvaartdienst ook 
het beste van onszelf kunnen geven, zodat wij voor een goede 
begeleiding kunnen zorgen. Ook onze geloofsgemeenschappen 
(kosters, koren, acolieten, en andere medewerkers) hebben er alles 
voor over, om te zorgen voor een afscheid, dat geheel voldoet aan 
uw wensen. 
 
Om ons pastorale werk, ook als het gaat om de voorbereiding van 
en het voorgaan bij uitvaarten goed te kunnen blijven doen, hebben 
we – na geleverde inspanning – ook momenten nodig van herstel, 
ontspanning en rust. Daarom heeft elk lid van het pastoraal team 
wekelijks één vrije dag: 

- Pastor Ria Doornbusch is vrij op vrijdag 

- Pastor Marga Klein Overmeen is vrij op maandag 

- Pastoor André Monninkhof is vrij op zaterdag, tot 16.00 uur; 

en op dinsdagavond. 

Wanneer één van de leden van het pastoraal team vrij is, of om 
andere reden is verhinderd of niet beschikbaar kan zijn, zal in het 
pastoraal team worden overlegd, wie van de collega’s beschikbaar 
kan zijn om voor te gaan in de uitvaart.  
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Ook parochiële voorgangers zijn graag bereid om voor U een 
uitvaart van een dierbare te verzorgen. Zij zijn goed opgeleid, 
hebben al de nodige ervaring, en hun werk wordt, zo leert onze 
ervaring, door nabestaanden zeer gewaardeerd. 
 
Met de contactpersoon van Uw geloofsgemeenschap kunt U bij een 
overlijden overleggen, wie er kan voorgaan bij de uitvaart van uw 
dierbare.  
 
Heeft U over het voorgaande nog vragen of wensen, dan kunt U 
contact opnemen met één van ons. Onze telefoonnummers en 
mailadressen staan elders in dit parochieblad, en ook op de 
website van onze Emmanuelparochie: www.emmanuelparochie.nl  
 
Dank voor uw begrip en vertrouwen. En als U afscheid moet nemen 
van een dierbare, leven wij met U mee en wensen wij U heel veel 
sterkte. 
 
Met vriendelijke groet, 
                                  Het pastoraal team 

 
 Beste medeparochianen. 
 
 Wij gaan weer van start!!!!!  
Denkers in Vilsteren  
 
Nu de corona pandemie steeds beter hanteerbaar wordt, hebben 
we besloten om de lezingen cyclus in het landgoedcentrum van 
Vilsteren weer te hervatten..  
We zijn blij u in 2023 weer te kunnen verwelkomen.  
We hebben de toezegging gekregen dat de huidige  
Denker des Vaderlands  
Emeritus Professor Paul van Tongeren  
op donderdag 16 februari 2023  
naar Vilsteren komt. Zijn inleiding zal betrekking hebben op zijn 
meest recente publicatie:  
‘Het wonder van betekenis’  

http://www.emmanuelparochie.nl/
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Een kleine introductie:  
We horen veel over fake news en ‘alternatieve feiten’. Maar we 
maken het ons te gemakkelijk als we de oplossing zien in ‘recht 
doen aan de feiten’. Behalve ‘feiten’ die we kunnen vaststellen, zijn 
er ‘betekenissen’ waarover we ons een mening vormen. Die 
meningen kunnen en moeten gevormd worden – en de vorming 
van een mening is iets anders dan het leren vaststellen van een 
feit. De rationaliteit van de mens uit zich niet alleen in kennis van 
de feiten, maar ook in de waarneming van ‘betekenis’. De lezing zal 
een uitwerking geven van dat begrip ‘betekenis’ en laten zien hoe 
belangrijk die betekenis is voor een menselijk en menswaardig 
leven en samenleven.  
Praktische informatie:  
Locatie: Landgoedcentrum Vilsteren: Vilsterse Allee 1d, 7734 
PB Vilsteren.  
Tijd: vanaf 19.30 uur bent u welkom. Er is koffie/thee.  
20.00 uur – 22.00 uur Inleiding met vraaggesprek  
Na afloop nazit met een glas.  
Kosten: Bijdrage p.p. €10 (inclusief koffie of thee vooraf en een 
glas drinken na afloop) te voldoen door bankovermaking naar 
rekening:  

NL06KNAB 0255 6739 49 t.n.v. F.A. Bakker  
o.v.v. “Denkers in Vilsteren”  
Aanmelden via een mail naar: denkersinvilsteren@gmail.com  
(NB er is plaats voor maximaal 45 aanwezigen; en wie het eerst 
komt……)  
Organisatie Comité Denkers in Vilsteren (een initiatief van Het 
Landgoed  
Vilsteren en de Emmanuelparochie): Frans Bakker, Joop Butti, 
Liesbeth Cremers, Gerard Noordink, Marcel ten Vergert 
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Betreft: als aartsbisdom deelnemen aan de Stille Omgang 
 
Door de coronaviruspandemie kon de jaarlijkse Stille Omgang in 
Amsterdam enkele jaren niet of slechts zeer beperkt plaatsvinden. 
In 2023 wordt de Stille Omgang (18-19 maart) door het centrum 
van Amsterdam weer in de traditionele vorm gehouden. In 2023 
willen we als Aartsbisdom Utrecht hieraan deelnemen. Alle 
parochiegroepen en individuele pelgrims die vanuit het 
Aartsbisdom Utrecht naar Amsterdam reizen, worden hierbij alvast 
uitgenodigd voor de viering om 21.00 uur in de St. Nicolaasbasiliek. 
Deze kerk ligt vlakbij het Centraal Station.  
 
Kardinaal Eijk is hoofdcelebrant tijdens deze viering; mgr. Woorts, 
mgr. Hoogenboom en priesters uit het aartsbisdom zullen 
concelebreren. Een koor van één van de parochies in het 
aartsbisdom zal tijdens deze viering zingen. Vóór of ná deze viering 
kunnen de pelgrims de route van de Stille Omgang lopen. We 
hopen met deze nieuwe aanpak de deelname uit het aartsbisdom 
een impuls te geven. 
Het is tegenwoordig niet altijd meer mogelijk om vanuit een 
parochie een groep van voldoende omvang te organiseren die 
deelneemt aan de Stille Omgang. Door als aartsbisdom onze 
krachten en aanwezigheid in Amsterdam te bundelen, willen we 
voor mensen de drempel verlagen om erbij te zijn – alleen of met 
een kleinere groep uit de parochie. Wij hopen dan ook op een 
mooie deelname vanuit heel het aartsbisdom! 
 
Mail met Ben Lokate (Werkgroep Bedevaarten) voor meer 
informatie over de deelname van het aartsbisdom aan de Stille 
Omgang: Lokate@aartsbisdom.nl. 
 
Hartelijke groeten, 
 
De Diocesane Werkgroep Bedevaarten  
 
Mgr. H. Woorts                      B. Lokate 
R. Enthoven                  Vicaris R. Cornelissen 

mailto:Lokate@aartsbisdom.nl
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Inloopmiddag: 
Beste mensen,  
Het was een gezellige en geslaagde inloopmiddag in januari, 
ondanks het onstuimige weer. 
Ook de tweede zondagmiddag in februari organiseren we weer een 
middag.  
We hopen u op zondagmiddag 12 februari a.s. van 14.00 uur tot 
16.00 uur te kunnen verwelkomen voor een kopje koffie of thee en 
een gezellig spelletje, zoals kaarten, rummikub e.d.  
Ieder is welkom. U hoeft zich niet vooraf op te geven. 
Weet u iemand die dit ook leuk vindt neem hem of haar dan mee. 
 
Blijf gezond en graag tot ziens op 12 februari  
Hartelijke groeten,  
Annie Bosch tel. 0523 681762 

 
 
 
R.K. Vrouwenvereniging 
 
Woensdag 8 februari .let op datum is veranderd 
Digitalisering van de zorg. 
Deze voorlichting gaat over de digitalisering van de zorg voor 
ouderen .Over het ziektebeeld, twijfels, zin en onzin van 
hulpmiddelen en medicatie. En vragen waar ouderen mee te 
maken krijgen. 
 
De presentatie is in handen van Bernadette Pelgrum. 
Komt allen. 

 
 
 
 
 
 
 



- 18 - 
 
 
 
 

ZijActief 

 
ZijActief nieuwe stijl : “Samen bouwen 

aan iets moois”.   
 
Onze vereniging is een andere weg ingeslagen. 

Wegens overbelasting gaf het toenmalige bestuur aan dat zij  
haar taken per 31 december 2022 zou beëindigen. 

Tijdens de ledenvergadering in september was de algehele 
 stemming dat het samen komen en elkaar te ontmoeten té 
belangrijk was om verloren te laten gaan. In  

overleg met elkaar zijn er verscheidene oplossingen 
aangedragen wat resulteerde in een nieuw enthousiast 

bestuur met gedeelde verantwoordelijkheid met haar 
leden.    

Eenieder die het leuk vindt kan haar steentje bijdragen 
als > hoofd activiteit, assistent, meedenker, koffie/thee  

schenken. Dit alles op geheel vrijwillige basis. Als je 
je niet geroepen voelt om mee te helpen om welke reden 

dan ook, dat is geen bezwaar. 
 Dat de samenwerking tussen bestuur en leden echt werkt getuige 
van een nieuw programmaboekje , waarin  

alle activiteiten voor het hele jaar zijn ingevuld!!! 
 

Maandagavond 13 februari om 19.30 uur 
in de parochiezaal 

Muziek verzorgt door Henny van den Anker. 
Deze activiteit staat in het teken van muziek, met name 

de liedteksten krijgen deze avond volop de aandacht.  
 

Vrijdagmiddag 24 februari filmmiddag 
om 13.30 uur in de parochiezaal. 

Verzorgt door Annie Bosch 
 De kosten zijn €3,-- Een introducé mag meegenomen 

worden.  
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