St.Vitus-nieuws
juli / augustus 2021

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
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid beheer onroerend goed

Pastoor A.G.M. Monninkhof
mevr. HA.M.. Schoorlemmer
vacant
dhr. J.A. Wibier
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

R.K. Geloofsgemeenschap St. Vitus - Dedemsvaart

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
Secretaris
dhr. J.A.M. Pelgröm
Financieel adviseur
dhr.H.H.F Assen
Lid gebouwen
dhr. F.P. Redder
Liturgie
mevr.C.A. van Eijk
Catechese
dhr. J. Hoekstra
Diaconie
mevr. I. v.d. Logt
Opbouw
dhr. A. Bontjer

06-50558316
0523-612942
0523-237990
0523-613532
0523-616444
06-23864053
0523-611870
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 juli en augustus 2021.
De zomereditie van ons St. Vitus-nieuws.
We zijn blij met de versoepelingen van de coronamaatregelen
zodat er weer meer mogelijk is.
We wensen iedereen of je thuis blijft of eropuit trekt een fijne
vakantie toe.
Kopij voor het blad van september kunt u aanleveren tot
16 augustus. Het blad verschijnt dan weer op 26 augustus.

Koffie drinken.

Pastoraal artikel.

U wordt uitgenodigd om na iedere viering
een kopje koffie te drinken in het
parochiecentrum.

Extra vieringen.
Vergaderingen en bijeenkomsten.
Zo. 18 juli
Wo. 28 juli
Zo. 15 aug.
Ma. 16 aug.

14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
09.00 uur
13.00 uur
Ma. 23 aug. 09.00 uur
Wo. 25 aug. 14.00 uur
Do. 26 aug. 13.00 uur

Inloopmiddag
Inloopmiddag
Inloopmiddag
Redactievergadering
Kerk schoonmaken
Redactievergadering
Inloopmiddag
St.Vitus-nieuws vouwen

Livestream vieringen in onze kerk.
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.

“Veeleisend en lonend”
Vlak na het celebreren van zijn eerste Heilige Mis en veertig uur
na zijn priesterwijding, overlijdt in 2013 de Amerikaan Scott
Carell (46 jaar) aan de gevolgen van kanker. Samen met vier
andere seminaristen zou hij priester gewijd worden. Maar toen
duidelijk was, dat hij de dag, waarop hij gewijd zou gaan worden,
niet meer zou halen, heeft zijn Bisschop hem in het huis van zijn
ouders, in het bijzijn van zijn familie, tot priester gewijd. Zelf
beschouwt Carell zijn roeping tot het priesterschap als ‘de meest
veeleisende en lonende zaak waartoe God me heeft kunnen
roepen.’ Hoe veeleisend zijn roeping is, heeft hij misschien
ervaren bij het opdragen van zijn eerste heilige Mis. Met zijn
laatste krachten moet hij dit hebben volbracht, want vlak na het
opdragen ervan, is hij gestorven. Toch heeft hij dit offer ervoor
over. Nog één keer – zo stel ik me dit voor – perst hij alles uit zijn
lijf wat er nog in zit; heel zijn ziel en zaligheid legt hij in dit ene,
dat hij – te midden van zijn meest dierbaren – wil doen voor
Onze Lieve Heer: namelijk door de zegening van het brood, het
breken en het ronddelen ervan, Hem present stellen als de
Levende Heer, de Verrezene in hun midden. Na dit hoogtepunt
kan hij zelf zijn leven uit handen geven aan dezelfde Heer.
Dit verhaal, dat ik eerder deelde met de parochianen van RK
Zuid Oost Twente, heb ik opnieuw verteld op Sacramentsdag,
zondag 6 juni jl., tijdens een viering in onze Stephanuskerk in
Hardenberg. In deze kerk vieren we op deze zondag voor het
eerst sinds vijf maanden weer de eucharistie. Het is op de
ochtend na de priesterwijding van Paulus Tilma, in de kathedraal
in Utrecht. Bij deze priesterwijding mocht ik aanwezig zijn, omdat
ik Paulus als priesterstudent nog ken van een zomerstage in mijn
vorige parochie Enschede. Van deze priesterwijding ben ik nog
steeds onder de indruk. Maar ook het ontroerende verhaal van
Scott Carell laat me nog steeds niet los. Geweldig wat hij ervoor
over heeft om zich op deze manier met alles wat er in hem is, te
geven aan God. Het verhaal van Scott, en ook de wijding van
Paulus, raken me, omdat ook ik het fijn vind om te midden van

de geloofsgemeenschap de eucharistie te kunnen vieren. Met
name de weken tijdens de eerste lockdown (voorjaar 2020),
maar ook de periode van bijna twee maanden in dit voorjaar,
waarin de kerken van onze parochie gesloten waren en we niet
met mensen erbij konden vieren, waren voor velen (ook voor mij)
een zware beproeving. Gelukkig kunnen we nu weer in al onze
parochiekerken samenkomen. Verder komen er door de recente
versoepelingen ook steeds meer mogelijkheden om samen te
vieren en elkaar ook rondom deze vieringen te kunnen
ontmoeten.
Wat ik hoop is, dat we dit ook in de toekomst kunnen blijven
volhouden. We zijn blij met de wijding van Paulus Tilma. Maar
feit is wel, dat ook het pastorale team van onze
Emmanuelparochie steeds kleiner wordt. Voor het komende
najaar hebben we als pastores nog een sluitend rooster van
weekendvieringen kunnen presenteren. Maar toch valt op, dat er
in dit rooster steeds vaker wordt aangegeven, dat een
weekendviering in de betreffende kerk verzorgd zal moeten
worden door de eigen locale werkgroep. Gelukkig hebben we in
onze parochie goede vrijwilligers als parochiële voorgangers.
Maar duidelijk is, dat er veel van hen en ook van ons als leden
van het pastoraal team zal worden gevraagd, om alle weekenden
in alle elf de parochiekerken te kunnen blijven vieren.
Dit vraagt de nodige inzet. Maar toch: alle moeite is niet voor
niets. Dit blijkt nog weer aan het eind van de viering van zondag
6 juni jl. in Hardenberg. Op weg naar de sacristie krijg ik van één
van de kerkgangers een cadeautje. Ze heeft een foto van mij uit
de krant geknipt. Deze heeft ze in een lijstje gedaan. Dit kostbare
kleinood overhandigt ze nu aan mij. Op de foto sta ik in Dalfsen –
vlak voor Kerst – achter de lezenaar. Met een sip gezicht kijk ik
in de lens van de fotograaf en wijs met mijn hand op een lege
kerk. Want ook op Kerstavond 2020 konden we als
geloofsgemeenschap niet samenkomen. Deze foto, en ook dit
gebaar van deze kerkganger - ontroeren me. Voor mij is het een
‘geschenk uit de hemel’. Want eens te meer besef ik, hoeveel het
voor mensen en ook voor mij betekent, om als
geloofsgemeenschap samen de eucharistie te kunnen vieren.
Veeleisend, maar ook lonend !
Pastoor André Monninkhof

Emmanuelparochie communiqué
Communiqué 11 juni 2021
Beste parochianen,
Recent zijn enige versoepelingen van de coronamaatregelen van
kracht geworden. Andere maatregelen gelden nog steeds. Daarom
zetten wij als pastoraal team en parochiebestuur in dit communiqué
een aantal zaken voor U op een rij. Deze onderwerpen gaan over de
gang van zaken in onze parochie.
1. Aantal aanwezigen bij vieringen
Bij vieringen in onze parochiekerken, die minder dan 300 zitplaatsen
hebben, kunnen maximaal 50 personen aanwezig zijn. Heeft de kerk
meer dan 300 zitplaatsen, dan geldt een maximum aantal personen
van 15 procent van het aantal zitplaatsen. Hoeveel personen er in Uw
kerk maximaal kunnen plaatsnemen, kan Uw locatie U het beste
vertellen.
Bij uitvaarten kunnen maximaal 100 personen plaats nemen (mits er
onderling een afstand van anderhalve meter kan worden gehouden,
zie ook hierna, onder punt 5).
Bij sommige locaties dient U zich nog wel vooraf aan te melden, op
andere plaatsen is dit niet meer het geval. Ook hierover kan Uw eigen
locatieraad U het beste informeren.
2. Communie uitreiken
In eucharistievieringen en woord- en communievieringen onder leiding
van leden van het pastoraal team, kan er – met inachtneming van de
reeds geldende voorzorgen, zie ook hierna – communie worden
uitgereikt.
Tot onze spijt kan in gebedsvieringen onder leiding van parochiële
voorgangers (vrijwilligers) nog geen communie worden uitgereikt.
Hierover hebben wij als pastoraal team recent contact gehad met ons
Aartsbisdom. Als motivatie voor het feit, dat het nog niet mogelijk is om
in gebedsvieringen onder leiding van parochiële voorgangers
(vrijwilligers) communie uit te reiken, geeft het Aartsbisdom aan: “We
blijven nog steeds voorzichtig. De risico’s van overdracht van
besmetting zijn nog steeds niet geweken.”
Communie uitreiken thuis kan, met inachtneming van de geldende
voorzorgen.

3. Zingen
Samenzang in vieringen kan nog niet. Ook koorrepetities zijn nog niet
mogelijk.
Wel kan er voorzang zijn door een cantorgroep van maximaal vier
personen.
4. Bijzondere vieringen/andere sacramenten
Doop, eerste heilige communie, vormsel en huwelijk kunnen
plaatsvinden, met inachtneming van de nodige voorzorgen. Hiervoor
geldt een speciaal protocol.
Ook ziekenzalving en het sacrament van boete en verzoening (biecht)
kunnen plaatsvinden; eveneens met inachtneming van de nodige
voorzorgen.
5. Algemene voorzorgen
De volgende algemene voorzorgen blijven in onze parochiekerken
onverkort van kracht:
- Bij binnenkomst handen ontsmetten
- Bij binnenkomst van de kerk, bij de communiegang en bij het
verlaten van de kerk: mondkapje dragen. Eenmaal op Uw
zitplaats, kunt U het mondkapje afzetten.
- Gezinnen en leden van hetzelfde huishouden kunnen bij elkaar
gaan zitten. Anderen houden minstens anderhalve meter
afstand van elkaar.
- Inachtneming van looprichtingen
- Gebruik van protectiescherm en liturgisch pincet bij het
uitreiken van de communie

Tenslotte: waakzaamheid blijft geboden. Toch vinden we het als
parochiebestuur fijn, dat er geleidelijk aan meer ruimte komt voor
samenkomsten in onze kerken. U bent van harte welkom bij vieringen
en andere activiteiten in onze kerken. We hopen U binnenkort te
mogen begroeten.
Voor U en allen die U lief zijn: heel veel zegen, alle goeds en blijf
gezond !
Met vriendelijke groet,
Namens pastoraal team en parochiebestuur,
Pastoor André Monninkhof

Personalia.
Overleden.
Op 18 juni 2021 is in de leeftijd van
91 jaar overleden onze parochiaan:
Franciscus Petrus Joseph Austie
Frans
Wij condoleren zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen van harte met dit grote verlies.
Wij wensen hen veel sterkte toe bij het
verwerken van hun verdriet.

*******
Gedoopt.
Op 20 juni 2021 is in de kerk O.L.V. van Fatima op de Belte
gedoopt:
Joep Matteus van Faassen

zoon van Rick van Faassen en
Esther Snippe

Wij feliciteren de ouders van harte.
Wij hopen dat hun zoon vol vreugde en in goede gezondheid
mag opgroeien.

Gevormd:

Intenties van de maand Juli

Op vrijdag 18 juni hebben de volgende jongeren het
Heilig Vormsel mogen ontvangen:

Zaterdag 3 juli (Eucharistieviering)

Stef Klein Koerkamp
Lotte Rooth
Daantje de Held
Luca Koopman
Victor Nuvelstijn
Sylvan Roozendal
Lisanne Stoeten
Luuk Noordman
Sophie Wibiër
Noa van der Schaaf
Jochem Dorrestein
Bram Wessels
Wij feliciteren de vormelingen van harte

Gebed voor vormelingen:
VORMEN, ge-VORMD worden,
zich VORMEN, VORM krijgen.
Het Sacrament van het Heilig Vormsel
heeft met dit alles te maken.
We worden groter, we veranderen.
Als persoon krijg je steeds meer VORM.
We worden GEVORMD door anderen.
We geven zelf VORM aan dingen,
situaties en mensen.
We hebben ons vandaag laten VORMEN en
proberen op eigen benen te staan
in de geest van Jezus.

Herman Harbers en familie, Gerard Krikhaar,
Agnes Boots en Henk Hagemeijer, Henk Roosjen,
echtgenoot van Frieda Mensink, Frans Austie,
Marinus Hubertus, Ben en Hanneke Juurlink,
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen.
Zondag 11 juli (Gebedsviering)
Gerard Mensink en familie, Gerard Krikhaar,
Agnes Boots en Henk Hagemeijer, Frans Austie,
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen,
Anton en Riek Huizendveld en familie,
Overleden familie Beukeveld.
Zondag 18 juli (Eucharistieviering)
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen,
Agnes Boots en Henk Hagemeijer, Johan Wibiër,
Hendrik en Lena Kosse en kinderen, Gerard Krikhaar,
Frans Austie, overleden familie Beukeveld.
Zaterdag 24 juli (Gebedsviering)
Overleden ouders Scholte-Woerts, Gerard Krikhaar,
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen,
Agnes Boots en Henk Hagemeijer, Frans Austie.
Zaterdag 31 juli (Eucharistieviering)
Gerard Krikhaar, Hendrik en Lena Kosse en kinderen,
Agnes Boots en Henk Hagemeijer, Gerard Sieljes,
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen,
Johan Wibiër , Frans Austie.

Intenties van de maand Augustus.

Zomerstage.

Zondag 8 augustus (Communieviering)

Beste parochianen van de Emmanuelparochie,
Mijn naam is James Keuben en ik ben priesterstudent van het
aartsbisdom Utrecht. Komende zomer mag ik in augustus twee
weken in uw midden zijn als stagiair. Ik ben 23 jaar geleden
geboren in Doetinchem, maar verder opgegroeid in Enschede.
Daar leerde ik als jonge parochiaan en misdienaar in 2010 uw
huidige pastoor, André Monninkhof, kennen die toen kort tevoren
in Enschede benoemd was. In die tijd sprak ik al met hem over
mijn belangstelling voor het werk in Gods Kerk en mijn mogelijke
droom om de Heer als priester te dienen. Die droom ontwikkelde
zich gedurende mijn zes jaren op het voortgezet onderwijs en dat
mondde erin uit dat ik in 2016 begonnen ben aan de
priesteropleiding aan het Ariënsinstituut en de studie Theologie
aan de Universiteit van Tilburg. De afgelopen vijf jaar heb ik veel
mogen leren, zowel op theoretisch als op menselijk en
persoonlijk vlak. Een hoogtepunt was vorig studiejaar, mij de
kans geboden werd van een vormingsjaar in het buitenland en ik
mee mocht draaien in een parochie in de Canadese wereldstad
Toronto.
Inmiddels ben ik alweer een jaar terug in Nederland en lijkt het
me goed om ook eens ervaring op te doen in de praktijk van een
heel andere parochie in ons eigen aartsbisdom. Ik zal dus in
augustus stage komen lopen bij pastoor Monninkhof en ik hoop
dat ik dan velen van u zal mogen ontmoeten in en rondom
liturgische vieringen, in gesprekken, tijdens bezoeken en bij
andere parochie-activiteiten. Ik kan u in ieder geval al melden dat
ik op zondag 15 augustus, het Hoogfeest van Maria
Tenhemelopneming, een getuigenis zal mogen geven over de
plaats van Maria in mijn eigen geloofsleven. Ik hoop en bid dat
deze en andere bezigheden mij zullen inspireren en een bijdrage
zullen leveren aan mijn ontwikkeling als mens, gelovige en
priesterkandidaat.
Graag tot ziens komende zomer in de Emmanuelparochie!
James Keuben

Gerard Krikhaar, Agnes Boots en Henk Hagemeijer,
Henk Roosjen, echtgenoot van Frieda Mensink,
Anton en Riek Huizendveld en familie, Frans Austie,
Overleden familie en Bertus Assen, Annie Witteveen,
Ouders Zwiers-Stroeken, overleden familie Schwieters,
Toon en Riek Koopman en familie.
Zondag 15 augustus (Eucharistieviering)
Marinus Hubertus, Ben en Hanneke Juurlink, Gerard Krikhaar,
Agnes Boots en Henk Hagemeijer, Johan Wibiër,
Johan en Annie Maas-Floothuis, Frans Austie,
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen,
Jenny Jansen, overleden familie Beukeveld.
Zondag 22 augustus (Eucharistieviering)
Gerard Krikhaar, Agnes Boots en
Henk Hagemeijer,
Overleden ouders Scholte-Woerts,
Frans Austie, overleden familie Beukeveld,
Overleden ouders en Bertus Assen,
Annie Witteveen.
Zaterdag 28 augustus (Eucharistieviering)
Overleden ouders en Bertus Assen,
Annie Witteveen,
Agnes Boots en Henk Hagemeijer,
Gerard Krikhaar,
Frans Austie, Ria Rijnhart-Froeling.

KBO Nieuws juli-augustus 2021

Sacraments processie in De Belte

Beste KBO-leden,

Evenals voorgaande jaren wordt er ook in 2021 weer een
Sacramentsprocessie gehouden in de O.L. Vrouw van Fatima
parochie te De Belte/Slagharen.

Op 2 juli vergadert het bestuur. Dat hadden we sinds september
vorig jaar niet meer gedaan. Gelukkig kan het nu weer en het is
ook dringend nodig, omdat we moeten proberen de activiteiten
van de afdeling voor het najaar op de rails te krijgen.
Op de agenda staan onder andere de volgende belangrijke
beslispunten:
- mogelijk uitschrijven van een algemene ledenvergadering van
de afdeling in september a.s., met o.a. een voorstel tot officiële
benoeming van nieuwe secretaris en penningmeester.
- starten van afdelingsactiviteiten zoals de maandelijkse
H. Mis en bingo vanaf september a.s.; eventueel organiseren
van een najaarsfietstocht
- vieren van het 50-jarig bestaan van de KBO Dedemsvaart
- mogelijk teruggaan naar directe bezorging van magazine en
inlegvel (in plaats van de postbezorging).

En wel op zondag 29 augustus 2021, aanvang 10.00 uur.
We beginnen met een plechtige Eucharistieviering in de kerk,
waarin pastoor Monninkhof.zal voorgaan .
Na de kerkelijke viering gaan we in processie naar het rustaltaar
op het kerkhof.
Wij hopen vele parochianen uit de regio te ontmoeten op de
jaarlijkse processie.
Na afloop wordt u uitgenodigd om een kop koffie/thee te komen
drinken in het parochiezaaltje.
De Processiecommissie.
Vriendelijk verzoek aan degenen die andere jaren een taak
vervulden tijdens de processie, deze taak weer te vervullen.
Indien dit niet mogelijk is gelieve voor een vervanger te zorgen.
Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking.

We zullen u natuurlijk tijdig op de hoogte brengen van de
uitkomsten van deze bestuursvergadering.

Gebed tot Maria

Hartelijke groeten namens het hele bestuur,

Tot U nemen wij onze toevlucht
Heilige Maria, Moeder van God.
Vanuit onze nood bidden wij U:
Houd uw ogen op ons gericht,
Moeder van altijddurende bijstand.
Wees altijd weer onze redding
wanneer gevaar ons bedreigt.
Gezegende Maagd, opgenomen
in de heerlijkheid bij de vader.

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

MIVA

Misdienaar rooster.

MIVA-collecte 2021

Medische zorg voor de meest kwetsbaren in
Kenia
Dit jaar vindt in het weekend van 28 en 29 augustus de MIVAcollecte plaats in de kerken. We mogen de kerken weer
bezoeken. Maar veel kan ook nog niet. Hulp is nu meer dan ooit
nodig. Dichtbij, maar ook verder weg.
Via de parochies wil MIVA graag aandacht voor het bereikbaar
maken van medische zorg in Kenia. Meer in het bijzonder voor
Pionier Duncan. Hij is directeur van een gezondheidscentrum in
Kajiado, Kenia. Opgezet in 1979 om kinderen met een handicap
te helpen. Inmiddels uitgegroeid tot een centrum met een kliniek
en een school. Duncan heeft een bestemming: “Ik wil de
capaciteit van het centrum de komende twee jaar verdubbelen,
zodat we nog meer mensen kunnen helpen. Een auto is daarbij
onmisbaar.”
Wereldwijd worden vervoers- en communicatiemiddelen van
MIVA ingezet om mensen te beschermen tegen het COVID-19
virus. De meest kwetsbare mensen worden het hardst getroffen,
in Nederland maar zeker ook in ontwikkelingslanden. Ook daar
gelden maatregelen en kunnen de pioniers hun werk niet doen
zoals zij zouden willen.
Op www.miva.nl leest u meer over het project van Duncan.
De extra collecte in onze kerk is op zaterdag 28 augustus.

Za. 3 juli
Zo. 18 juli
Za. 31 juli

19.00 uur
09.00 uur
19.00 uur

Acolieten
Acolieten
Acolieten

Zo. 15 aug. 09.00 uur
Tenhemelopneming
Zo. 22 aug. 09.00 uur
Za. 28 aug. 19.00 uur

Acolieten
Acolieten
Acolieten

Maria

Vieringenrooster St. Vitus
Datum

Juli / Augustus

Tijd

Viering

Voorganger

Lezingen

Met zang van Lektor

19.00

Eucharistieviering

Pastor Wenker

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

Cantors
Con Amore

9.00

Geen viering in onze kerk.

Wel viering in: zie rooster Emmanuelparochie.

Zaterdag
10 - 07

19.00

Geen viering in onze kerk.

Wel viering in: zie rooster Emmanuelparochie.

Zondag
11 - 07

9.00

Gebedsviering

Zaterdag
17 - 07

19.00

Geen viering in onze kerk.

zondag
18 - 07

9.00

Eucharistieviering

Pastoor
Monninkhof
Werkgroep
Dedemsvaart

Juli
Zaterdag
03 - 07
Zondag
04 - 07

Werkgroep
Dedemsvaart

Amos 7,12-15
Efez. 1,3-14
Marc. 6,7-13

Mw. Schotkamp

Cantors
Con Amore

Wel viering in: zie rooster Emmanuelparochie
Jer. 23,1-6
Efez. 2,13-18
Marc. 6,30-34
2Kon. 4,42-44
Efez. 4,1-6
Joh. 6,1-15

Cantors
Juventa

Mw.
Huizendveld

Zaterdag
24 - 07

19.00

Gebedsviering

Zondag
25 - 07

9.00

Geen viering in onze kerk.

Zaterdag
31 - 07

19.00

Eucharistieviering

9.00

Geen viering in onze kerk.

Wel viering in: zie rooster Emmanuelparochie

19.00

Geen viering in onze kerk.

Wel viering in: zie rooster Emmanuelparochie.

Zondag
08 - 08

9.00

Communieviering

Zaterdag
14 - 08

19.00

Geen viering in onze kerk.

Augustus
Zondag
01 - 08
Zaterdag
07 - 08

Cantors
Con Amore

Wel viering in: zie rooster Emmanuelparochie.
Pastoor
Monninkhof

Pastor Butti

Ex. 6,2-4+12-15
Efez. 4,17+20-24
Joh. 6,24-35

1Kon.19, 4-8
Efez. 4,30-5,2
Joh.6,41-51

Cantors
Con Amore

Cantors
Con Amore

Dhr. Uythof

Mw. van Eijk

Wel viering in: zie rooster Emmanuelparochie.

Collectanten

Datum

Tijd

Viering

Voorganger

Lezingen

Met zang van

Lektor

Zondag
15 - 08

9.00

Maria Tenhemelopneming
Eucharistieviering

Pastoor
Monninkhof

Apok. 11,19a 12,1-6a
+10. 1Kor.15,20-26
Luc. 1,39-56

Cantors
Con Amore

Mw.
Huizendveld

Zaterdag
21 - 08

19.00

Geen viering in onze kerk.

Zondag
22 - 08

9.00

Verjaardag Pastor Wenker
Eucharistieviering

Pastor Wenker

Zaterdag
28 - 08

19.00

Eucharistieviering

Pastoor
Monninkhof

Zondag
29 - 08

9.00

Geen viering in onze kerk.

Wel viering in: zie rooster Emmanuelparochie

19.00

Geen viering in onze kerk.

Wel viering in: zie rooster Emmanuelparochie.

September
Zaterdag
04 - 09
Zondag
05 - 09

9.00

Gebedsviering

Wel viering in: zie rooster Emmanuelparochie

Werkgroep
Dedemsvaart

Joz. 24,1-2a +15-17
+18b. Ef. 5,21-32
Joh. 6,60-69
Deut. 4,1-2+6-8
Jak.1,17-18+21b22+27. Marc. 7,18+14-15+21-23

Jes. 35,4-7a
Jak. 2,1-5
Marc. 7,31-37

Cantors
Con Amore

Dhr. Uythof

Cantors
Con Amore

Mw. Schotkamp

Cantors
Juventa

Collectanten

Rooster Emmanuelparochie Juli 2021

Weekend
GG
Dedemsvaart
De Belte
Slagharen
Hardenberg
Ommen
Vilsteren
Lemelerveld
Heino
Lierderholthuis
Dalfsen

3 en 4 juli
14e zondag d.h. jaar
zaterdag
zondag
19.00 uur
EV/AW
19.00 uur
V /wgr
9.00 uur
CV/JB
11.00 uur
V /wgr
11.00 uur
EV/AW
11.00 uur
CV/JB
19.00 uur
CV/JB
19.00 uur
CV/MK
9.00 uur
V / MK*

10 en 11 juli
15e zondag d.h. jaar
zaterdag
zondag
9.00 uur
V /wgr
9.00 uur
CV/JB
19.00 uur
EV/AW
11.00 uur
CV/JB
11.00 uur
EV/AW
geen
viering
9.00 uur
V /wgr
19.00 uur
V /wgr
9.00 uur
V /wgr

19.00 uur
V /wgr

9.00 uur
CV/MK
9.00 uur
V /wgr

Hoonhorst

*in de openlucht

19.00 uur
CV/MK
begin schoolvakanties

AM = A. Monninkhof
HV = H. de Vries

JB = J. Butti
MK = M. klein Overmeen

AW = A. Wenker
wgr = werkgroep

24 en 25 juli
17e zondag d.h. jaar
zaterdag
zondag
19.00 uur
V /wgr
9.00 uur
EV/AW
19.00 uur
CV/JB
11.00 uur
CV/JB
11.00 uur
EV/AM
geen
viering
9.00 uur
EV/AM
19.00 uur
EV/AM
9.00 uur
V /wgr

19.00 uur
EV/AM

9.00 uur
CV/JB
9.00 uur
V /wgr

2020-06-17
EV = Eucharistieviering
CV = Communieviering
V = Gebedsviering

17 en 18 juli
16e zondag d.h. jaar
zaterdag
zondag
9.00 uur
EV/AM
19.00 uur
V /wgr
9.00 uur
V /wgr
11.00 uur
EV/AM
11.00 uur
EV/AW
11.00 uur
CV/MK
19.00 uur
CV/MK
19.00 uur
EV/AW
9.00 uur
CV/MK

19.00 uur
EV/AW

Rooster Emmanuelparochie Augustus 2021

Weekend
GG
Dedemsvaart
De Belte
Slagharen
Hardenberg
Ommen
Vilsteren
Lemelerveld
Heino
Lierderholthuis
Dalfsen
Hoonhorst

31 juli/1 augustus
18e zondag d.h. jaar
zaterdag
zondag
19.00 uur
EV/AM
19.00 uur
wgr
9.00 uur
wgr
11.00 uur
wgr
11.00 uur
EV/AW
11.00 uur
EV/AM
19.00 uur
wgr
19.00 uur
CV/JB
9.00 uur
EV/AM
19.00 uur
wgr
9.00 uur
CV/JB

7 en 8 augustus
19e zondag d.h. jaar
zaterdag
zondag
9.00 uur
CV/JB
9.00 uur
EV/AM
19.00 uur
EV/AM
11.00 uur
CV/JB
11.00 uur
EV/AM
geen
viering
9.00 uur
EV/AM
19.00 uur
EV/AW
9.00 uur
wgr
9.00 uur
EV/AW
19.00 uur
CV/JB

14 en 15 augustus
Maria Hemelvaart
zaterdag
zondag
9.00 uur
EV/AM
19.00 uur
CV/JB
9.00 uur
CV/JB
11.00 uur
EV/AM
11.00 uur
EV/AW
11.00 uur
CV/MK
19.00 uur
wgr
19.00 uur
EV/AM
9.00 uur
CV/MK
19.00 uur
CV/MK
9.00 uur
wgr

21 en 22 augustus
21e zondag d.h. jaar
zaterdag
zondag
9.00 uur
EV/AW
9.00 uur
wgr
19.00 uur
CV/MK
11.00 uur
CV/MK
11.00 uur
EV/AM
geen
viering
9.00 uur
CV/MK
19.00 uur
10.00 uur
vervalt *
Openl.v
9.00 uur
wgr
9.00 uur
EV/AM
19.00 uur
EV/AM
einde schoolvakanties
*pompdagen

2021-04-15
EV = Eucharistieviering
AW = A. Wenker
CV = Communieviering
wgr = werkgroep

AM = A. Monninkhof

JB = J. Butti

HV = H. de Vries

MK = M. klein Overmeen

28 en 29 augustus
22e zondag d.h. jaar
zaterdag
zondag
19.00 uur
EV/AM
19.00 uur
EV/AW
9.00 uur
EV/AW
11.00 uur
CV/JB
11.00 uur
EV/AM
geen
viering
19.00 uur
wgr
19.00 uur
CV/JB
9.00 uur
EV/AM
19.00 uur
wgr
9.00 uur
CV/JB
Collecte: MIVA

