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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. L. Broeks 
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
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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    10.00 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 oktober. 
Oktober is net als mei een Mariamaand. 
Vanaf oktober is de wekelijkse Eucharistieviering van 
vrijdagmorgen om 10.00 uur. 
Kopij voor het blad van november kunt u aanleveren tot 18 
oktober. 
Het blad verschijnt dan weer op 27 oktober.  

mailto:pastorbutti@ziggo.nl
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Koffie drinken. 
 
U wordt uitgenodigd om na iedere  
viering een kopje koffie te drinken 
in het parochiecentrum. 
 

Extra vieringen. 
Vr.    8 okt. 10.00 uur Eucharistieviering K.B.O 
Ma.  1 nov. 19.00 uur Eucharistieviering Allerheiligen 
Di.    2 nov. 19.00 uur Gebedsviering Allerzielen 
 

Vergaderingen en bijeenkomsten. 
 
Di. 12 okt.  20.00 uur Filosofie 
Ma. 18 okt.  09.00 uur Redactievergadering 
    13.00 uur Kerk schoonmaken 
Wo. 20 okt.  08.30 uur P.C.schoonmaken   

  20.00 uur Ad Fontes 
Ma. 25 okt.  09.00 uur Redactievergadering  
Wo. 27 okt.  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. 
 

Attentie. 
In oktober worden de vieringenroosters voor de 1e helft van 2022 
weer vastgesteld. 
Parochianen die  een bijzondere viering wensen, willen die dat 
kenbaar maken, dan kunnen wij er rekening mee houden. 
Het zou fijn zijn als ik dat voor 15 oktober weet. 
Opgave bij Guus Redder. Tel. 06-22831002 
truusenguus@hotmail.com 

Pastoraal artikel.  
 
Gelijkwaardigheid 
 
Er was een programma op de tv: mensen die diep in de schulden 
zaten, werden gekoppeld aan een helper, aan iemand die grote 
rijkdom had vergaard in zijn leven.  
Arm en rijk maakten kennis; beide partijen vol goede moed 
tegenover elkaar aan tafel bij de presentator.  
Rijk, een groot ondernemer, wreef in zijn handen: wat een leuke 
uitdaging zou dat worden. En wat mooi om mensen zo te kunnen 
helpen.  
Arm, een stel dat bijna kopje onder ging keek vooral 
verwachtingsvol.  
Voedselbank, kringloopwinkel, en weggeefhoek, daar waren ze 
vaste klant.  
Rijk had er zin in: de dag na de kennismaking zou hij een 
huisbezoek brengen bij arm. En daar de financiële boekhouding 
bekijken en vervolgens een plan maken hoe arm het beste te 
helpen. Fluitje van en cent! 
Tijdens dat huisbezoek werd er ingezoomd op de keuken. 
Schimmel op de muur achter het fornuis, het aanrecht vol met 
vuile kopjes, borden en pannen. En in die puinhoop stond de 
vrouw des huizes, zij maakte een grote pot thee van één 
theezakje. Thee is immers veel goedkoper dan koffie. 
Vol goede moed spitte rijk alle aanmaningen, bonnetjes en 
andere nota`s door. Al snel zag hij wat er aan schortte. Gelukkig! 
Het was niet moeilijk: ze rookten beiden, en dat moest afgelopen 
zijn. Veel te dure hobby.  
En zo kwamen er nog vele dingen aan bod die wellicht anders 
zouden kunnen. Pinpas, weg ermee. Hond, weg ermee. 
Tatoeage, nooit weer doen.  
En die vieze keuken, die moest schoongemaakt en opgeruimd, 
zo wilde rijk niet weer ontvangen worden. 
De keuken was bij het volgende bezoek een beetje schoner, het 
aanrechtblad een beetje opgeruimd, ze waren een beetje gestopt 
met roken. De hond was er nog.  
Hoe dat nou kon, vroeg rijk zich af.  



Tja.. ze hadden echt hun best gedaan. Meer zat er blijkbaar op 
dat moment niet in.  
En zo ging dat een tijdje door: twee partijen tegenover elkaar die 
elkaar niet bereikten, niet begrepen. 
Tot na een aantal bezoeken rijk ermee stopte, hij vond dat er 
niets gedaan werd met zijn adviezen, zo zou het nooit wat 
worden.  
Tja… er valt iets voor te zeggen, rijk wist hoe je geld moest 
maken en arm was niet voor niks zo arm. 
Maar bij schulden is er meer aan de hand dan alleen een tekort 
aan geld. 
Altijd maar weer die zorgen om rond te komen, de hete adem in 
je nek voelen van de deurwaarder, dat brengt zoveel angst en 
stress mee, je staat constant in de overlevingsmodus. Het ene 
gat met het andere moeten dichten, dat vergt meer energie dan 
een mens redelijkerwijs op kan brengen. 
Iedereen kan door pech, onwetendheid of onhandigheid maar zo 
in zo`n situatie terecht komen.  
Wat mij vooral trof, en altijd treft in dit soort situaties, is de 
ongelijkwaardigheid.  
De één zo machtig, de ander zo machteloos.  
Rijk wist het zo goed, arm moest gewoon doen wat hij zei.  
Er was geen ruimte voor de mens achter de geldzorgen, geen 
oor voor hun verhaal.  
Dat zorgde voor steeds meer stress.  
En ja, het is heel moeilijk om telkens weer geconfronteerd te 
worden met iets wat niet lukt.  
Maar, hoeveel iemand ook is ontnomen, ieder heeft het recht om 
met waardigheid en respect tegemoet getreden te worden.  
Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig aan elkaar.  
En gelijkwaardigheid was in die uitzending toch ver te zoeken.  
Jammer..  
 
Pastor Marga klein Overmeen 
 
 
 
 

Afscheid Jeroen Wibier als penningmeester 
Emmanuelparochie; aantreden van Leo Broeks als 
nieuwe penningmeester van onze parochie 
 
Per 1 juli jl. heeft Jeroen Wibier (Dedemsvaart) afscheid genomen als 
penningmeester van onze overkoepelende Emmanuelparochie. Zijn 
opvolger is Leo Broeks uit Lemelerveld. 
Gedurende twee bestuurstermijnen is Jeroen dienstbaar geweest aan 
het financieel beheer, beleid en bestuur van onze parochie. Acht jaar 
geleden trad hij toe tot het parochiebestuur, in de functie van tweede 
penningmeester. Vanuit zijn deskundigheid als accountant, zorgde hij – 
samen met eerste penningmeester Herman Soepenberg – voor 
begroting, jaarrekening, verzekeringen en andere financiële zaken van 
onze parochie. Samen met de andere bestuursleden droeg hij de 
uiteindelijke verantwoordelijkheid voor een goede besteding van het 
geld van onze parochie en haar geloofsgemeenschappen. Na het 
afscheid van Herman Soepenberg uit ons parochiebestuur, werd 
Jeroen eerste penningmeester.  
Als pastoor ben ik diep onder de indruk van de manier, waarop Jeroen 
de vervulling van deze functie heeft volgehouden. Naast de zorg voor 
zijn gezin, een verhuizing, en een nieuwe baan, blééf hij als 
penningmeester beschikbaar voor ons parochiebestuur. Voor alle 
aandacht en toewijding, besteed aan het financieel gezond houden van 
onze parochie, en voor de plezierige en loyale samenwerking in ons 
parochiebestuur, willen we Jeroen bij deze hartelijk dank zeggen. Voor 
de tijd die komen gaat, wensen we hem van harte Gods zegen en alle 
goeds. 
We zijn blij, dat onze Aartsbisschop Kardinaal Eijk per 1 juli jl. Leo 
Broeks heeft benoemd als nieuwe penningmeester van onze parochie. 
Als financieel beheerder binnen de locatieraad van Lemelerveld, kan 
Leo bogen op een ervaring van maar liefst 15 jaar; en is hij dus ‘gepokt 
en gemazeld’ in de parochiefinanciën. Als parochiebestuur van onze 
Emmanuelparochie hebben we alle vertrouwen in een goede 
samenwerking met Leo. We wensen hem veel succes in de uitoefening 
van zijn nieuwe functie. 
 
                              Pastoor André Monninkhof 
 

 
 



Even voorstellen: uw nieuwe penningmeester! 
Ik weet niet of u het allemaal mee heeft gekregen, maar dit 
voorjaar was het wel even zorgelijk binnen het parochiebestuur 
van de Emmanuel. Er was al een vacature voor secretaris , maar 
nu moest de penningmeester Jeroen Wibier ook verplicht 
terugtreden vanwege verloop van zijn termijnen. Nadat ik eerder 
gevraagd was, maar ik daarvoor destijds niet de ruimte had, 
omdat onze locatieraad ook geen vervanger had voor mijn 
functie. Maar Gods wegen zijn niet voor niets ondoorgrondelijk. 
Een ander zegt wellicht onder druk word alles vloeibaar, maar ik 
hou het maar op het eerste. Hoe het ook zij, er is een vervanger 
gevonden en dat maakt het voor mij mogelijk om het 
parochiebestuur weer aan te vullen in de rol van 
penningmeester. 
Wie ben ik? Mijn naam is Leo Broeks en ben geboren in februari 
1959. Ik ben nu ruim 43 jaar melkveehouder gedeeltelijk in 
Hoonhorst en de laatste 22 jaar, na een bedrijfsverplaatsing, aan 
de Dalmsholterweg in Lemelerveld. Ben getrouwd met Klazien 
en we zijn samen gezegend met 4 kinderen, die nu allen op 
eigen benen staan en alweer een tijd uit huis zijn. Opgegroeid in 
Hoonhorst heb ik de typische katholieke opvoeding gehad. 
Wellicht doordat Klazien van protestantse huize was hebben we 
bewust gekozen voor één geloofsrichting in de jaren 80. Maar 
daardoor hebben we allebei een brede kijk op geloofsovertuiging 
gekregen. Ik heb veel bestuurswerk gedaan in 
landbouworganisaties en later ook nog een periode raadslid 
geweest voor het CDA in de gemeente Dalfsen. Daarna ben  ik 
gevraagd in 2006 voor de functie van penningmeester bij de 
toenmalige parochie Heilig Hart van Jezus in Lemelerveld. Na de 
vorming van de Emmanuelparochie ben ik financieel beheerder 
gebleven in de locatieraad. Nu na 15 jaar is het ook goed om de 
overstap te maken als de situatie zo nijpend is. Het zal geen 
makkelijke taak worden en hoe de toekomst uitpakt weet ik ook 
niet, maar ik zal mijn best doen omdat ik het waard vind om ons 
religieus erfgoed te behouden voor de toekomst in een steeds 
meer seculariserende westerse wereld. Met uw steun moeten we 
in elk geval proberen onze kerken/gemeenschappen te 
behouden.  

Verslag van de buitenviering en barbecue 
  
Op zondag 12 september hebben we de buitenviering gehouden 
op het grasveld achter ons parochiecentrum. Gelukkig was het 
droog weer. Er was een overkapping gemaakt voor het altaar, en 
er was mooi versierd met grote veldboeketten. 
De zitplaatsen op het gras waren van strobalen en planken 
gemaakt. Con Amore verzorgde de zang en pastor Wenker ging 
voor, tijdens de Eucharistieviering werden de nieuwe 
urnenmuren ingezegend. 
Er waren 80 parochianen aanwezig. Na de viering was er 
gezellig koffiedrinken. De voorzitter deed een woord van dank 
aan allen die meegewerkt hebben aan de urnenmuur. Verder 
werd onze koster Mineke Groen in het zonnetje gezet ter 
gelegenheid van haar 25 jaar kosterschap. Dat was eigenlijk in 
2020, maar vanwege corona is dit uitgesteld. 
Na de koffie werd de dag voortgezet met soep en barbecue en 
uiteraard een drankje. Al met al was het een mooie zeer 
geslaagde dag. We gaan dit zeker volgend jaar weer 
organiseren. 
  
De locatieraad St. Vitus 
 
 

Vrijwilligersdag 
  
Wij zijn ontzettend blij met het vele werk wat alle vrijwilligers in 
onze geloofsgemeenschap doen. 
Daarom houden wij als dank weer een gezellige 
vrijwilligersdag  op zondag 7 november. 
Alle vrijwilligers zijn welkom op deze dag. Na de viering van 9.00 
uur wordt deze dag gehouden in ons parochiecentrum 
Wilt u zich svp hiervoor opgeven bij het secretariaat of bel met 
het secretariaat op tel. nummer 0523-610706. 
  
De locatieraad St. Vitus 
 
 



Blik in de (pastorale) keuken 
Van 5 tot en met 20 augustus was James Keuben, priesterstudent van 
het Ariënsinstituut (priesteropleiding van ons Aartsbisdom Utrecht) in 
onze Emmauelparochie voor een zomerstage. 
Doel van zijn stage was: kennismaking met de praktijk van het 
pastorale werk; kijken wat er zoal in het leven van een parochiepriester 
te pas komt.  
Hiertoe heeft James twee weken gedeeld in alle facetten van mijn 
pastoraat. Zo is hij mee geweest naar een tweetal uitvaartgesprekken, 
en heeft hij geassisteerd in de uitvaartdienst, die daarop volgde. Ook 
was hij bij een doopviering. Twee huisbezoeken aan parochianen heeft 
hij zelfstandig gebracht. Aan een regelmatige bezoeker van één van 
onze parochiekerken, die katholiek wil worden, heeft James uitleg 
gegeven over de sacramenten. In doordeweekse vieringen is hij 
specialist in de duiding van heiligenlevens geworden. Naar mijn gevoel 
was het hoogtepunt het getuigenis, dat James rond het feest van Maria 
Tenhemelopneming (14/15 augustus) in drie weekendvieringen heeft 
gegeven over wat Maria in zijn leven betekent. In dit gevoel sta ik niet 
alleen; want ook de andere aanwezigen in de kerk waren er stil van, zo 
mooi was zijn getuigenis. 
Naar hij aangeeft, was het voor James een leerzame stage. Met name 
de beide gesprekken ter voorbereiding van een uitvaart en ook het 
meemaken van een bediening (sacrament van de zieken) waren voor 
hem nieuw. 
Omdat ook de Lionsclub Ommen/Dalfsen en de 
scheidsrechtersvereniging Enschede bij mijn leven horen, is James 
ook mee geweest daar naar toe. Bij de Lionsclub voelde hij zich snel 
thuis, en bij de training van de scheidsrechters, bleek zijn goede 
conditie (als atleet). Ook zag ik bij het partijtje voetbal al een paar 
schijnbewegingen. 
Ook voor mij was deze stage van James een leerzame tijd. Van hem 
heb ik geleerd om bij de boodschappen nog beter ‘op de kleintjes te 
letten.’ Verder leerde hij mij het gemak van een vaatwasser. 
Bij een blik in de pastorale keuken, hoort ook het bereiden van een 
maaltijd. Met behulp van een recept, aangereikt door zijn moeder, 
maakte hij een smakelijk gerecht van snoeptomaatjes, die bij de 
Midsummer bijeenkomst van de Lionsclub overgebleven waren. Dit 
recept heb ik hier bijgevoegd, zodat U er ook van kunt genieten. 
Mede namens James, eet smakelijk ! 

Pastoor André Monninkhof 
Recept vind u elders in dit blad. 

Personalia.  
 

Op 15 augustus is overleden in de leeftijd van 92 jaar onze 
parochiaan: 
 

Reinder Rudolf Simon Brouwer 
 

Wij condoleren zijn familie van harte met dit verlies. 

   ******* 
Op 27 augustus is overleden in de leeftijd van 72 jaar onze 
parochiaan: 
 

Marinus Gerardus Kieftenbeld 
  Gerard  
 

Wij condoleren zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen van harte 
met dit grote verlies. 

   ******* 

Op 5 september is overleden in de leeftijd van 73 jaar onze 
parochiaan: 
 
Adolf Henderikus Antonius Wessels 
  Adrie  
 

Wij condoleren zijn vrouw, zoon, schoondochter 
en kleinkinderen van harte met dit grote verlies. 

   ******* 
Op 1 september is overleden in de  
leeftijd van 91 jaar onze  
oud parochiane: 
 
Maria Geertruida Gesiena Hendrik – Gras 
  Riet 
 

Wij condoleren haar kinderen en  
kleinkinderen van harte met dit verlies. 
 

Wij wensen de families veel sterkte  
toe bij het verwerken van hun verdriet. 



Gedoopt. 
 
 
Op 22 augustus 2021 is gedoopt: 
 
 
Rivka Lauren  de Boer dochter van Sander de Boer en 
              Laura de Boer – Schipper 
 
Wij feliciteren de ouders van harte. 
Wij hopen dat hun dochter vol vreugde en in goede gezondheid 
mag opgroeien. 

 
 
 
 
Afscheid Jan Lammers 
  
Binnenkort neemt Jan Lammers afscheid als directeur van de 
Langewieke. Om Jan te bedanken voor alle mooie jaren is er een 
feestweek georganiseerd.  
Van maandag t/m donderdag oefenen alle kinderen op 
verschillende circusacts en op donderdag 14 oktober wordt er 
een feestelijke voorstelling verzorgd, met natuurlijk meester 
Lammers als eregast.  
In de feestweek wordt ook de uitbouw van de school officieel 
geopend. 
 
Op vrijdag 15 oktober is er 's middags van 15.30 tot 17.30 
uur een inloop voor iedereen die graag samen met Jan, 
meester Lammers, deze mooie periode van 37 Langewieke-
jaren af wil sluiten. Voelt u zich vooral heel erg welkom! 
 
Namens het team van de Langewieke, 
  
Nicky Wolthuis 

Misdienaar rooster.  
 
 
Zo.  10 okt. 09.00 uur Acolieten 
Za.  23 okt. 19.00 uur Acolieten 
Ma.   1 nov. 19.00 uur Acolieten 
 
 
 

Intenties maand oktober. 
 
Zondag 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,  
Adrie Wessels, Gerard Kieftenbeld. 
 
Zondag 10 oktober (Eucharistieviering) 

 
Anton en Riek Huizendveld en familie, Johan Wibier,  
Hendrik en Lena Kosse en kinderen, Gerard Kieftenbeld, 
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen,  
Marinus Hubertus, Ben en Hanneke Juurlink, Gerard Zwiers, 
Hugo en Truus Redder en familie, José Heitbrink-Zegger,  
Gerard Krikhaar, Agnes Boots en Henk Hagemeijer,  
Overleden familie Beukeveld, Adrie Wessels. 
 
Zaterdag 16 oktober (Gebedsviering) 

 
Gerard Krikhaar, overleden ouders en Bertus Assen, 
 Annie Witteveen, Agnes Boots en Henk Hagemeijer,  
Gerard Zwiers, Bernard Scholten, Gerard Kieftenbeld,  
Adrie Wessels. 
 
 
 



Zaterdag 23 oktober (Eucharistieviering) 

 
Overleden familie Beukeveld, Gerard Kieftenbeld,  
Gerard Zwiers, Agnes Boots en Henk Hagemeijer,  
Gerard Krikhaar, overleden ouders Scholte-Woerts,  
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen,  
Johan Wibier, Adrie Wessels, José Heitbrink-Zegger. 
 
Zaterdag 30 oktober (Gebedsviering) 

Adrie Wessels, Gerard Krikhaar,  
Gerard Kieftenbeld,  
Agnes Boots en Henk Hagemeijer,  
Debora Kosse,  
Overleden ouders en Bertus Assen,  
Annie Witteveen. 
 
Maandag 1 november (Eucharistieviering) 

Johan Wibier, Gerard Kieftenbeld, 
Marinus Hubertus,  
Ben en Hanneke Juurlink. 
 
Dinsdag 2 november (gebedsviering) 

Henk Roosjen, echtgenoot van  
Frieda Mensink, 
Johannes en Albertha  
Mensink-Assen,  
Gerrit-Jan Nijs,  
Marinus Hubertus,  
Ben en Hanneke Juurlink,  
Debora Kosse. 
 
 

Zij die wij liefhebben  maar altijd daar 
gaan niet weg, 
ze lopen naast ons  Nog steeds geliefd 
elke dag.    maar steeds gemist. 
Ongezien, ongehoord,  Oneindig dierbaar. 

K.B.O. Nieuws   2021     

 
Beste KBO-leden,    
 
De afdeling gaat een nieuwe fase in. De beperkingen in verband 
met de Corona-epidemie worden langzamerhand opgeheven, 
waardoor het mogelijk wordt onze activiteiten weer op te starten. 
We zullen dat rustig aan gaan doen, te beginnen met de 
maandelijkse H. Mis. We gaan wel iets veranderen, onze 
H.Missen zullen in het vervolg zijn op de eerste vrijdag van de 
maand . 
Wij beginnen op  
Vrijdagmorgen  8 oktober om 10.00 uur in de kerk  
 
Daarna is er gezamenlijk koffiedrinken in het Parochiecentrum.                                         
Zie het  inlegvel bij het KBO-PCOB magazine voor nadere 
informatie. 
De nieuwe fase houdt ook een bestuurswisseling in. Daar 
hebben we U in het vorige KBO-nieuws over bericht. 
Ondergetekenden nemen afscheid als secretaris en 
penningmeester, maar ook Tiny Padberg en Bertus Mensink 
stoppen met hun bestuursactiviteiten.  
Er blijft een kleine groep over: Ans Zwakenberg en de nieuwe 
bestuursleden Riet Harbers en Wim Heitbrink.  
Maar we hebben goede hoop dat die groep weer snel zal worden 
aangevuld met nieuwe leden. 
Wij vertrekken met een beetje weemoed, maar met grote 
dankbaarheid voor de goede samenwerking in de afdeling en in 
het bestuur.  
In de komende tijd zullen we elkaar  
ongetwijfeld nog regelmatig zien! 
Alle goeds gewenst en hartelijke groeten, 
 
Marietje Pieper, 0523-613672, marietjepieper@gmail.com 
Henk Kroes,        0528-251172  h.kroes@inter.nl.net                                  
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Alzheimer-café  Dedemsvaart  Jaarprogramma  2021 
Wanneer: Elke 2e dinsdag van de maand januari t/m mei  en 

van september t/m november maar vanwege 
Corona zijn hiervan in het voorjaar verschillende 
avonden niet doorgegaan.    

Maar nu beginnen we weer !!                                             
Inloop:               vanaf 19.00 uur,  toegang en koffie gratis. 
Start programma:  19.30 uur, einde avond:  21.30 uur. 
Locatie :  in Dedemsvaart, de exacte locatie krijgt U bij 
  aanmelding te horen. 
Contactpersoon: Vroukje Haanstra  tel:  06 417 467 54 
Emailadres:        vroukje@outlook.com 
Steunpunt mantelzorg:  0900 – 8862 
**In verband met de corona moet een ieder zich vooraf 
aanmelden en houden we ons vanzelfsprekend aan de geldende 
maatregelen. 
Een Alzheimer Café biedt gezelligheid, muziek (soms live) en 
verrassende ontmoetingen. Het is ook een plek om lotgenoten te 
ontmoeten. Voelt U zich welkom en neem vooral iemand mee. 
Dat kan Uw geliefde zijn, maar ook een vriend, buurvrouw of 
familielid. 
Er is altijd een Alzheimer Café bij U in de buurt. 
 
Programma: 
Evenals we vorig jaar hebben gedaan, willen we dit niet alleen bij 
de KBO leden, maar bij iedereen onder de aandacht brengen. 
 
Thema’s                     Programma  2021 
 
 12   oktober “Waar zit het lichtknopje 
  -Eenakter door Ernst Beumer, met teksten en  
                       liedjes 
  Over het dementie proces en het overlijden van zijn  
  vrouw. 
 9  november Hoe gaat het thuis? 

-In gesprek over het moment van opname. Ook 
komt de wet zorg en dwang aan de orde. 
December:  Geen Alzheimer Café 

Inloopmiddag Slagharen 
Beste mensen,  
 
We willen op de tweede zondag in oktober weer een 
inloopmiddag organiseren.  
U bent van harte welkom op zondagmiddag 10 oktober 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. 
Weet u iemand die dit ook leuk vindt neem  
hem of haar dan mee. 
 
Graag tot ziens op 10 oktober 
Hartelijke groeten,  
Annie Bosch 
 

Inloopmiddag. 
 
Op  zondag 3, woensdag 13 en zondag 31oktober bent  
u van harte welkom in het Parochie Centrum van de  
St. Vitus in Dedemsvaart van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
De bedoeling is om onder het genot van een kop koffie of thee,  
gezellig samen te zijn, om te praten, een film kijken, te kaarten  
of andere spellen te doen. 
Ook uw kennissen, vrienden of vriendinnen zijn van harte 
welkom, want "hoe meer zielen, hoe meer vreugde". 
 
Als u geen vervoer heeft, laat het ons weten, dan zorgen wij 
daarvoor. 
 
Vriendelijke groet en tot 3, 13 en 31 oktober. 
 
Anton Bontjer tel. 612434 
Margreet Minke tel. 612201 
Thérèse Stroeve tel. 610515 
Betsie Mensink  tel. 613274 
 

mailto:vroukje@outlook.com


Inzicht & Uitzicht  

 
Hij is er weer!  
Het nieuwe activiteitenprogramma van de Emmanuelparochie. 
De prachtige groene brochure staat boordevol leuke activiteiten 
verspreid over de 11 geloofsgemeenschappen. Er zijn cursussen, 
lezingen, doe activiteiten en dagtripjes, voor elk wat wils. 
Aanmelden is niet moeilijk, gebruik hiervoor het opgaveformulier of 
stuur een mailtje naar: 
InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl.  
De brochure is ook te vinden op de website van de Emmanuelparochie 
waar ook het opgave formulier te downloaden is. 
We hopen elkaar te mogen ontmoeten, tot dan! 
 

Recept: 
 
Ongeveer 300 gram spaghetti 
Twee teentjes knoflook 
1 potje verse basilicum 
Ongeveer 12-15 tomaten (afhankelijk van de grootte) 
Olijfolie, peper, zout 
 
Bereidingswijze: 
Bereiden in een pan met antiaanbaklaag en deksel. 
Tomaten in dunne plakjes snijden en de bodem van de pan mee 
bedekken. Losse basilicumblaadjes eroverheen leggen. 
Twee teentjes knoflook in kleine stukjes snijden en erover verdelen. 
Zout en een flinke scheut olijfolie erover schenken. 
De spaghetti in drie delen breken en als volgende laag in de pan 
erover verdelen. Na de spaghetti opnieuw basilicumblaadjes verdelen 
in de pan. Eindigen met een laag tomaten en zorg ervoor dat alles 
bedekt is met tomaten. 
Over de tomaten nog wat peper en zout toevoegen gevolgd door nog 
een scheut olijfolie. 25 – 30 minuten op middelhoog vuur gaar laten 
worden met de deksel op de pan. 
Op het laatst doorroeren. Voor het opdienen controleren of alle 
spaghetti gaar is. Zo niet, dan nog weer de deksel op de pan en een 
paar minuten extra laten garen. 
 
Lekker in combinatie met een vers stukje gebakken tonijn. 

Pastoraal artikel van september. 
 
                ‘Bezint eer gij bemint’   
 
‘U zult uw naaste liefhebben als uzelf’ (Mattheüs 22,37-39) – wie 
heeft er nooit gehoord van dit tweede lid van het dubbele 
hoofdgebod van Jezus? Het gebod om je naaste lief te hebben is 
reeds te vinden in de Thora (Leviticus 19,18) en het wordt door 
Jezus geciteerd als het tweede grootste gebod, gelijk aan het 
eerste hoofdgebod: “U zult de Heere, uw God, liefhebben met 
heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel 
uw verstand.” De boodschap van Jezus draait in de kern om 
liefde tot God en medemens. Die kern is ook de kern van de 
Blijde Boodschap en de verkondiging daarvan. Maar als het dan 
gaat om de liefde, waar hebben we het dan over? De vraag wat 
liefde is, kan uit verschillende hoeken worden benaderd: 
cultureel, historisch, literair, psychologisch, theologisch. Want het 
antwoord op deze vraag is afhankelijk van plaats en tijd, ook al 
zijn er misschien constanten aan te wijzen die altijd en overal 
gelden. Of die constanten ons méér zeggen dan wat tijd en 
plaats ons leren, is de vraag. Sommige waarheden verschijnen 
slechts in de particuliere context en zijn niet in algemene termen 
te vatten. 
Tegenwoordig hoor je de term ´narcisme´ nog weleens 
langskomen en meestal in een negatieve zin als een overmatige 
en eenzijdige aandacht en nadruk op het eigen belang dat vaak 
ten koste van anderen gaat. Narcist is een scheldwoord 
geworden. En er bestaat zeker een ´ziekelijke´ zelfliefde, naast 
een ´gezonde´ zelfliefde. Iemand herinnerde mij aan het gebod 
om je naaste lief te hebben ´als uzelf´. “Maar dan moet je wel 
jezelf liefhebben!”, voegde zij eraan toe. Inderdaad is de 
christelijke boodschap wel wat eenzijdig gericht geweest op de 
liefde voor de ander en jezelf wegcijferen werd als een deugd 
beschouwd. Zelfliefde werd afgewezen als egoïsme en strijdig 
met de kern van het Evangelie. Maar zelfliefde is óók liefde… 
Zelfliefde is in de kern overlevingsliefde: je moet zelf aan je 
trekken komen, ervoor zorgen dat je krijgt wat je nodig hebt. Dit 
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leren we al vroeg in onze kindertijd. We internaliseren de externe 
moederlijke liefde tot interne zelfliefde en die zelfliefde geeft ons 
een goed gevoel over onszelf. Zonder zelfliefde blijven we 
immers afhankelijk van aandacht en bevestiging ´van buiten´ en 
blijven we rusteloos op zoek naar de liefde van God of van een 
ander. Eerst zelfliefde maakt welbevinden mogelijk. Zelfliefde 
vergroot het positieve zelfgevoel. In deze zin kan je over een 
´gezond´ narcisme spreken: een gezonde eigenliefde. 
De psycholoog Sigmund Freud (1856-1939) merkte op dat het 
liefhebben van een ander het positieve zelfgevoel niet vergroot, 
maar juist verkleint. De eigenliefde wordt dan niet langer op 
zichzelf gericht, maar op de ander. Dit leidt volgens hem tot een 
afhankelijkheid van de beminde ander (het liefdesobject) en tot 
een verlaging van het zelfgevoel. We willen of kunnen niet meer 
zonder die ander bij onszelf zijn. We ´missen´ hem of haar. Wie 
liefheeft, gééft zichzelf, maar wordt daar in eerste instantie zelf 
niet rijker van! Daarom is er ook een gezonde weerstand om te 
beminnen. Wie de ander liefheeft, kan zichzelf in die liefde 
verliezen en dit is strijdig met het narcistisch zelfbehoud. 
Eigenlijk zouden we dus liever helemaal niet liefhebben: we 
worden er alleen maar armer van. Weg zelfliefde, weg positief 
zelfgevoel! We richten onze liefde op God en de ander en 
daarmee niet of niet langer op onszelf, met als gevolg dat we zelf 
niet (meer) aan onze trekken komen. Wat drijft ons tot dit 
merkwaardige gedrag? Is het enkel een regressie naar vóór de 
internalisering van de ouderliefde? 
De ervaring leert dat we er niet aan ontkomen om te beminnen: 
we moeten eraan geloven. We hebben het nodig om te 
beminnen, ook en zelfs als dit ten koste gaat van onszelf: ´it is 
better to have loved and lost, than to have never loved at all´ 
(vert. ´Het is beter om bemind en verloren te hebben, dan om 
nooit bemind te hebben´) – Alfred Lord Tennyson, 1849. 
Beminnen zit als verlangen in onze natuur (´desiderium 
naturalis´). Ten diepste zoeken we God en de ander lief te 
hebben; we zijn onszelf niet genoeg. Onze afhankelijkheid en de 
verlaging van ons zelfgevoel worden gecompenseerd en 
overboden wanneer de liefde wederkerig blijkt te zijn, dit wil 
zeggen: als we minstens in dezelfde mate door de beminde 

worden terug-bemind dan we diegene zelf beminnen. Bemind 
worden door de beminde brengt ons in een staat van tweezaam 
welbevinden.  
Liefde zondert uit: zoals mijn beminde is er geen tweede. Liefde 
leidt in eerste instantie tot zelfverlies, want of ik door mijn 
beminde bemind zal worden, moet ik nog maar afwachten. 
Beminnen houdt een risico in, een noodzakelijk en onvermijdelijk 
risico. Want of de liefde beantwoord wordt door wederliefde is 
allerminst zeker en zonder wederliefde leidt liefde slechts tot 
verarming, zelfverwijt en zelfs minachting. Toch motiveert de 
mogelijke wederliefde ons tot een investering van onszelf in deze 
speculatieve onderneming en nemen we het risico van een 
radicaal zelfverlies. Je kunt niet een beetje liefhebben, net zomin 
als een beetje zwanger zijn. De gedachte aan dit radicaal 
zelfverlies roept een verlammende angst op: als de beminde 
ander mijn liefde niet beantwoordt of mij verlaat, dan blijf ik 
achter in pijn en onmacht en leer ik mijn eigen haat en verdriet 
kennen.  
Interessant is de vraag wat de bovenstaande freudiaanse visie 
op liefde betekent voor het christelijk geloof. Het gebod om je 
naaste lief te hebben, is niet vanzelfsprekend, maar een 
waagstuk. Het kruis wordt dan het teken van de onbeantwoorde 
liefde en van verwerping. Wat betekent het dat God Liefde Is? Is 
het God Zelf die mij en de ander en de ander en mij tezamen in 
liefde verbindt? Dus: waar bemind wordt, gebeurt God? God is 
Geest en de Geest is dan relationeel, vooral tussen mensen. 
God als intermediair. Wat betekent eigenliefde dan? De 
internalisering van God? Of is God juist de externalisering van de 
zelfliefde? Houden wij van God, opdat we niet van anderen 
hoeven te houden? God als excuustruus? Wie angstig is en een 
laag zelfgevoel heeft, loopt minder risico te houden van God dan 
van een medemens. Maakt en houdt God ons niet van Hem 
afhankelijk door Zijn Liefde als antwoord te ervaren op onze 
rusteloze zoeken om te worden bemind? Is onze liefde voor God 
dan teken en uitdrukking van onvolwassenheid? Voer voor 
theologen en voor een volgende keer. Ondertussen geldt: ´Bezint 
eer gij bemint´… 
Pastor Joop Butti 



Wereld missiedag van de kinderen  zo.  3 okt. 
HELP DE KINDEREN IN GUINEE                                      
In het eerste weekend van oktober vieren we in de katholieke 
kerk Wereldmissiedag van de kinderen. Dit jaar is dat op 2 en 

3 oktober. Overal ter wereld helpen kinderen andere 
kinderen. Dat doen ze door van hun zakgeld een beetje opzij 

te leggen en in het spaarzakje van MISSIO te doen. Dat kun 
jij ook doen! Dit jaar helpen we de kinderen in de weeshuizen 
in Guinee. 

 

Wereld missiedag zaterdag 23 okt. 
 
“We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord 
hebben.” 
Met dit citaat uit het boek Handelingen van de apostelen 4,20 voert Missio 
dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. We worden 
opgeroepen om datgene wat we meedragen in ons hart naar anderen te 
brengen, aldus paus Franciscus. Missio brengt in de Wereldmissiemaand 
de kerk van Guinee voor het voetlicht. 

Jonge kerk De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste 
christenen wonen in N’Zérékoré in het zuiden van het land. De eerste 
bisschop, mgr. Maillat, investeerde vanaf het begin veel in de opleiding 
van catechisten. Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle 
buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn dan nog weinig eigen priesters, 
maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof levend gehouden 
in de moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is 
de situatie voor de kerk veel verbeterd. De kerk richt zich onder meer op 
onderwijs, heeft een nationale en diocesane caritas opgebouwd en is 
actief in de gezondheidszorg. 

  
Vrouwen en kinderenIn het bisdom N’Zérékoré is een diocesane 
congregatie van zusters zeer actief, de Soeurs Servantes de Marie Vierge 
et Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het 
grote gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen 
en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs 
volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de 
afgelegen dorpen. Missio wil, samen met u, het pastorale werk van de 
zusters steunen. 

Extra collecte op zondag 3 okt. en zaterdag 23 oktober 

Gebed. 
 
,mijn allerliefste Moeder,  
wat ben ik dankbaar dat ik bij  
U mag komen  
en dat U mijn moeder wil zijn. 
Dit is een grote vreugde voor mij. 
Bij U weet ik mij veilig en geborgen,  
want Uw liefdevolle tedere ogen  
rusten voortdurend op mij. 
 
Met moederlijke zorg volgt U mijn gaan en staan; 
Daarom kom ik graag vol vertrouwen bij U. 
Ik weet dat dit Uw hart met vreugde vervult.  
U ziet Uw kinderen zo graag bij U komen  
en als ik zo bij u ben, dan weet ik  
dat U mij het meest kostbare van Uw hart wil geven: 
Jezus, de vrucht van Uw schoot. 
Hij alleen kan ons het eeuwige geluk geven. 
En dit geluk verlangt U iedereen te geven. 
 
Geef dan dat velen deze weg naar U mogen vinden,  
en dat U toegang mag hebben tot hun hart. 
U bent de akker en toon aan hen de verborgen schat  
van Uw hart. 
Zodat velen Zijn stem mogen horen,  
en Hem mogen volgen in volledige toewijding  
en overgave in Zijn dienst. Amen 
 
V..A.J. van Liebergen  
Geestelijk verzorgster P.C. Nieuwersluis 
 
 
 
 
 
 



 
Datum  

 
Tijd  

 
Viering 

 
Voorganger  

  
Lezingen 

 
Met zang van 

 
Lektor 

 
Collectanten 

Zaterdag 
02 - 10 

 
19.00 

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

Zondag 
03 - 10 

 
9.00 

Wereldmissiedag van de 
kinderen 
Communieviering 

 
Pastor Butti 

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

Cantors  
Con Amore 

 
Dhr. Uythof 

 

Zaterdag 
09 - 10 

 
19.00 

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

Zondag 
10 - 10 

 
9.00 

 
Eucharistieviering  

 
Pastor Wenker 

 Wijsh. 7,7-11 
Hebr. 4,12-13 
Marc. 10,17-30 

Cantors 
Con Amore 

Mw. 
Huizendveld 

 

Zaterdag  
16 - 10 

 
19.00 

 
Gebedsviering  

Werkgroep 
Dedemsvaart 

 Jes. 53,10-11 
Hebr. 4,14-16 
Marc. 10,35-45 

Cantors 
Con Amore 

  

Zondag 
17 - 10 

 
9.00 

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

Zaterdag 
23 - 10 

 
19.00 

Missiezondag 
Eucharistieviering  

Pastoor 
Monninkhof 

 Jer. 31,7-9 
Hebr. 5,1-6 
Marc. 10,46-52 

Cantors 
Con Amore 

 
Mw. Schotkamp 

 

Zondag 
24 - 10 

 
9.00 

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

Zaterdag 
30 - 10 

 
19.00 

 
Gebedsviering  

Werkgroep 
Hardenberg  

 Deut. 6,2-6 
Hebr. 7,23-28 
Marc. 12,28b - 34 

Cantors 
Juventa 

  

Zondag 
31 - 10 

 
9.00 

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

Maandag 
01 - 11 

 
19.00 

Allerheiligen  
Eucharistieviering  

 
Pastor Wenker 

 Apok. 7,2-4 +9-14 
1Joh. 3,1-3 
Matt. 5,1-12a 

Cantors 
Con Amore 

 
Mw. van Eijk 

 

Dinsdag  
02 - 11 

 
19.00 

Allerzielen  
Gebedsviering  

Werkgroep 
Dedemsvaart 

 Jes. 25,6a +7-9 
Apok. 21,1-5a +6b-7 
Luc. 23,44-53 
        24,1-6a 

Cantors 
Juventa 

  

 



Weekend 2 en 3 oktober 
27e zondag d.h. jaar 

9 en 10 oktober 
28e zondag d.h. jaar 

16 en 17 oktober 
29e zondag d.h. jaar 

23 en 24 oktober 
30e zondag d.h. jaar 

30 en 31 oktober 
31e zondag d.h. jaar 

GG zaterdag zondag zaterdag zondag zaterdag zondag zaterdag zondag zaterdag zondag 
 

Dedemsvaart 
 

 9.00 uur 
CV/JB 

 9.00 uur 
EV/AW 

19.00 uur 
wgr 

 
 

19.00 uur 
EV/AM 

 19.00 uur 
wgr 

 

 

De Belte   
 

 9.00 uur 
wgr 

19.00 uur 
CV/MK 

  9.00 uur 
CV/JB 

19.00 uur 
wgr 

  9.00 uur 
wgr 

 

Slagharen  
 

19.00 uur 
wgr 

  9.00 uur 
CV/JB 

19.00 uur 
CV/JB 

  9.00 uur 
wgr 

19.00 uur 
EV/AW 

 

 

Hardenberg  
 

 11.00 uur 
CV/JB 

 11.00 uur 
CV/JB 

 11.00 uur 
wgr 

 11.00 uur 
EV/AM 

 11.00 uur 
wgr  

 

Ommen 
 

 11.00 uur 
EV/AW 

 11.00 uur 
EV/AM 

 11.00 uur 
EV/AM 

 11.00 uur 
EV/AW 

 11.00 uur 
EV/AW 

 

Vilsteren  
 

 11.00 uur 
EV/AM 

 geen 
viering 

 11.00 uur 
CV/JB 

 geen  
viering 

 geen  
viering 

 

Lemelerveld  
 

 9.00 uur 
EV/AM 

19.00 uur 
wgr 

  9.00 uur 
EV/AW 

19.00 uur 
wgr 

  9.00 uur 
CV/MK 

 

Heino 
 

19.00 uur 
EV/AM 

 19.00 uur 
CV/JB 

 19.00 uur 
EV/AM 

 19.00 uur 
wgr 

 19.00 uur 
EV/AM 

 

 

Lierderholthuis  
 

 9.00 uur 
CV/MK 

 9.00 uur 
CV/MK 

 9.00 uur 
EV/AM 

 9.00 uur 
wgr 

 9.00 uur 
EV/AM 

 

Dalfsen 
 

19.00 uur 
Pr.EHC/MK 

 19.00 uur 
EV/AM 

  9.00 uur 
wgr 

19.00 uur 
CV/JB 

  11.00 uur 
EHC/AM+MK 

 

Hoonhorst  
 

19.00 uur 
CV/JB 

  9.00 uur 
EV/AM* 

19.00 uur 
wgr 

  9.00 uur 
CV/JB 

19.00 uur 
CV/MK 

 

 Collecte: Wereldmissie-
dag vd kinderen 

*Caritasviering  Collecte: Missiezondag  

2021-04-15                              
   
EV = Eucharistieviering  AM = A. Monninkhof JB = J. Butti         AW = A. Wenker   
CV = Communieviering  HV = H. de Vries  MK = M. klein Overmeen          wgr = werkgroep   

 


