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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 

mailto:monninkhof@hetnet.nl
mailto:prhansdevries2020@gmail.com
mailto:m.kleinovermeen@ziggo.nl
http://emmanuelparochie.nl/


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 juni 2021. 
Bijzondere feestdagen deze maand zijn:  
zondag 6 juni Sacramentsdag, vrijdag 18 juni H.Vormsel, 
donderdag 24 juni  H. Johannes de Doper en  
dinsdag 29 juni H.H Petrus en Paulus. 
Het volgende blad is voor twee maanden.  
Kopij voor het blad van juli en augustus kunt u aanleveren  
tot 21 juni. Het blad verschijnt dan weer op 30 juni. 

mailto:pastorbutti@ziggo.nl
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Koffie drinken. 
 
Na de vieringen staat de koffie weer klaar. 
U wordt uitgenodigd om na de viering een  
kopje koffie te drinken in het  
parochiecentrum. 
 
De locatieraad. 
 

Extra vieringen. 
 
Vr.  18 juni 19.00 uur H. Vormsel 
Do. 24 juni 09.00 uur H. Johannes de Doper. 
    Eucharistieviering in Slagharen 
Di. 29 juni 09.00 uur H.H. Petrus en Paulus 
    Eucharistieviering in Lemelerveld 
 

Vergaderingen en bijeenkomsten. 
 
Di.     1 juni 19.00 uur Locatieraad  
Ma. 21 juni 09.00 uur Redactievergadering 
  13.00 uur Kerk schoonmaken 
Ma. 28 juni 09.00 uur Redactievergadering 
Wo. 30 juni 13.00 uur St.Vitus-nieuws vouwen 
 

Livestream vieringen in onze kerk. 
 
Alle vieringen zijn met maximaal 38 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. 
 

Over Hemelvaart 
 

Zoals Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes het Evangelie van 
Jezus Christus zijn, zou je het boek Handelingen wel kunnen 
zien als het Evangelie van de (jonge) Kerk. Aan het begin van 
het boek staat het verhaal van de Hemelvaart van de Heer. 
Jezus stijgt op ten hemel en wordt opgenomen in Gods 
heerlijkheid en Zijn Geest gaat over op de Kerk, net zoals 
destijds de geest van de profeet Elia overging op Elisa (2 Kon. 
2, 9–15). En met zijn geest draagt Jezus ook zijn eigen zending 
over op de kerk om heil en verlossing voor de wereld te zijn. 
 
Jezus straalde de heerlijkheid van God uit (d.w.z. de 
aanwezigheid van God onder de mensen) en met Jezus stijgt 
die heerlijkheid met Hemelvaart op ten hemel. Hemelvaart is 
dus afscheid, uitvaart. Zoals Goede Vrijdag zich verhoudt tot 
Pasen, zo verhoudt Hemelvaart zich tot Pinksteren. Hemelvaart 
is uitvaart, maar een bijzondere uitvaart. Want Hemelvaart wijst 
vooruit naar het einde der tijden, wanneer de heerlijkheid Gods 
weer zal neerdalen om voor eeuwig te wonen onder de 
mensen. De uitvaart is wel afscheid nemen, maar niet ‘einde 
verhaal’, integendeel. Er is en blijft een perspectief op de 
wederkomst van de Heer op het einde der tijden. 
 
Hemelvaart is een hoopvolle uitvaart. Het is voorbij, dat intieme 
samenzijn met de Heer. Maar het betekent ook verdergaan in 
de openheid en vrijheid van de Geest, de wijde wereld in en 
een nieuwe toekomst in. Onbepaald en onbeperkt. Herschapen 
worden, denk maar aan de Geest in Genesis bij de schepping. 
Het doet zeker pijn dat Jezus vertrekt, dat kan ook niet anders 
als de discipelen van Jezus houden. Want wat je liefhebt, wil je 
het liefste in de buurt houden. Dat is een liefde die bindt. Maar 
hier is liefde die ontbindt, die vrijstelt. De discipelen moeten nu 
alleen verder, zo voelt het. Maar ‘alleen verder’ is heel 
betrekkelijk, want met Pinksteren vindt de gemeente terug wat 



hier verloren dreigt te gaan. Eigenlijk is het een dubbele 
beweging: de Heer die zich met Hemelvaart van hen verwijdert, 
komt hen met Pinksteren nabij. Wie los durft te laten, zal 
vinden! Hij heeft het zelf gezegd. Waar de discipelen los durven 
te laten, daar zullen ze vinden. Nooit verlies je meer dan 
wanneer je krampachtig probeert vast te houden aan wat was. 
Wie loslaat vindt de toekomst, een nieuw perspectief. Wie 
loslaat, vindt zichzelf vernieuwd weer terug, herschapen. Dat 
heeft haast iets van een mysterie. Maar de leerlingen weten het 
en daarom keren ze in grote blijdschap naar Jeruzalem terug. 
Jezus laat hen niet alleen, want ‘Hij die gaat die komt’! Hij zal bij 
hen zijn en bij hen blijven, tot aan het einde van de wereld! 
 
Pastor Joop Butti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koffiedrinken na de vieringen. 
 

Versoepeling maatregelen corona en koffie drinken 
 

Vanaf heden mogen er meer kerkbezoekers in de vieringen 
komen.                                                                                    
Voor onze kerk mogen voorlopig 38 personen deel nemen per 
viering. 

Dat is goed nieuws, we hopen u dan ook weer te kunnen 
verwelkomen in onze kerk. 
Vanaf zaterdag 29 mei beginnen we ook weer met het koffie 
drinken na de viering. Voortaan zal er dan na iedere viering 
koffie drinken zijn in ons parochiecentrum. 
Ook daar hopen wij u weer te ontmoeten. Voor degenen die 
niet kunnen komen blijven we ook gewoon doorgaan met de 
livestream van iedere viering. 

 
 
 

Tijdelijk gebruik parochiecentrum door RK School. 
 
De school gaat uitbreiden en daarom wordt er weer gebouwd 
aan de school. 
Daarom heeft men gevraagd om voor een groep leerlingen het 
parochiecentrum te mogen gebruiken vanaf 20 mei tot aan de 
vakantie. Tijdens deze periode kunnen wij het parochiecentrum 
gewoon blijven gebruiken voor de vrijwilligers 
woensdagochtend en ook voor eventuele condoleance na 
uitvaart. Uiteraard kunnen wij in het weekend en 
's avonds ook het parochiecentrum gebruiken voor 
bijeenkomsten. 
Wij wensen de school veel succes met onze tijdelijke ruimte. 
 
 
 
 



H. Vormsel 
  
Op vrijdag 18 juni worden 16 kinderen het Heilig Vormsel 
toegediend door Pastoor Monninkhof. 
Door de coronabeperkingen is dit steeds uitgesteld, maar nu 
hebben wij besloten om het door te laten gaan. 
Doordat de 16 vormelingen er samen met hun ouders zijn, 
zitten we al op 48 personen in de kerk. 
Hierdoor is het niet mogelijk om meer belangstellenden toe te 
laten.  
Wel zal deze viering via livestream te volgen zijn voor verdere 
familie en belangstellenden. 
Het is fijn dat er nu weer zo’n grote groep kinderen in onze 
geloofsgemeenschap het H. Vormsel krijgt. 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Huizendveld, namens de locatieraad 

 
Enkele mededelingen. 
 
De Sacramentsprocessie, die gepland stond voor zondag  
6 juni op De Belte wordt tot nader datum uitgesteld. 
 
De geplande Boerderijviering op 13 juni om 10.00 uur gaat dit 
jaar weer niet door. Op 13 juni zal er nu een Communieviering 
plaatsvinden in onze kerk door pastor klein Overmeen. 

Misdienaar rooster. 
 
Zondag   20 juni   9.00 uur Acolieten 
Zaterdag 26 juni 19.00 uur Acolieten 
Zaterdag   3 juli 19.00 uur Acolieten 

 
 
 
 

Intenties maand juni 2021. 
 
Zaterdag 29 mei  (Eucharistieviering) 

 
Overleden ouders Scholte-Woerts, José Heitbrink-Zegger, 
Henk Roosjen, echtgenoot van Frieda Mensink, 
Gerard Krikhaar, Johan en Annie Maas-Floothuis, 
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen, 
Agnes Boots en Henk Hagemeijer. 
 
Zaterdag 5 juni  (Gebedsviering) 

 
Marinus Hubertus, Ben en Hanneke Juurlink, 
Agnes Boots en Henk Hagemeijer, Gerard Krikhaar, 
Herman Harbers en familie. 
 
Zondag 13 juni Communieviering i.p.v. Boerderijviering) 

  
Gerard Krikhaar, Willem, Lenie, Wilma en Christa Wessels, 
Geertruida Willemina Maria Kappers-Melenhorst, 
Agnes Boots en Henk Hagemeijer, 
Anton en Riek Huizendveld en familie. 
 
 
 
 



Zondag 20 juni (Eucharistieviiering) 

 
Overleden ouders Kösters-Polhaar, Gerard Krikhaar, 
Overleden ouders Scholte-Woerts, José Heitbrink-Zegger 
Henk Roosjen, echtgenoot van Frieda Mensink, 
Hendrik en Lena Kosse en kinderen,  
Agnes Boots en Henk Hagemeijer. 
 
Zaterdag 26 juni (Eucharistieviering) 

 
Willem, Lenie, Wilma en Christa Wessels,  
Gerard Krikhaar,  
José Heitbrink-Zegger, 
 Agnes Boots en Henk Hagemeijer, 
Henk Roosjen, echtgenoot van  
Frieda Mensink. 
 
Zaterdag 3 juli (Eucharistieviering) 

 
Gerard Krikhaar, 
Agnes Boots en Henk Hagemeijer, 
Marinus Hubertus, Ben en 
Hanneke Juurlink, 
Herman Harbers en familie. 

   ******* 
Gebed  
God 
U die ons de ogen opent  
voor wat er in de wereld gebeurt, 
U die ons hart opent als  
mensen om hulp vragen,  
wees in ons kracht,  
hoop,  
uithoudingsvermogen  
en liefde  
om te doen wat U ons te doen geeft  
voor iedere mens op onze weg. 

Een kostbaar en veelzeggend kleinood  

 
In elke katholieke kerk is een tabernakel aanwezig: de kluis 
waarin de H. Communie ofwel het Allerheiligst Sacrament wordt 
bewaard. In het Oude/Eerste Testament wordt verteld dat de 
Israëlieten - toen zij na de bevrijding uit Egypte door de woestijn 
trokken op weg naar het Beloofde Land - volgens de opdracht 
die God aan Mozes op de berg Sinaï had gegeven, een ark 
(kist) vervaardigden waarin de stenen tafelen met de Tien 
Geboden werden neergelegd: deze werd beschouwd als de 
verbondsakte tussen God en zijn volk. Die ark van het verbond 
werd geplaatst in de daarvoor speciaal gemaakte tabernakel 
ofwel ontmoetingstent (Exodus 25-26). Een wolk overdekte de 
tabernakel (Numeri 9, 15). Dat was het teken dat God aanwezig 
was en met Zijn volk meetrok. De tabernakels in onze kerken 
zijn de plaats van Gods aanwezigheid onder de gedaante van 
brood, veelal in de vorm van kleine ronde hosties. Deze worden 
bewaard in een ciborie (een kelk met een deksel). Ook worden 
grote ronde hosties bewaard in een tabernakel en wel om deze 
te kunnen plaatsen in een monstrans (de houder om de hostie 
te tonen) om op deze wijze onze Heer Jezus te aanbidden. Om 
die grote hostie waardig in het tabernakel te kunnen bewaren, 
is er de custode (van het Latijnse custodire = bewaren). 
Ommen  
In het tabernakel van de St. Brigittakerk te Ommen bevindt zich 
een fraai exemplaar: een zilveren custode, ca. 1800 gemaakt 
in Leiden (hoogte 6 cm, diameter 9 cm). De binnenzijde is 
verguld. Op de deksel is graveerwerk te zien: een stralende zon 
met daarin de letters IHS. Deze afkorting heeft meerdere 
betekenissen. Allereerst werden de drie Griekse hoofdletters 
IHC gebruikt als monogram voor de naam Jezus.  
Er kwamen ook Latijnse betekenissen. Zeer bekend is het  
In Hoc Signo = In dit teken. Met dat teken wordt het teken 
van het kruis bedoeld (dat is dan ook aangebracht op de H). 
In 312 na Christus overwon keizer Constantijn te Rome tijdens 
een veldslag zijn rivaal en de overlevering vertelt dat hij 



voordien in een visioen het teken van het kruis zag en de 
woorden hoorde: In dit teken zult gij overwinnen.  
Na zijn overwinning gaf Constantijn de christenen 
geloofsvrijheid in het immense Romeinse rijk.  
Daarmee kwam een einde aan de achterstelling, vervolgingen 
en martelingen van christenen. Ook betekenen de letters IHS: 
Iesus Hominum Salvator = Jezus, Verlosser van de 
mensen.  
Het was aan de stichter van de orde der Jezuïeten, de  
H. Ignatius van Loyola (+1556), te danken dat het IHS-
monogram in een stralende zon verspreiding kreeg over 
heel de wereld. Hij gebruikte het als embleem immers voor zijn 
orde en zijn volgelingen trokken heel de wereld over om de 
heilige Naam van Jezus bekend en bemind te maken. Onder 
IHS met het kruis werden drie spijkers aangebracht, als 
verwijzing naar de wonden van Jezus aan het kruis. Die zijn 
ook te zien op de custode van Ommen en doorsteken daar ook 
nog eens het hart van Jezus. In 2013 is de stralende zon met 
het IHS-monogram met kruis en drie spijkers wereldwijd nóg 
bekender geworden: in dat jaar werd immers de Jezuïet Jorge 
Bergolio gekozen tot bisschop van Rome; paus Franciscus 
heeft het embleem van zijn Jezuïetenorde als hoofdmotief 
in zijn wapenschild.  
 
Deze custode te Ommen is een kostbaar en veelzeggend 
kleinood: door het teken van het brood, het Lichaam van 
Christus, blijft de Heer ons nabij, Hij die in de viering van de 
Eucharistie ons blijft voeden door Zijn Woord en Sacrament. 
Dat Sacrament wordt in onze tabernakels bewaard, in het 
bijzonder ook om zieken en stervenden thuis of in het 
ziekenhuis mee te sterken. Dat Allerheiligst Sacrament wordt in 
cibories en custoden bewaard om het ook te kunnen 
aanbidden, en daarmee Christus zelf. 
 
 + Herman W. Woorts, hulpbisschop van Utrecht, voormalig 
pastoor van Ommen 
 
 

KBO Nieuws juni 2021 
 
Beste KBO-leden, 
 
Het is dit jaar zomer geworden zonder dat we bij elkaar zijn 
geweest. Jammer! Maar gegeven de ontwikkelingen van de 
laatste tijd is er een grote kans dat we vanaf september weer 
activiteiten kunnen organiseren. 
 
Als bestuur gaan we daar binnenkort over overleggen. Er 
moeten beslissingen worden genomen over een paar 
belangrijke onderwerpen: met welke activiteiten kunnen we in 
het najaar beginnen, hoe vieren we alsnog het 50-jarig bestaan 
van onze afdeling en hoe regelen we de officiële overdracht van 
de taken van secretaris en penningmeester/voorzitter. 
 
We zullen u over onze voorstellen betreffende die acties in een 
volgend nieuwsbericht informeren. 
 
Hartelijke groeten namens het hele bestuur, 
 
Marietje Pieper, 0523-613672, marietjepieper@gmail.com 
Henk Kroes, 0528-251172, h.kroes@inter.nl.net 
 

 
   ******* 
Bezinning 
 
“Gemeenschap” is een van de mooiste benamingen voor de 
Kerk: in een gemeenschap hebben strenge verwijten geen 
recht van bestaan, maar slechts helderheid, goedheid van hart, 
mededogen…. 
Alleen zo kunnen de poorten van heiligheid worden ontsloten. 
 
Uit: een toekomst van vrede, brief van frère Roger 
Uit een gedichtenbundel van Zusters van St. Dominicus 



 
Datum  

 
Tijd  

 
Viering 

 
Voorganger  

  
Lezingen 

 
Met zang van 

 
Lektor 

 
Collectanten 

Zaterdag 
05 - 06 

 
19.00 

 
Gebedsviering  

Werkgroep 
Dedemsvaart 

 Ex. 24,3-8 
Hebr. 9,11-15 
Marc.14,12-16+22-26 

Cantors  
Con Amore 

  

Zondag  
06 - 06 

 
9.00 

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

Zaterdag 
12 - 06 

 
19.00 

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

Zondag 
13 - 06 

 
9.00 

 
Communieviering  

Pastor 
klein Overmeen 

 Ezech. 17,22-24 
2Kor. 5,6-10 
Marc. 4,26-34 

Cantors 
Juventa 

Mw. 
Huizendveld 

 

Vrijdag 
18 - 06 

 
19.00 

H. Vormsel 
Eucharistieviering 

Pastoor 
Monninkhof 

 Dit is een besloten viering voor de vormelingen en hun ouders. 
Belangstellenden kunnen deze viering volgen via de livestream  

Zaterdag  
19 - 06 

 
19.00 

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

Zondag 
20 - 06 

 
9.00 

Vaderdag 
Eucharistieviering  

Pastoor 
Monninkhof 

 Job. 38,1+8-11 
2Kor. 5,14-17 
Marc. 4,35-41 

Cantors 
Con Amore 

 
Dhr. Uythof 

 

Donderdag 
24 - 06 

 
9.00 

H. Johannes de Doper 
Eucharistieviering 
In Slagharen 

 
Pastor Wenker 

     

Zaterdag 
26 - 06 

 
19.00 

 
Eucharistieviering  

 
Pastor Wenker 

 Wijsh.1,1315 2,23-24 
2Kor. 8,7+9+13+15 
Marc. 5,21-43  

Cantors 
Juventa 

  

Zondag 
27 - 06 

 
9.00 

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

Dinsdag 
29 - 06 

 
9.00 

H.H Petrus en Paulus 
Eucharistieviering 
In Lemelerveld 

 
Pastor Wenker 

     

Zaterdag 
03 - 07 

 
19.00 

 
Eucharistieviering  

 
Pastor Wenker 

 Ezech. 2,2-5 
2Kor. 12,7-10 
Marc. 6,1-6 

Cantors 
Con Amore 

 
Mw. Schotkamp 

 

Zondag 
04 - 07 

 
9.00 

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

 

Alle vieringen met maximaal 38 kerkgangers 



 
 
VIERINGENROOSTER EMMANUELPAROCHIE         JUNI 2021         (wijzigingen voorbehouden) 
 

Weekend 5 en 6 juni 
Sacramentsdag 

12 en 13 juni 
11e zondag d.h. jaar 

19 en 20 juni 
12e zondag d.h. jaar 

Vaderdag 

24 juni 
H. Joh. de 

Doper 

26 en 27 juni 
13e zondag d.h. jaar 

29  juni 
HH Petrus 
en Paulus 

GG zaterdag zondag zaterdag zondag zaterdag zondag donderdag zaterdag zondag dinsdag 
 

Dedemsvaart 
 

19.00 uur 
V /wgr 

  
 

9.00 uur 
CV/MK 

 
 

9.00 uur 
EV/AM 

 19.00 uur 
EV/AW 

 
 

 

 

De Belte 
 

 9.00 uur  
EV/AM  

 9.00 uur 
V /wgr 

19.00 uur 
EV/AM 

   
 

9.00 uur 
EV/AW 

 

 

Slagharen 
 

 9.00 uur 
V / wgr 

19.00 uur 
V /wgr 

  
 

9.00 uur 
CV/JB 

9.00 uur 
EV/AW 

 9.00 uur 
EV/TH 

18.45 uur 
viering 

 

Hardenberg 
 

 11.00 uur 
EV/AM 

 11.00 uur 
CV/MK 

 11.00 uur 
CV/JB 

  11.00 uur 
CV/ 

 

 

Dalfsen 
 

 9.00 uur 
V /wgr 

 9.00 uur 
EV/AW 

19.00 uur 
CV/JB 

   9.00 uur 
CV/JB 

 

 

Ommen 
 

 11.00 uur 
EV/AW 

 11.00 uur 
EV/AM 

 11.00 uur 
EV/HW 

  11.00 uur 
EV/TH 

 

 

Hoonhorst 
 

 9.00 uur 
CV/JB 

19.00 uur 
CV/JB 

  9.00 uur 
V /wgr 

  10.00 uur 
tentv/MK 

 

 

Lemelerveld 
 

19.00 uur 
EV/AM 

  9.00 uur 
CV/JB 

19.00 uur 
V /wgr 

11.00 uur 
EHC/AM+MK 

 19.00 uur 
CV/MK 

 9.00 uur 
EV/AW 

 

Vilsteren 
 

 11.00 uur 
CV/JB 

 geen 
viering 

 11.00 uur 
EV/AW 

  geen 
viering 

 

 

Heino 
 

19.00 uur 
EV/AW 

 19.00 uur 
EV/AM 

 19.00 uur 
CV/MK 

  19.00 uur 
CV/JB 

 19.00 uur 
viering 

 

Lierderholthuis 
 

 9.00 uur 
EV/AW 

 9.00 uur 
EV/AM 

 9.00 uur 
CV/MK 

  9.00 uur  

       

2021-05-20 
EV = Eucharistieviering  AM = A. Monninkhof JB = J. Butti         AW = A. Wenker TH = mgr. T. Hoogenboom   
CV = Communieviering  HV = H. de Vries  MK = M. klein Overmeen        wgr = werkgroep  HW = mgr. H. Woorts 
EHC = 1e H. Communie   

 


