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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 
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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 september. 
Voor de meesten van ons zit de vakantieperiode erop. 
De scholen beginnen weer en voorzichtig worden er ook  
weer gezamenlijke activiteiten opgepakt. 
Kopij voor het blad van oktober kunt u aanleveren  
tot  20 september.  
Het blad verschijnt dan weer op 30 september. 
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Koffie drinken. 
 

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

Extra vieringen. 
 

Zo.  29 aug. 10.00 uur Eucharistieviering en stille aanbidding           
    In de kerk in de Belte. 
Zo.  26 sept. 09.30 uur Vredesdienst in van Dedemkerk. 
Zo.  26 sept. 15.30 uur H. Lof in Slagharen i.v.m.  
   Oogstdankfeest 
 

Vergaderingen en bijeenkomsten. 
 

Zo.   5 sept. 14.00 uur Inloopmiddag 
Ma.  6 sept. 09.00 uur Bestuursvergadering K.B.O. 
  20.00 uur Bespreking vredesdienst commissie. 
Wo.  8 sept. 20.00 uur Voorjaarsoverleg Emmanuelparochie. 
Ma. 20 sept. 09.00 uur Redactievergadering 
  13.00 uur Kerk schoonmaken 
Di.   21 sept. 14.00 uur       Algemene ledenvergadering K.B.O. 
Wo. 22 sept. 14.00 uur Inloopmiddag 
Ma. 27 sept. 09.00 uur Redactievergadering 
Do. 30 sept. 13.00 uur 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. 
 
 
 
 
 

 

Brief van pastor Thomas 
 

Beste parochianen van Emmanuel parochie,  
 
Groeten vanuit India. Het is een hele moeilijke tijd voor alle mensen in 
de wereld vanwege de Corona Pandemie.  
 
Ik las in krant dat de situatie in Nederland veel beter is geworden.  
Ik hoop dat het nog beter gaat worden en het normale leven zo 
spoedig mogelijk terug zal komen. 
 
De tweede golf van de coronapandemie is in India heel erg geweest. 
Vele mensen overal in India werden getroffen door het coronavirus. 
Rond  
1 miljoen mensen werden ziek tot nu toe in India. Tot een maand 
geleden gingen er dagelijks ongeveer 5000 mensen aan dood. Nu 
sterven er nog ongeveer 1000 mensen per dag. 
 
In de provincie Kerala waar ik woon en werk, zijn ook vele  mensen 
ziek geworden in de tweede golf. Gelukkig is het aantal doden veel 
minder vergeleken met de andere provincies in India . 
 
Ik schrijf deze brief om u te laten weten dat het geld dat ik krijg van het 
Pastor Thomas Fonds, wordt besteed voor het onderwijs van arme 
kinderen op verschillende manieren. 
 
Omdat op dit moment de kinderen niet naar school kunnen gaan, 
volgen ze de schoollessen online. Maar dat kost veel geld.  
Vele ouders hebben geen smartphone om de kinderen online lessen te 
laten volgen en ook geen geld om internet data te kopen. 
 
Daarom  proberen we arme kinderen te helpen vanuit onze fonds door 
smartphones te  kopen. Daarvoor geven we € 100 per kind uit en 
betalen we voor 1 jaar internet data. 
 
Een aantal kinderen hebben wel een smartphone maar geen geld om 
internet data te kopen. Voor deze kinderen betalen we voor 1 jaar 
internet data.  
  
Ik probeer op deze manier arme kinderen tijdens deze moeilijke 



periode bij te staan, zodat ze zorgeloos via internet kunnen blijven 
studeren. 
 
Ik dank alle gulle mensen die een bijdrage hebben geschonken aan 
het  
Pastor Thomas Fonds.  
Nogmaals hartelijk dank aan allen. 
 
Ik wens u allen het allerbeste en Gods zegen. 
Pastor Thomas. 
 
Mocht u dit project willen steunen dan kan dat op bankrekening 
nummer;  
NL13 RABO 0138 6412 42  t.n.v. Pastor Thomas Fonds. 
Namens het bestuur, Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

******* 

 

Andere invulling sacramentsprocessie 

Zondag 29 augustus a.s. is er om 10:00 uur een Eucharistieviering 
met Stille Aanbidding van het Allerheiligste. 
Voorgegaan door Pastoor Monninkhof. 
Dit is een viering in Regio verband. 
De zang zal worden verzorgd door Dedemsvaart. 
Ook zal de kerk versierd zijn zoals normaal bij de Processie 
gebruikelijk is. 
De opbrengst van de 2e collecte is voor Locatie De Belte. 
De MIVA collecte volgt de week erop. 
Na het Slotgebed wordt het Allerheiligste uitgestald en NA de Stille 
Aanbidding volgt de Zegen. 
 
Na afloop is er voor de medewerkers aan deze viering ( koor, 
kosters, misdienaars en de Pastoor ) koffiedrinken in De Zandbelt. 
Hopelijk kunnen we volgend jaar iedereen weer uitnodigen om te 
komen koffiedrinken. 
 
De Processiecommissie 

Personalia.  
 
Op 2 juli 2021 is in de leeftijd van 73 jaar  
overleden onze parochiane: 
 
Antonia Servaas van der Heijden-van Griensven 
 Tonnie 
 
Wij condoleren haar man, kinderen en 
 kleinkinderen van harte met dit grote verlies.  
     ### 
Op 11 juli 2021 is in de leeftijd van 87 jaar overleden onze 
parochiaan: 
 
Antony Johannes Maria de Wals 
 Anton 
 
Wij condoleren zijn kinderen en kleinkinderen van harte met dit 
verlies. 
     ### 
Op 20 juli 2021 is in de leeftijd van 72 jaar overleden onze 
parochiaan: 
 
Henk Paul Robert Brouwer 
 
Wij condoleren zijn familie van harte met dit verlies. 
     ### 
Op 5 augustus 2021 is in de leeftijd van 66 jaar overleden onze 
parochiaan: 
 
Gérard Hubert Marie Zwiers 
 Gerard 
 
Wij condoleren zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen van harte 
met dit grote verlies. 
 
Wij wensen de families veel sterkte toe bij het verwerken van hun 
verdriet. 



Doop: 
 

Op 11 juli 2021 is gedoopt: 
 

Mitosz Marchell Kösters zoon van Martin Kösters en 
      Marta Hernacka. 
 
Wij feliciteren de ouders van harte. 
Wij hopen dat hun zoon vol vreugde en in goede gezondheid 
mag opgroeien. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eerste Heilige Communie 2022 
 

Volgend jaar is er weer een mogelijkheid voor het 

voorbereiden op en ontvangen van de Eerste Heilige 
Communie. Dit keer zijn de kinderen uit de groepen 4, 5 en 6 
aan de beurt.  

De voorbereiding zal bestaan uit zo’n 5 of 6 bijeenkomsten 
voor de kinderen, vooraf gegaan door een ouderavond in de 

parochiezaal. De kinderen die naar De Langewieke gaan 
hebben zich inmiddels al op kunnen geven, maar mocht uw 
kind een andere school bezoeken, dan is het ook mogelijk om 

aan te sluiten.  
Wilt u daarvoor de gegevens van uw kind mailen naar het 

secretariaat? stvitus@kpnmail.nl 
Het mag ook rechtstreeks naar mij: cindydevries@skot.nl 
Hier mogen ook eventuele vragen naar toe gemaild worden. 

We hopen weer veel kinderen te mogen voorbereiden op het 
ontvangen van hun Eerste Heilige Communie! 

 
Met vriendelijke groet, Cindy de Vries, werkgroep EHC 
Dedemsvaart 
 

PAROCHIEDAG 
 
UITNODIGING 12 September 
  
Na de vakantie is het weer eens tijd om met z’n allen samen te 
komen. 
Ook door corona zijn veel parochianen niet in staat geweest om 
naar de kerk te komen of elkaar te spreken. 
  
Daarom organiseren we op zondag 12 september een 
openluchtmis. 
Na de H. Mis is er koffiedrinken en daarna is er een gezamenlijke 
barbecue met een drankje erbij. 
Iedereen is welkom, doordat we het buiten houden is afstand en 
ventilatie ook geen probleem. 
 
De H. Mis begint om 10.00 uur op het grasveld achter het 
parochiecentrum. 
 
Daarna zetten we de dag voort eerst met koffie en daarna de 
barbecue. 
 
Bij slecht weer passen we het programma aan, zodat het toch 
door kan gaan. 
  
Graag willen we wel weten hoeveel personen er komen met het 
oog op de inkoop. 
 
Dus wilt u svp opgeven of u komt. U kunt dit doorgeven bij 
het parochiesecretariaat op woensdagochtend. 
Of u kunt bellen met parochiesecretariaat  
telefoonnummer 0523-610706 of 06-55340957 
Wij hopen dat u ook komt op deze dag. 
  
Locatieraad St. Vitus 
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KBO Nieuws september 2021 

 
Beste KBO-leden, 
 
We gaan dit najaar, na de lange “corona-pauze”, proberen een 
nieuwe start te maken met onze activiteiten. Dat begint met een 
algemene ledenvergadering op dinsdag 21 september a.s. (aan-
vang 14.00 u, Parochiecentrum). De uitnodiging en de agenda 
daarvoor krijgt u op het inlegvel bij het KBO-PCOB magazine, 
dat vanaf eind augustus weer door onze eigen bezorgers bij u 
wordt afgeleverd. 
 
Op de agenda staat onder andere een belangrijke bestuurs-
wisseling, namelijk de benoeming van een nieuwe secretaris en 
een nieuwe penningmeester: Riet Harbers en Wim Heitbrink. Zij 
hebben zich de afgelopen tijd al ingewerkt in hun bestuurstaken. 
 
Ondergetekenden (Marietje Pieper en Henk Kroes) nemen nu 
afscheid, maar zijn bereid om de nieuwe bestuursleden de eerste 
tijd te helpen, voorzover nodig. En we blijven een beroep doen 
op leden om zich aan te melden voor een bestuurstaak of voor 
het verzorgen van een of meer activiteiten. 
 
We willen het met u in deze vergadering ook hebben over het 
weer oppakken van onze vaste routine van een maandelijkse H. 
Mis en maandelijkse bingomiddagen. En over de viering van ons 
50-jarig bestaan! 
 
 
Hartelijke groeten namens het hele bestuur, 
 
Marietje Pieper, 0523-613672,  
marietjepieper@gmail.com 
 
Henk Kroes, 0528-251172,  
h.kroes@inter.nl.net 
 
 

Misdienaar rooster. 
 
Za. 28 aug. 19.00 uur Acolieten 
Zo. 12 sept. 10.00 uur Acolieten 
Za. 25 sept. 19.00 uur Acolieten 

 
 
 
Intenties maand september. 
 
Zondag 28 augustus (Eucharistieviering) 

 
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen, 
Agnes Boots en Henk Hagemeijer, Gerard Krikhaar, 
Frans Austie, Ria Rijnhart-Froeling. 
 
Zondag 5 september (Gebedsviering) 

 
Henk Roosjen, echtgenoot van Frieda Mensink, 
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen, 
Overleden familie Beukeveld, Antonia van der Heijden, 
Anton de Wals, Agnes Boots en Henk Hagemeijer, 
Henk Brouwer, Gerard Zwiers, Gerard Krikhaar. 
 
Zondag 12 september (Eucharistieviering) 

 
Gerard Krikhaar, Anton en Riek Huizendveld en familie, 
Agnes Boots en Henk Hagemeijer, overleden familie Beukeveld, 
Henk Roosjen, echtgenoot van Frieda Mensink, Johan Wibiër, 
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen, 
Marinus Hubertus, Ben en Hanneke Juurlink, Anton de Wals, 
Antonia van der Heijden, Henk Brouwer, Gerard Zwiers. 
 
 
 
 



Zaterdag 18 september (Gebedsviering) 

 
Overleden ouders Scholte-Woerts, Gerard Mensink en familie, 
Hendrik en Lena Kosse en kinderen, Eef Arends, 
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen, 
Agnes Boots en Henk Hagemeijer, Anton de Wals, 
Overleden familie Schwieters, Gerard Krikhaar, 
Henk Brouwer en Gerard Zwiers. 
 
Zaterdag 25 september (Eucharistieviering) 

 
Overleden ouders en Bertus Assen,  
Annie Witteveen, 
Agnes Boots en Henk Hagemeijer,  
Gerard Krikhaar, 
Henk Brouwer, Gerard Zwiers. 
 
Zaterdag 3 oktober (Communieviering) 

 
Gerard Krikhaar,  
overleden ouders en Bertus Assen, 
Annie Witteveen,  
Agnes Boots en Henk Hagemeijer, 
Henk Roosjen, echtgenoot van  
Frieda Mensink, 
Henk Brouwer, Gerard Zwiers,  
Familie Schwieters.      
 

Inloop bij Vitus. 
In onze Geloofsgemeenschap hebben we 2 maal in de maand 
een inloopmiddag. We starten om twee uur met koffie of thee en 
zitten dan gezellig te praten. FF bijkletsen. Verder is er de 
mogelijkheid voor een spelletje. 
Sommigen gaan kaarten, anderen spelen rummicub, altijd 
gezellig. We stoppen om ongeveer half vijf. 
In de maand september kunt u op zondag 5 september en op 
woensdag 22 september terecht in het Parochiecentrum. 

Vredesdienst 26 september  

om 9.30 in de Van Dedemkerk 
 

Op zondag 26 september 2021 zal de jaarlijkse Vredesdienst weer 
gehouden worden. Dit jaar zal deze plaatsvinden in de Van Dedemkerk 
aan de Hoofdvaart. 
Aanmelden kan op de gebruikelijke wijze. U kunt ook bellen naar Henk 
Zomer, tel. 616615. 
De dienst is ook live te volgen via de site: kerkdienstgemist.nl 
 
Het thema dit jaar is: “Wat doe jij in vredesnaam”? 
Voorgangers zijn Mw. Ineke van der Logt namens de RK Kerk en Ds. 
Jonathan Zondag namens de Protestantse Gemeente Dedemsvaart. 
Muzikale medewerking wordt verleend door enkele leden van het RK 
koor Juventa. 
Er is tijdens deze dienst kinderoppas en Kindernevendienst. 
 
De collecte is in deze dienst bestemd voor “de Makelij” in 
Dedemsvaart. De Makelij staat voor: Samenwerking van kansarme en 
kwetsbare mensen, met mensen die een steuntje in de rug kunnen en 
willen geven. 
Geloven in een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar, 
elkaar waar nodig ondersteunen en waarin we zorgvuldig en duurzaam 
omgaan met spullen. 
 
U kunt nu ook al uw collectegift overmaken op  NL27 RABO 0373 
7132 15 t.n.v. 
CvK Protestantse Gemeente Dedemsvaart onder duidelijke 
vermelding van “Collecte Vredesdienst”. Tijdens de dienst kunt u ook 
via de Givt-app uw gift overmaken. 
 
Wij hopen er samen met U een mooie Vredesdienst van te maken! 
 
Graag tot 26 september om 9.30 uur in de Van Dedemkerk aan de 
Hoofdvaart. 
 

 
 

                                     
 
 



Oogstdankfeest,  
Creatief met oogstprodukten 
25 september t/m 2 oktober, St. Alphonsuskerk te Slagharen: 
  
De jaarlijkse oogst inspireert de bloemengroep en andere 
vrijwilligers van de St. Alphonsuskerk ieder jaar weer.  
Al meer dan 20 jaar gebruikt de groep bloemen, fruit, groente en 
granen om de kerk op bijzondere wijze te versieren. En elke keer weet 
de groep de bezoekers te verrassen met creatieve en kunstzinnige 
uitingen van alles wat met de oogst te maken heeft. 
Het prachtige resultaat is van zaterdag 25 september t/m zaterdag  
2 oktober te bewonderen in de St. Alphonsuskerk aan de Herenstraat 
15 te Slagharen.  
In de kerk is ook een expositie te zien van kunstvoorwerpen gemaakt 
door Wilhelmien van der Most 
 
In het weekend van zaterdag 25 en zondag 26 september, en op 
zaterdag 2 oktober kunt u tussen 14:00 en 16:00 uur de kerk komen 
bezichtigen. 
Van maandag 27 september t/m vrijdag 1 oktober is de kerk open voor 
bezichtiging tussen 10:00-16:30 uur  
U bent van harte welkom!! 
(Vanwege de Corona maatregelen is er een registratieplicht. Groepen 
moeten zich vooraf aanmelden bij: mevr. Grady Mecklenfeld, 
tel. 0523-682848 of bij het secretariaat, tel.: 0523-681331.) 
 
De Feestelijke vieringen uit dankbaarheid voor de oogst vinden 
plaats op;  
 
- Zaterdag 25 september om 19:00 uur Gebedsviering, verzorgd door 
werkgroep  Slagharen 2 m.m.v. Caeciliakoor 
- Zondag 26 september om 9:00 uur Eucharistieviering m.m.v. past. 
Monninkhof en koor Cornel  
- Zondag 26 september om 15:30 uur Plechtig Lof m.m.v. past. Wenker 
en het Caeciliakoor.  
Iedereen is van harte welkom, U komt toch ook? 
 
De geloofsgemeenschap van Slagharen hoopt van harte dat u, 
samen met vele anderen de versierde kerk komt bezichtigen. 
 
 

Inloopmiddag Slagharen 
 
Het is weer zover!!!! 
Beste mensen, nu de corona problemen iets minder lijken  
te worden en velen gevaccineerd zullen zijn, willen we op  
de tweede zondag in september weer een inloopmiddag 
organiseren.  
 
U bent weer van harte welkom op  
zondagmiddag 12 september a.s.  
van 14.00 uur tot 16.00 uur 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.  
Wel willen we zo veel en zo goed  
mogelijk de regels t.o.v. het corona-virus in acht nemen. 
 
Graag tot ziens op 12 september 
Hartelijke groeten,  
Annie Bosch 
 
 

KLEDING INZAMELING 
 

ZATERDAG 25 SEPTEMBER 
 
Ook dit jaar is er weer de kledinginzameling van Sam’s 
kledingactie voor Mensen in Nood. 
Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel kunnen we in 
Oeganda kinderen na Covid-19 weer terug naar school laten 
gaan 
 
U kunt uw gebruikte kleding en schoeisel in gesloten plastic 
zakken inleveren bij de kerk op 25 september. 
Van 9.00 uur tot 11.00 uur. 



Opbrengst collectes. 
 
Dit is de opbrengst van 30 januari, maand februari, maart,  
april, mei, juni, 3, 11, 18 en 24 juli. 
 
Collectes    966,22 
Plaatsengeld    380,17 
Kaarsengeld                     1130,99 
 
Roepingenzondag       78,05 
 
Pinkstercollecte    104,10 
 
Vastenactie     109,00 
(Pastor Thomasfonds) 
 
Collecte tijdens doopviering   42,70 
 
Collecte viering H. Vormsel   77,55 
 
Collecte uitvaart   159,90 
Totaal             3048,68 
 
 
Op zondag 3 oktober is er een extra collecte. 
Wereldmissiedag van de kinderen. 
 
 

Wereldmissiedag  
 
Op de eerste zondag van oktober vieren we in de katholieke kerk 
Wereldmissiedag van de kinderen. Overal ter wereld helpen 
kinderen andere kinderen. Dat doen ze door bijvoorbeeld van 
hun zakgeld een beetje opzij te leggen en in het spaarzakje van 
Missio te doen.  
Hier houden we een extra collecte in de kerk. 
Elk jaar staat een ander land centraal. 

Terugblik op lesgeven in de parochiezaal 
 

Beter een goede buur dan een verre vriend…… 
 

Dat er een verbouwing op school zat aan te komen wist 

ik al een tijdje. Mijn gezellige lokaal moest wat metertjes 
inleveren in ruil voor 3 ruime, extra lokalen.  

Geen enkel probleem, totdat de eerste geluiden die bij 
zo’n verbouwing horen de kinderen en mij bereikten.  

Ai, dat was een tegenvaller. Dat zouden we geen  
2 maanden kunnen volhouden. Gelukkig staan wij 

leerkrachten bekend om onze flexibiliteit en creativiteit, 
dus opperde ik het idee om te vragen naar de 

beschikbaarheid van de parochiezaal.  
Binnen een dag was het geregeld, super! 

Het verrijdbare digibord, de tafels en stoelen, de inhoud 
van de kasten, alles kreeg een plek in de ruime zaal.  

We maakten er wat gezelligs van.  
Ik heb er fantastisch en rustig kunnen werken met de 

leerlingen van groep 4, van de verbouwingsgeluiden 

hebben wij geen last meer gehad, heerlijk!  
Menig collega was een beetje jaloers op de rust, ruimte 

en koelte van de parochiezaal. 
Opnieuw een mooi voorbeeld van de samenwerking 

tussen kerk en school. 
Dank aan iedereen die het mogelijk heeft gemaakt,  

groet groep 4 en juf Cindy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VLUCHTELING. 
 

wie vluchten moet 
met lijf en goed 

zal eindeloos moeten lijden 
 

elke volkerenmoord 
is totaal gestoord 

en zinloos aller tijden 
 

de aarde huilt 
de lucht vervuilt 

door kruid’ en boze woorden 
 

kleur of ras 
het geeft geen pas 

elkaar zo te vermoorden 
 

de wanhoop groot 
’t gevoel verdoofd 

hoe nu verder te leven? 
 

waarom? waarvoor?  
schreeuwt men in koor 

wat wij willen is 
 

DE VREDE! 
 

Rozemieke Kok 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 



 Vieringenrooster St. Vitus Geloofsgemeenschap sept.2021

 
Datum  

 
Tijd  

 
Viering 

 
Voorganger  

  
Lezingen 

 
Met zang van 

 
Lektor 

 
Collectanten 

Zaterdag 
28 - 08 

 
19.00 

 
Eucharistieviering  

Pastoor 
Monninkhof 

 Deut. 4,1-2+6-8 
Jak. 1,17-18+21b -22-
27  Marc. 7,1-8+14-
15+21-23 

 
Cantors  
Con Amore 

 
Mw. Schotkamp 

 

Zondag 
29 - 08 

 
10.00 

Eucharistieviering en stille 
aanbidding van het 
Allerheiligste in de Belte 

Pastoor 
Monninkhof 

  Cantors 
Con Amore 

  

Zaterdag 
04 - 09 

 
19.00 

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

Zondag 
05 - 09 

 
9.00 

 
Gebedsviering  

Werkgroep 
Dedemsvaart 

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

Cantors 
Juventa 

  

Zaterdag 
11 - 09 

 
19.00 

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

Zondag 
12 - 09 

 
10.00 

Eucharistieviering 
Openluchtviering  

 
Pastor Wenker 

 Jes. 50,5-9a 
Jak. 2,14-18 
Marc. 8,27-35 

Cantors 
Con Amore 

 
Mw. van Eijk 

 

Zaterdag  
18 - 09 

 
19.00 

 
Gebedsviering  

Werkgroep 
Hardenberg 

 Wijsh. 2,12+17-20 
Jak. 3,16-4,3 
Marc. 9,30-37 

Cantors  
Con Amore 

  

Zondag 
19 - 09 

 
9.00 

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

Zaterdag 
25 - 09 

 
19.00 

 
Eucharistieviering  

Pastoor 
Monninkhof 

 Num. 11,25-29 
Jak. 5,1-6 
Marc. 9,38-
43+45+47-48 

 
Cantors 
Juventa 

 
Mw. 
Huizendveld 

 

Zondag 
26 - 09 

 
9.30 

 

Vredesdienst in de van Dedemkerk 

Zaterdag 
02 - 10 

 
19.00 

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

Zondag 
03 - 10 

 
9.00 

 
Communieviering 
 

 
Pastor Butti 

 Gen. 2,18-24 
Hebr. 2,9-11 
Marc. 10,2-16 

Cantors  
Con Amore 

 
Dhr. Uijthof 

 

   



 
Weekend 4 en 5 september 

23e zondag d.h. jaar 
11 en 12 september 
24e zondag d.h. jaar 

18 en 19 september 
25e zondag d.h. jaar 

25 en 26 september 
26e zondag d.h. jaar 

GG zaterdag zondag zaterdag zondag zaterdag zondag zaterdag zondag 
 

Dedemsvaart 
 

 9.00 uur 
V /wgr 

 9.00 uur 
EV/AW 

19.00 uur 
V /wgr 

 
 

19.00 uur 
EV/AM 

 

 

De Belte   
 

 9.00 uur 
EV/AM 

 9.00 uur 
V /wgr 

 9.00 uur 
EV/AM 

19.00 uur 
CV/JB 

 

 

Slagharen  
 

19.00 uur 
V /wgr 

 

 19.00 uur 
V /wgr 

 
 

19.00 uur 
CV/MK 

 19.00 uur 
V /wgr * 

9.00 uur 
EV/AM 

15.30 uur  
H.Lof/AW 

 

Hardenberg  
 

 11.00 uur 
V /wgr 

 11.00 uur 
V /wgr 

 11.00 uur 
V /wgr 

 11.00 uur 
EV/AM 

 

Ommen 
 

 11.00 uur 
EV/AM 

 11.00 uur 
EV/JV 

 11.00 uur 
EV/AM 

 11.00 uur 
EV/AW 

 

Vilsteren  
 

 11.00 uur 
CV/MK 

 geen 
viering 

 11.00 uur 
V /wgr 

 geen  
viering 

 

Lemelerveld  
 

 9.00 uur 
EV/AW 

19.00 uur 
V /wgr 

  10.00 uur 
Oec. v/MK* 

 10.00 uur 
V /wgr ** 

 

Heino 
 

19.00 uur 
EV/AW 

 19.00 uur 
V /wgr 

 19.00 uur 
EV/AM 

 19.00 uur 
CV/MK 

 

 

Lierderholthuis  
 

 9.00 uur 
V /wgr 

 9.00 uur 
V /wgr 

 9.00 uur 
EV/AW 

 9.00 uur 
CV/JB 

 

Dalfsen 
 

 9.00 uur 
CV/MK 

19.00 uur 
EV/AW 

  9.00 uur 
V /wgr 

 10.00 uur  
oec.v/MK 

 

Hoonhorst  
 

19.00 uur 
V /wgr 

  9.00 uur 
EV/JV* 

19.00 uur 
EV/AW 

  geen viering 
nr Dalfsen 

     *oogstdankviering *in Lemele *oogstdankvieringen 
** Vincentius 

2021-08-26                   
EV = Eucharistieviering  AM = A. Monninkhof JB = J. Butti         AW = A. Wenker  JV = J. Verweij  
CV = Communieviering  HV = H. de Vries  MK = M. klein Overmeen          wgr = werkgroep   
  V = Gebedsviering 

 


