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        R.K. Geloofsgemeenschap St. Vitus - Dedemsvaart 
 
 

Pastoraalteam Emmanuelparochie  Noord – Oost Salland. 
  

A.G.M. (André) Monninkhof, Pastoor, monninkhof@hetnet.nl,  
06-22786151 
Hans de Vries, parochievicaris, prhansdevries2020@gmail.com  
06-45290266 
Joop Butti, pastorbutti@ziggo.nl ; 06-22239828 
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl ;  
06-18276484 
Voor onze locatie is pastor Butti eerst aanspreekbaar 
 
Vrije dagen pastoresteam: 
Maandag: pastores de Vries, Butti en Klein Overmeen 
Dinsdagavond en zaterdag tot 16.00 uur: pastoor Monninkhof 
 

Bestuur parochie Emmanuel 
 
Voorzitter    Pastoor A.G.M. Monninkhof 
Vice-voorzitter   mevr. HA.M.. Schoorlemmer 
Secretaris    vacant 
Penningmeester   dhr. J.A. Wibier 
Lid beheer onroerend goed dhr. B. Lenferink 
 

website Parochie Emmanuel: http://emmanuelparochie.nl/  
 

 
Vieringen in de Regio 
 
Slagharen  H. Alphonsus de Liguori             
Zaterdag 19.00 uur  of Zondag 09.00 uur 
 

De Belte     Onze Lieve Vrouwe van Fatima  
Zaterdag  19.00 uur of Zondag 09.00 uur 
(één viering per weekend) 
 

Hardenberg H. Stephanus 
Zondag 11.00 uur 
 

 
 
 
 

Website: www.vitus-kerk.nl 
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mailto:m.kleinovermeen@ziggo.nl
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R.K. Geloofsgemeenschap St. Vitus (parochie Emmanuel) 
Bereikbaar voor pastorale zorg: 

Pastor Joop Butti tel. 06-22239828 pastorbutti@ziggo.nl  
 

Vieringen: zaterdag 19.00 uur     of zondag 09.00 uur 
  vrijdag  09.00 uur     Raadpleeg het rooster in dit blad. 
 

Locatieraad / Pastoraatsgroep:                
Voorzitter   dhr. M.A.M. Huizendveld  06-50558316 
Secretaris    dhr. J.A.M. Pelgröm        0523-612942 
Financieel adviseur  dhr.H.H.F Assen        0523-237990 
Lid gebouwen                 dhr. F.P. Redder               0523-613532 
Liturgie   mevr.C.A. van Eijk            0523-616444  
Catechese   dhr. J. Hoekstra        06-23864053 
Diaconie   mevr. I. v.d. Logt        0523-611870 
Opbouw   dhr. A. Bontjer                   0523-612434 
 

Kosters: bij overlijden ook de koster bellen. 
Mevr. W.M. Groen tel.: 614755 of 06 - 28702542  
Dhr. W. Heitbrink  tel.  614837 of 06 - 55340957 
Dhr. G. Redder  tel.: 613942 
 

Bezorging St. Vitus-nieuws:  Mevr. E. Redder tel.: 613574 
 
Redactie St. Vitus-nieuws:  Mevr. M. van Faassen tel.: 616242   
    mevr. E. Redder tel.: 613574 
    e-mail: mariettevanfaassen@live.nl    
 

Contactadres misdienaars: Dhr. S. Reurink tel. 06-23464981  
 
Contactadres lectoren en   
  collectanten: Mevr. W. Juurlink  tel.: 613402   
 

Gebruik parochiecentrum:  
Voor het gebruik van het parochiecentrum kunt u tijdens de 
openingsuren van het secretariaat bellen naar: 0523 - 610706 of  
dhr. Heitbrink tel.0523-614837 of 06-55340957    
 

Beheerder parochiecentrum: 
Beheerder parochiecentrum is de dhr. Jan Uythof.  
Tel. 0523-613916   

 

Het secretariaat.  
 
Dhr. W. Heitbrink en mevr. S. Huizendveld.  
Het secretariaat is geopend op elke woensdag van 09.00 tot  
11.00uur  en op donderdag van 19.00 tot 20.00 uur 
Het secretariaat is tijdens de openingsuren telefonisch  
bereikbaar op nummer: 0523 – 61 07 06 
e-mailadres: stvitus@kpnmail.nl  
Voor vragen, suggesties, misintenties e.d. bent u altijd van 
harte welkom in het zaaltje achter de pastorie.  
 
Bankrek. nr. NL59 RABO 0312 9339 91 t.n.v. Rooms  
Katholieke Parochie Emmanuel, Dedemsvaart 
 
Speciaal voor kerkbalans bankrek. Nr.  
NL21RABO 0160 3180 76 t.n.v.R.K.Parochie Emmanuel, 
 inz. St. Vitus te Dedemsvaart 
 

Attentie .  
 
Zieken die graag bezoek willen ontvangen kunnen dit  
doorgeven bij het secretariaat. 
Die geeft het door aan de werkgroep wijkcontactpersonen. 
 
Parochianen die graag naar de kerk willen en geen vervoer 
hebben, kunnen contact opnemen met Anton Bontjer 
tel. 612434 
 

Van de redactie. 
 
Voor u ligt het blad van mei 2021. 
Mei is de Mariamaand. 
Donderdag 13 mei vieren wij de Hemelvaart van de Heer. 
23 en 24 mei vieren wij Pinksteren. 
Kopy voor het blad van juni kunt u aanleveren tot 17 mei. 
Het blad verschijnt dan weer op 27 mei. 
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Koffie drinken. 
 
Helaas is het nog niet mogelijk om  
gezamenlijk koffie te drinken. 
 

Extra vieringen. 
 
Do. 13 mei 07.00 uur Communieviering op de Belte. 
     Hemelvaart van de Heer. 
Zo. 16 mei 19.00 uur H. Lof in Hoonhorst 
Ma. 24 mei 10.00 uur Eucharistieviering in Slagharen 
     2e Pinksterdag 
 

Vergaderingen en bijeenkomsten. 
 
Ma. 17 mei 09.00 uur Redactievergadering 
   13.00 uur Kerk schoonmaken 
Di. 25 mei 09.00 uur Redactievergadering 
Do. 27 mei 13.00 uur St. Vitus-nieuws vouwen 
 
 

Livestream vieringen in onze kerk. 
 
Alle vieringen zijn met maximaal 30 kerkgangers. 
De vieringen zijn ook te volgen via livestream op You Tube. 
Op de website van onze kerk 
https//emmanuelparochie.nl/dedemsvaart/ staat de link 
uitzending kerkdienst vanuit Dedemsvaart. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pastoraal artikel. 
 

Je leven in één herinnering 
 
Elke zondagmorgen, op weg naar de viering van negen uur 
luister ik in de auto naar het programma “Hoogtij” van RTV Oost. 
Zaken over kerk, religie en samenleving komen daar aan de 
orde.  
Altijd in de vorm van een interview.  
Zo ook een tijdje geleden schakelde ik in, en hoorde vanuit het 
niets de zin:  
“Stel dat je na je dood één herinnering mee mag nemen naar het 
hiernamaals, welke kies je dan?” 
Een interview met iemand die deze vraag gesteld had aan 
inmiddels honderden mensen van hele verschillende pluimage. 
Aan bejaarden en studenten, aan directeuren en daklozen, aan 
christenen, moslims en atheïsten.  
Wat een mooie, prikkelende vraag vond ik dat. En ik werd 
meteen heel nieuwsgierig naar de antwoorden die de mensen 
daarop gegeven hadden.  
Heel divers, zo bleek uit het interview.  Ten eerste bleek uit de 
antwoorden, dat niemand de herinnering aan zijn of haar carrière 
wilde meenemen. Ook de herinnering aan financiële meevallers 
in het leven werden het niet waard bevonden om mee te nemen. 
Blijkbaar zijn de dingen waar we ons doorgaans druk om maken, 
niet de dingen waar het werkelijk om gaat.  
Zelfs lang niet alle antwoorden hadden te maken met geluk, of 
met gelukkig zijn.  
Sommige herinneringen waren zelfs die aan een moeilijke 
periode in het leven, maar blijkbaar had zo`n periode dan toch 
zin gehad; was men ‘gelouterd’ eruit gekomen.  
Een voorbeeld: een man had verteld dat zijn dochtertje gestorven 
was in zijn armen. Vreselijk, dat gun je niemand. Maar hij had er 
toch voor gekozen om die herinnering mee te nemen. Hij had het 
leven langzaam uit haar weg voelen glijden, en juist in dat 
moment had hij zich meer dan ooit verbonden met haar gevoeld. 
Verbonden met haar en met het leven. 



Je verbonden voelen met de ander, met de mensen om je heen, 
dat was waar de vele antwoorden op neer kwamen.  
En als er dan één gemene deler was, dan was het, dat alle 
herinneringen te maken hadden met zingeving. Je verbonden 
voelen met de Ander of met anderen, dat is waar het blijkbaar 
om gaat. 
Dat geeft zin aan het leven.  
En heel vaak waren het geen herinneringen aan hele grote 
gebeurtenissen, maar werd er iets uit het dagelijks leven 
genoemd. Juist omdat mensen zich daar verbonden voelen met 
de ander.  
Een tijdje terug werd ik geroepen bij een stervende parochiaan. 
Bijna te moe was ze, om te praten. aan het eind van haar 
krachten. Aan de wand in haar kamer hingen nogal wat foto`s;  
man, kinderen en kleinkinderen. Ik wees een foto aan, en zij 
vertelde kort wie het was en waarom diegene zo bijzonder voor 
haar was. ‘Dat ik ga sterven, vind ik niet zo erg, zei ze, maar dat 
ik hen moet loslaten, dat doet me zo zeer’ zei ze.  
Over verbondenheid gesproken..  
 
Marga klein Overmeen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Even bijpraten……….. 
 
Jaarcijfers 2020: 
 

Nadat op 31 december jl. “de bakker en de slager” waren betaald 
is onze centrale administratie begonnen het jaar 2020 financieel 
af te sluiten. Onlangs is het voorlopig resultaat bekendgemaakt 
en, nadat we € 3.000,00 hadden toegevoegd aan het fonds “200 
Jaar Sint-Vitus” , resteerde nog een leuk bedrag dat we hebben 
doen toekomen aan onze reserves. Dit ondanks het feit dat we 
door Corona gedwongen werden extra beschermende 
voorzieningen aan te schaffen. Een woord van dank is op zijn 
plaats aan allen die zo goed hebben bijgedragen aan Kerkbalans 
en gevolg hebben gegeven aan onze oproep om extra 
collectegelden te doneren vanwege het wegvallen van heel veel 
diensten in 2020. Niet onvermeld mag blijven dat ook onze jonge 
geloofsgenoten zich op dit punt van een hele goeie kant hebben 
laten zien. 
 

Kerkbalans 2021: 
 

De toezeggingen hebben die van vorig jaar ver overtroffen, 
waarvoor we u allen, jong en oud , hartelijk dankzeggen. We 
zullen als goed “huisvader” uw bijdragen beheren en hopen 
evenals afgelopen jaar ook dit jaar met zwarte cijfers af te 
sluiten.  
 

“God zegene de Vaart” ! : 
 

Van diverse kanten hebben we complimenten gekregen over de 
uitvoering en inhoud van ons jubileumboek. Het is een prachtig 
werk geworden waarvoor we de schrijver nogmaals hartelijk 
danken en aan wie alle complimenten toekomen. Dat het boek in 
zo grote getale is afgenomen heeft tot gevolg gehad dat er nog 
slechts enkele tientallen resteren. 
 

Uitbreiding urnenmuur: 
 
De bestaande urnenmuur op ons kerkhof wordt uitgebreid. De 
fundamenten voor de drie nieuwe muren zijn reeds gelegd, 



zodat, wanneer het weer een beetje stabieler lenteweer wordt, 
de muren bovengronds zullen kunnen worden opgetrokken. 
 
Livestream van onze diensten: 
 

Dankzij de geweldige inzet van een zestal vrijwilligers kunnen de 
diensten in onze kerk “live” worden bekeken. Na de gebruikelijke 
en onvermijdbare kinderziektes is de kwaliteit op dit moment van 
zeer hoog niveau. 
 

Vrijwilligers: 
 

Genietend van het enthousiasme en fanatisme van de 
schooljeugd van “De Langewieke”, die op het trapveld naast het 
kerkhof hun energie proberen kwijt te raken tijdens een spelletje 
voetbal, is de ploeg vrijwilligers elke woensdagochtend bezig met 
het onderhoud aan de gebouwen, het kerkhof en alle andere 
voorkomende klussen.  
Getuige de complimenten, die bezoekers aan onze kerk 
achterlaten in het voor aan- en/of opmerkingen bedoelde boek 
over onze kerk, het onderhoud binnen en buiten de kerk, het 
kerkhof en de schitterende kapel op het kerkhof ( met altijd 
fleurige bloemen ) wordt het werk van onze vrijwilligers hogelijk 
gewaardeerd. Mocht u interesse hebben deel uit te maken van 
deze enthousiaste vrijwilligersgroep, die elke woensdagochtend 
bijeenkomt, sluit u gerust aan. 
Jan Uythof zorgt steevast voor een geurige, dampende kop 
koffie. 
En…… wie weet worden de fanatieke voetballertjes van de “De 
Langewieke”, die er in slagen, tijdens het voetbalspel,  het 
overzicht in deze wriemelende massa te behouden op termijn 
geselecteerd voor het nieuw te vormen prestatieteam van 
Dedemsvaart.  
 

Namens de locatieraad 
 

Harry Assen 
Fin.beheerder 
 
 

Vastenactie 2021 Opbrengst 
 
Tijdens de vastenactie van 2021 hebben wij  in onze parochie 
geld ingezameld voor het Pastor Thomas Fonds in India. 
Dit jaar is de opbrengst van de actie bestemd voor kansarme 
gezinnen die door de corona pandemie in ernstige problemen 
zijn gekomen. 
 
De actie heeft een mooi bedrag opgebracht van € 430.  
Met deze mooie opbrengst kunnen we een aantal gezinnen 
helpen in hun eerste levensbehoefte. 
Alle gulle gevers bedankt !! 
Namens het bestuur van het Pastor Thomas Fonds willen wij alle 
gulle gevers hartelijk bedanken voor de ondersteuning van dit zo 
nodige project. 
Wilt u ons blijven volgen en ondersteunen  , kijk dan op onze site 
www.pastorthomasfonds.nl  
Nogmaals hartelijk dank. 
 

Het bestuur. 

   ******* 
LOF VAN DE VRIENDSCHAP 
 

Vriendschap is het voorrecht  
van een klein getal,  
van hen die offeren kunnen  
en in hun liefde geduldig,  
goedertieren, niet afgunstig,  
niet zelfzuchtig zijn. 
Ze geloven alles,  
ze hopen alles,  
ze dulden alles,  
ze raken nooit verbitterd. 
Vriendschap is die liefde  
die gaarne alles geeft,  
ook al krijgt ze nooit  
iets anders terug  
dan vriendschap zelf  
die wederkerig is.  Augustinus 

http://www.pastorthomasfonds.nl/


Heilig Hart Kapel 
  
Het Heilig Hart beeld stond al een tijdje in het Parochiecentrum. 
Van familie Brinkhuis kregen we de onderdelen van het oude 
hoofdaltaar terug. 
Met deze onderdelen hebben we een mooie kapel gemaakt 
achter in de kerk. 
In de loop van het jaar zal ook de Mariakapel opgeknapt worden. 
Dagelijks is onze kerk open voor gebed of bezinning, 
bezichtiging of om een kaarsje aan te steken. 
  
Locatieraad St. Vitus Dedemsvaart 
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H. DRIE-EENHEID 30 mei 

 
God de Vader is scheppende Bron  
waaruit wij zijn voortgekomen. 
God de Zoon is de God die liefde is,  
menselijk nabij. 
En de heilige Geest is de God  
die licht is in de duisternis van ons bestaan,  
die kracht, hulp en troost is en in ons woont. 
Bron, liefde en licht samen één,  
ondoorgrondelijk en krachtdadig  
werkzaam in ieder van ons en in  
onze geloofsgemeenschap. 
Welke voorstelling we ook  
van God hebben,  
God blijft bewogen om ons.  
Zijn opdracht aan ons:  
bewogen zijn om het geluk van  
de ander en om het lot  
van de wereld. 
 
 
 

Misdienaar rooster. 
 
Zaterdag 15 mei 19.00 uur Acolieten 
Zaterdag 29 mei 19.00 uur Acolieten 
 
 

 
 
     
 
 

Intenties maand mei. 
 
Zaterdag 1 mei (Gebedsviering) 

 
Agnes Boots en Henk Hagemeijer, Gerard Krikhaar, 
Henk Roosjen, echtgenoot van Frieda Mensink, 
Overleden ouders Kösters-Polhaar, 
Marinus Hubertus, Ben en Hanneke Juurlink, 
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen. 
 
Zaterdag 8 mei (Communieviering) 

 
Gerard Krikhaar, Anton en Riek Huizendveld en familie, 
Marinus Hubertus, Ben en Hanneke Juurlink, 
Agnes Boots en Henk Hagemeijer, 
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen, 
Hendrik en Lena Kosse en kinderen. 
 
Zaterdag 15 mei (Eucharistieviering) 

 
Gerard Mensink en familie, José Heitbrink-Zegger, 
Agnes Boots en Henk Hagemeijer, Gerard Krikhaar, 
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen, 
Hugo en Truus Redder en familie, uit Dankbaarheid,  
Uit Dankbaarheid voor een 35 jarig huwelijk. 
Zondag 23 mei (Communieviering) 

 
Gerard Krikhaar,  
Agnes Boots en Henk Hagemeijer, 
Overleden ouders en Bertus Assen,   
Annie Witteveen, 
Trees Jenniskens-Gras,  
Overleden familie Mensink-Haarman. 
 
Zaterdag 29 mei (Eucharistieviering) 

 
Overleden ouders Scholte-Woerts,  
José Heitbrink-Zegger, 



Henk Roosjen, echtgenoot van  
Frieda Mensink, 
Johan en Annie Maas-Floothuis,  
Gerard Krikhaar, 
Overleden ouders en Bertus Assen,  
Annie Witteveen, 
Agnes Boots en Henk Hagemeijer. 
 
 

Hemelvaart van de Heer 13 mei 

 
Na Hemelvaart lijken de toekomstdromen van Jezus’ leerlingen 
voorgoed ‘ten hemel gevaren’: hoe moet het nu verder zonder 
Hem? 
Ook vandaag kun je situaties meemaken waarin alles wat je lief 
is, ten hemel is gevaren. 
De dood van een partner, het verlies van een baan, een 
noodlottig ongeval: het gooit al je mooie verwachtingen omver. 
Wat doe je dan? Hoe houd je het vol? Waar zoek je troost en 
houvast? 
Jezus’ vrienden zoeken troost bij elkaar en in het gebed. Ze 
komen bijeen in de bovenzaal waar ze ook voor het laatst met 
Jezus samen waren. Negen dagen lang bidden ze om Gods 
Geest van wijsheid. 
Tot het pinkstervuur in hen ontvlamde. 

KBO Nieuws mei 2021 
 

Beste KBO-leden, 
 

Waarschijnlijk zijn velen van u de afgelopen tijd al ingeënt tegen 
het Corona-virus. Dat geeft hoop op meer mogelijkheden om 
over enige tijd weer bij elkaar te komen. Maar het blijft nog 
steeds afwachten. 
 

We willen graag van de gelegenheid gebruik maken om ons 
medeleven uit te spreken met diegenen van u die nu ziek zijn, of 
het nu om Corona gaat of om een van de andere ziekten die ons 
kunnen treffen. Veel sterkte! 
 

Goed nieuws: het grootste deel van de contributies voor het jaar 
2021 is de afgelopen maand al op onze rekening overgemaakt. 
Bedankt voor uw snelle actie! 
  
Hartelijke groeten namens het hele bestuur, 
 

Marietje Pieper, 0523-613672, marietjepieper@gmail.com 
Henk Kroes, 0528-251172, h.kroes@inter.nl.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINKSTEREN 
 

De kruisdood van Jezus, zijn Verrijzenis en  
zijn Hemelvaart: ze hebben de leerlingen  
behoorlijk in de war gebracht. 
Ze leven tussen hoop en vrees, tussen vreugde en verlatenheid. 
Jezus heeft ons, zijn leerlingen, echter niet verweesd 
achtergelaten. Hij vertrouwt ons toe aan elkaar en belooft in ons 
midden aanwezig te blijven. De Heilige Geest staat daarvoor 
garant. Hij houdt de herinnering aan Jezus en de hoop op zijn 
wederkomst levend. Hij geeft ons kracht en inzicht om te 
getuigen. Zo wordt de kerk geboren. Een Hoogfeest waard! 

 
 
 
 
 
 



Zeven kaarsen, zeven vlammen, zeven keer Maria 
 
1. Maria, U bent een gelovige vrouw.Wij vragen U, leer ons 
 geloven en wakker dat geloof bij ons aan. 
 
2. Maria, U bent een beschermende vrouw.Sla uw 
 beschermende mantel om ons heen en wees ons tot 
 steun in deze onzekere tijd. 
 
3. Maria, u wordt genoemd  "de Koningin van de Vrede". 
 Wij vragen U: breng vrede in onszelf, zodat wij de ander 
 aanvoelen en begrijpen, waardoor de wereld vreedzamer 
 wordt. 
 
4. Maria, wij zeggen wel eens "Eenvoud siert de mens".Bij 
 de ontmoeting met uw nicht Elisabeth zei U: De 
 machtige heeft grote dingen aan mij gedaan". Leer ons 
 ook open te staan voor u stem. 
 
5. Maria, U wordt genoemd "Moeder van goede raad". Wat 
 is het fijn te weten, dat wij bij U te rade kunnen gaan. 
 Geef ons meer vertrouwen in U en maak ons bereid ook 
 anderen te vertrouwen. 
 
6. Maria, U bent een Moeder vol "dienstbaarheid". 
 Opofferen en wegcijferen zijn woorden die in deze tijd 
 een negatieve klank hebben. Maar U redeneerde niet,  
 U deed het gewoon. 
 
7. Maria, liefde is de basis,  

de grondhouding van ons  bestaan.  
Zonder liefde is er geen vrede,  
bescherming, vertrouwen,  
dienstbaarheid en goede raad.  
Laat ons open staan voor Uw liefde. 

 

 

Week van de Nederlandse Missionaris. 
15 t/m 23 mei 

 
Geloven in de ander. Pinksteractie.  
 
Extra collecte zondag 23 mei. Pinksteren 
 
Er liggen folders achter in de kerk en een bus om uw bijdrage in 
te doen. 

 

Missionarissen en missionair werkers zijn er 
altijd voor de ander 
Bent u er voor hen tijdens de Pinksteractie 
2021? 
 

Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en 
missionair werkers zich iedere dag in voor hun kwetsbare 
medemens. Eén keer per jaar zetten wij hen zélf in het 
middelpunt. Dat doen we tijdens de Pinksteractie van de 
Week Nederlandse Missionaris (WNM). Van 15 t/m 23 mei 
voert WNM campagne voor het welzijn van deze bevlogen en 
bezielde mannen en vrouwen, zodat zij zich kunnen blijven 
inzetten voor de ander. Uw steun is daarbij onmisbaar! Al 
vragen missionarissen zelf weinig, een steuntje in de rug 
kunnen zij heel goed gebruiken. 
 

Zij zijn er altijd voor de ander  
 
Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair 
werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. 
Missionaris Peter Daalhuizen werkt bijvoorbeeld al bijna 40 jaar in 
Brazilië, waar hij zich (samen met zijn zus) inzet voor bejaarden en 
andere kwetsbare groepen. Hij heeft er zelfs drie parochies onder zijn 
hoede. Missionair werker Susanne Beentjes werkt in Tanzania met 
jonge meisjes die vaak al jong zwanger zijn geraakt en daardoor hun 
school niet konden afmaken. Dankzij Susanne leren de meisjes voor 



zichzelf en hun kind te zorgen, waarbij omgaan met geld erg belangrijk 
is. Susanne, pater Peter en al die andere missionarissen en missionair 
werkers zijn er altijd voor de ander. En wij zijn er - samen met u - voor 
hen. 
 

Samen voor onze missionarissen  
De WNM steunt missionarissen en missionair werkers in hun 
persoonlijke welzijn. We bieden financiële steun, zodat zij hun werk 
zorgeloos kunnen doen. Denk aan verzekeringen, bijzondere 
ziektekosten en de premie voor de AOW. Ook kunnen zij vakantiegeld 
ontvangen, zodat zij kunnen genieten van een verlof in Nederland 
zonder dat zij familie of vrienden om hulp hoeven te vragen. Daarnaast 
heeft de WNM een klein, laagdrempelig fonds waar missionarissen een 
beroep op kunnen doen voor noodgevallen. Bijvoorbeeld als hun 
computer is gestolen en geld voor vervanging ontbreekt. Zo zijn we het 
steuntje in de rug van onze missionarissen.  
 

“Je weet dat je er in Nederland nog bij hoort. Dat mensen aan je 
denken, ook al ben je ver weg. Dat is voor mij een enorme 
geruststelling. Het is erg fijn een achterban te hebben.” 
Pater Peter Daalhuizen 
 
“De WNM ondersteunt mijn uitzending en als ik een specifieke 
hulpvraag heb, kan ik de WNM altijd benaderen. Zo kreeg ik 
coronanoodhulp die ik heb gebruikt voor het aanschaffen van 
twee wastafels, zeep en dispensers voor de parochie.”  
Susanne Beentjes 

 

Helpt u mee tijdens de Pinksteractie?  
Alleen samen met u kunnen wij dit steuntje in de rug zijn voor mensen 
zoals pater Peter en Susanne. Mogen zij en vele anderen dit jaar weer 
op uw hulp rekenen en doet u mee met de WNM Pinksteractie? U kunt 
de WNM-posters ophangen, folders verspreiden en/of achter in de kerk 
leggen, de Pinksteractie bij familie en vrienden onder de aandacht 
brengen, mensen erop attenderen dat digitaal geven ook mogelijk is. 
Het is allemaal een kleine moeite die een groot verschil kan maken.  
Zo werken wij samen aan een mooiere wereld. Dank u wel! 
 

www.weeknederlandsemissionaris.nl 
IBAN: NL30RABO 0171 21 1111  
 

Apostolische brief ‘Patris corde’ in Nederlandse vertaling 
 
Op 8 december 2020 riep paus Franciscus 2021 uit tot het jaar van 
Sint-Jozef: die dag was het precies 150 jaar geleden dat paus Pius IX 
de heilige Jozef van Nazareth verklaarde tot ‘Patroon van de 
Universele Kerk’. Bij die gelegenheid werd ook de apostolische brief 
‘Patris corde’ (‘Met het hart van een vader’) gepubliceerd, die nu in de 
Nederlandse vertaling beschikbaar is. 
 
De brief opent met de woorden: “Met het hart van een vader: zo heeft 
Jozef Jezus liefgehad, die in alle vier de evangeliën ‘de zoon van 
Jozef’ wordt genoemd.” De paus deelt in deze tekst vervolgens een 
aantal persoonlijke overwegingen over de ‘buitengewone figuur’ van 
St. Jozef. Zijn verlangen om dit te doen groeide tijdens de pandemie. 
 
Gewone mensen 
“Te midden van de crisis die ons treft, hebben we kunnen ervaren dat 
‘ons leven wordt gebouwd en in stand gehouden door gewone mensen 
– die meestal worden vergeten – die niet verschijnen in de 
krantenkoppen en tijdschriften of in de schijnwerpers staan van de 
nieuwste show, maar die ongetwijfeld de beslissende gebeurtenissen 
van onze geschiedenis van vandaag schrijven: artsen, 
verpleegkundigen, supermarktmedewerkers, schoonmakers, 
verzorgers, vervoerders, ordehandhavers, vrijwilligers, priesters, 
religieuzen en vele, vele anderen die hebben begrepen dat niemand 
zich alleen redt’,” schrijft de paus. 
Hij prijst al deze gewone mensen die dagelijks geduld oefenen en hoop 
geven. “Hoeveel vaders, moeders, opa’s en oma’s, onderwijzers laten 
onze kinderen niet met kleine en dagelijkse gebaren zien hoe ze een 
crisis het hoofd moeten bieden en doorstaan, door hun gewoonten aan 
te passen, de ogen omhoog te richten en het gebed te stimuleren. 
Zoveel mensen bidden, offeren en bemiddelen voor het welzijn van 
allen.” 
 
Hoofdrol 
De paus wijst erop dat iedereen in de heilige Jozef de man kan vinden 
die onopgemerkt blijft, de man van de dagelijkse, discrete en 
verborgen aanwezigheid, een bemiddelaar, een steun en een gids in 
moeilijke momenten. “De heilige Jozef herinnert ons eraan dat allen die 
schijnbaar verborgen zijn of op de achtergrond staan, een 
ongeëvenaarde hoofdrol spelen in de heilsgeschiedenis. Aan hen allen 
een woord van erkenning en dankbaarheid,” aldus de paus. 

http://www.weeknederlandsemissionaris.nl/


 
Datum  

 
Tijd  

 
Viering 

 
Voorganger  

  
Lezingen 

 
Met zang van 

 
Lektor 

 
Collectanten 

Zaterdag 
01 -05 

 
19.00 

 
Gebedsviering  

Werkgroep 
Dedemsvaart 

 Hand. 9,26-31 
Joh. 15,1-8 
1Joh. 3,18-24 

Cantores 
Con Amore 

  

Zondag 
02 - 05 

 
9.00 

 
Geen viering in onze kerk.                                             Wel viering in:  zie rooster Emmanuelparochie, 

Zaterdag  
08 - 05 

 
19.00 

 
Communieviering  

 
Pastor Butti 

 Hand. 10,25-26+ 
34-35 +44-48 
1Joh. 4,7-10 
Joh. 15,9-17 

Cantores 
Con Amore 

 
Mw. Schotkamp 

 

Zondag 
09 - 05 

 
9.00 

Moederdag  
Geen viering in onze kerk.                                             Wel viering in:  zie rooster Emmanuelparochie. 

Donderdag 
13 - 05 

 
7.00 

Hemelvaart van de Heer 
Communieviering 
Op de Belte 

 
Pastor Butti 

 Hand. 1,1-11 
Efez. 4,1-13 
Marc. 16,15-20 

   

Zaterdag 
15 - 05 

 
19.00 

 
Eucharistieviering  

 
Pastor Wenker 

 Hand. 1,15-17+20a + 
20c-26  1Joh. 4,11-16 
Joh. 17,11b-19 

Cantores 
Con Amore 

 
Dhr. Uythof 

 

Zondag 
16 - 05 

 
9.00 

 
Geen viering in onze kerk.                                              Wel viering in:  zie rooster Emmanuelparochie. 

Zaterdag  
22 - 05 

 
19.00 

 
Geen viering in onze kerk.                                              Wel viering in:  zie rooster Emmanuelparochie. 

Zondag  
23 - 05 

 
9.00 

Hoogfeest van Pinksteren 
Communieviering 

 
Pastor Butti 

 Hand. 2,1-11 
Galat. 5,16-25 
Joh. 15,26-27  
        16,12-15 

Cantores 
Juventa 

 
Mw. van Eijk 

 

Maandag 
24 - 05 

 
10.00 

2e Pinksterdag 
Eucharistieviering in 
Slagharen 

Pastoor 
Monninkhof 

 Hand. 19,1b – 6a 
Joh. 14,15-17 

   

Zaterdag 
29 - 05 

 
19.00 

 
Eucharistieviering  

Pastoor 
Monninkhof 

 Deut. 4,32-34+39-40 
Rom. 8,14-17 
Matt. 28,16-20 

Cantores 
Con Amore 

Mw. 
Huizendveld 

 

Zondag 
30 - 05 

 
9.00 

H. Drie-eenheid 
Geen viering in onze kerk.                                                Wel viering in:  zie rooster Emmanuelparochie. 
 

 

Alle vieringen met maximaal 30 kerkgangers 



 
VIERINGENROOSTER EMMANUELPAROCHIE       MEI 2021      (wijzigingen voorbehouden) 
 

Weekend 1 en 2 mei 
5e zondag van Pasen 

8 en 9 mei 
6e zondag van Pasen 

Moederdag 

13 mei 
Hemelvaart   

15 en 16 mei 
7e zondag van Pasen 

22 en 23 mei 
Pinksteren 

29 en 30 mei 
H. Drie-eenheid 

GG zaterdag zondag zaterdag zondag donderdag zaterdag zondag zaterdag zondag zaterdag zondag 
 

Dedemsvaart 
 

19.00 uur 
V /wgr 

 19.00 uur 
CV/JB 

  19.00 uur 
EV/AW 

  9.00 uur 
CV/JB 

19.00 uur 
EV/AM 

 

 

De Belte 
 

 9.00 uur 
V /wgr 

19.00 uur 
EV/AW 

 7.00 uur 
CV/JB 

 9.00 uur 
V /wgr 

19.00 uur 
CV/JB 

  9.00 uur 
EV/AW 

 

Slagharen 
 

19.00 uur 
EV/AM 

  9.00 uur 
EV/AW 

 19.00 uur 
V /wgr 

  9.00 uur 
EV/AW 

19.00 uur 
CV/JB 

 

 

Hardenberg 
 

 geen 
viering 

 geen 
viering 

  geen 
viering 

 geen 
viering 

 geen 
viering 

 

Dalfsen 
 

 9.00 uur 
EV/AM 

 9.00 uur 
CV/JB 

  9.00 uur 
EV/AW 

19.00 uur 
EV/AM 

  9.00 uur 
CV/JB 

 

Ommen 
 

 11.00 uur 
EV/AM 

 11.00 uur 
EV/AM 

11.00 uur 
EV/AM 

 11.00 uur 
EV/AM 

 11.00 uur 
EV/AM 

 11.00 uur 
EV/AM 

 

Hoonhorst 
 

19.00 uur 
EV/AW 

 19.00 uur 
presEHC/MK 

 7.00 uur 
CV/MK 

19.00 uur 
EV/AM 

19.00 uur 
H.Lof/AM 

 9.00 uur 
CV/MK 

19.00 uur 
V /wgr 

9.00 uur 
EHC/AM+MK 

 

Lemelerveld 
 

 9.00 uur 
EV/AW 

 9.00 uur 
CV/MK 

  9.00 uur 
EV/AM 

19.00 uur 
CV/MK 

 19.00 uur 
CV/MK 

 

 

Vilsteren 
 

 11.00 uur 
CV/JB 

 geen 
viering 

  11.00 uur 
CV/JB 

 11.00 uur 
CV/MK 

 geen 
viering 

 

Heino 
 

19.00 uur 
CV/JB 

 19.00 uur 
EV/AM 

 Woe 19 u 
EV/AM 

19.00 uur 
CV/JB 

 19.00 uur 
EV/AW 

 19.00 uur 
V /wgr 

 

 

Lierderholthuis 
 

 9.00 uur 
CV/JB 

 9.00 uur 
EV/AM 

9.00 uur 
EV/AM 

 9.00 uur 
CV/JB 

 9.00 uur 
EV/AM 

 9.00 uur 
V /wgr 

        

2021-03-31               2e pinksterdag: 10 uur 
                Slagharen EV/AM 
EV = Eucharistieviering  AM = A. Monninkhof JB = J. Butti         AW = A. Wenker       
CV = Communieviering  HV = H. de Vries  MK = M. klein Overmeen        wgr = werkgroep 
  V = Gebedsviering 
EHC = 1e H. Communie 

 


