Nieuwsblad september
2018

Jaarringen.
De tijd draait door en jij wordt meegenomen. Je cirkelt met de
aarde om de zon. Je volgt de loop van maanden en seizoenen en
loopt als mens je eigen marathon.
De jaren trekken groeven door je leven. Belevenissen komen,
dromen gaan. Soms zit het mee en dan weer zit het tegen. Je
groeit en hebt ervaring opgedaan.
Je leert de wereld gaandeweg goed kennen. Je voelt als mens de
warmte en de kou. De sporen vormen ringen diep vanbinnen –
herinneringen, vastgezet in jou.
En ieder jaar bereik je weer het
startpunt. Dan sta je even stil
waar je begon. Maar niet te
lang – het leven gaat weer
verder, en jij draait weer je
rondje om de zon.
Greet Brokerhof-van der Waa.
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Emmanuel Parochie
Bestuur
Voorzitter, pastoor mr. drs. A.G.M. Monninkhof
Vice voorzitter, mevr. H.A.M. Schoorlemmer-Nijhout
Secretaris, dhr. A.W.P. van den Berg
Penningmeester, dhr. H.H. Soepenberg
2e Penningmeester, dhr .J.A. Wibier
Bouwzaken, dhr. B. Lenferink
Pastoresteam R.K. Parochie Emmanuel
Pastoor mr. drs. A.G.M. Monninkhof, priester
Nering Bogelstraat 1
7731 EL Ommen
Telefoon: 0529-451583 E-mail: monninkhof@hetnet.nl
Pastoraal werker – Profiel Gemeenschapsopbouw
G.J. (Gerard) Noordink
Canadastraat 26
8141 AC Heino
Telefoon: 0572-391262 E-mail: g.noordink@hetnet.nl
Pastoraal werker Drs. J.G. (Joop) Butti. Contact pastor voor De Belte,
Dedemsvaart, Hardenberg en Slagharen Profiel: Catechese
Herenstraat 17
7776 AG Slagharen
Telefoon: 0523-684769 E-mail: butti@kerkennet.nl
Pastoraal werker
M.(Marga) Klein Overmeen-Groot-Zwaaftink. Contact pastor voor
Dalfsen, Heino, Hoonhorst, Lemelerveld, Ommen, Vilsteren en
Lierderholthuis. Profiel: Diaconie
Telefoon: 06-1827648E-mail: m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl
Parochievicaris/kapelaan
J.A. (Johan) Rutgers, priester Contact pastor voor De Belte, Slagharen,
Dedemsvaart en Hardenberg
Profiel: Gemeenschapsopbouw
Telefoon: 06-53210174 E-mail: pastor.rutgers@gmail.com.
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Slagharen: Geloofsgemeenschap St. Alphonsus de Liguori
Herenstraat 15, 7776 AG Slagharen. Tel. 0523-681331

Bankrekening geloofsgemeenschap NL88 RABO 0147 7013 41
E-mailadres: deliguori@hetnet.nl: www.parochieslagharen.nl
Zaterdag
19.00 uur of Zondag
9.00 uur
Bestuur van de locatieraad
Voorzitter
: mevr. Antoinette Kosse
Secretaris
: dhr. Bas Kok
Penningmeester: dhr. Hans Kosse
Pastoraatsgroep
Opbouw
: dhr. Herman Juurlink
Liturgie
: vacant
Diaconie
: mevr. Ineke Santman
Catechese
: vacant

tel.: 06-25578075
tel.: 683650
tel.: 682883
tel.:
683299
682751

Secretariaat tel.: 0523-681331
Woensdag
: 10.00 – 12.00 uur
Vrijdag
: 10.00 - 12.00 uur
Uitvaartverzorgster: Mevr. Osseforth tel: 06-52621701
Begrafenisvereniging: barbara.slagharen@gmail.com
Bereikbare pastor van zondagmiddag 12.00 uur tot maandagavond
24.00 uur: alleen voor dringende pastorale hulp, belt u dan het
volgende nummer: 06 – 50412238
Vieringen in de regio
De Belte: Onze Lieve Vrouw van Fatima
Zaterdag
19.00 uur of Zondag 9.00 uur
Dedemsvaart: Gefoofsgemeenschap St. Vitus
Zaterdag
19.00 uur of Zondag 9.00 uur
Hardenberg: Geloofsgemeenschap St. Stephanus
Zondag
11.00 uur
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Pastoralia
Helaas hebben we voor dit nieuwsblad geen pastoralia ontvangen.
Waarschijnlijk is het pastorale team nog met vakantie.
Hopelijk genieten ze van hun welverdiende rust.
Volgende maand zal er wel weer een pastoralia zijn.

Van de Redactie
Beste medeparochianen,
De vakantie loopt ten einde, maar wat hebben we een mooi weer
gehad!!
Hier en daar worden al weer werkgroepen opgestart, zo ook bij onze
geloofsgemeenschap.
We beginnen nog even met augustus, de 30e wordt er officieel afscheid
van pastoor Hermens genomen in een viering in Hoonhorst. U bent van
harte welkom.
Dan viert de Zonnebloem op 9 september de Nationale Ziekendag, wij
vieren dit op 8 september met een viering in de kerk. De afdeling
Lutten-Slagharen-Schuinesloot zal deze viering verzorgen. Na afloop
van de viering, is er gelegenheid om een bos bloemen mee te nemen
en deze naar een zieke of eenzaam persoon te brengen.
Dan is er in het weekend van 29 en 30 september het OogstDankfeest. De bloemengroep versiert de kerk dan weer met de
producten van het land. Het zijn altijd prachtige creaties en een bezoek
waard.
Van maandag 1 t/m vrijdag 5 oktober is de kerk open. U kunt dan
tussen 10.00 en 16.30 uur de kerk bezichtigen.
Verder is de kerk open op zaterdag 29, zondag 30 september
en op zaterdag 5 okt. van 14.00 uur tot 16.00 uur!
Op 29 september is er om 19.00 u. een Woord- en Communieviering
en na afloop koffiedrinken.
Op 30 september om 9.00 u. een Eucharistieviering en na afloop
koffiedrinken.
’s Middags om 15.30 u. is er Plechtig Lof en na afloop koffiedrinken in
de parochiezaal.
Verder is de week er na gelegenheid om de kerk te bezichtigen.
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Dan is er op 14 oktober het jaarlijkse vrijwilligersfeest. Verderop in dit
blad leest u er meer over….
Wij wensen u een goede maand toe.
De Redactie

Agenda en belangrijke data
Do.

30 aug.

Do.

6 sept.

Zo.
8 sept.
Woe. 12 sept.
29 en 30 sept
Zo.
14 okt.

Afscheidsviering pastor Hermens om 19.00 uur in
Hoonhorst.
13.30 uur ZijActief
20.00 uur Locatieraad
Nationale Ziekendag.
R.K.V. 19.00 – 22.30
feestelijke vieringen b.g.v. het Oogstdankfeest.
Vrijwilligersfeest.

Koffiedrinken op zondag 2 september. Er is dan koffie, thee en
limonade. U bent van harte welkom! Zondag 2 september wordt
verzorgd door groep 4: Tiny, Diny, Greetje en Janneke.
Koffiedrinken op zaterdag 29 september. Er is dan koffie, thee en
limonade. U bent van harte welkom! Zaterdag 29 september wordt
verzorgd door groep 1: Grady, Marietje, Tonnie en Truus.
Koffiedrinken op zondag 30 september. Er is dan koffie, thee en
limonade. U bent van harte welkom! Zondag 30 september wordt
verzorgd door groep 2: Annie, Dinie, Maria en Marian.
Koffiedrinken op zaterdag 30 september na het Plechtig Lof. Er is
dan koffie, thee en limonade. U bent van harte welkom! Zondag 30
september wordt verzorgd door groep 3: Annie Bosch, Grady M., Truus
en Nel.

Collecte
coll. 16 juni
coll. 23 juni Vormen
Coll. 24 juni Oec. viering Hospice Dedemsvaart
coll. 30 juni
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55,07
443,36
424,60
36,26

coll. 8 juli
coll. 14 juli
coll. 22 juli
coll. 28 juli
coll. 5 aug.

69,05
37,90
48,40
45,84
33,50

Kroniek
Gedoopt
1-7-2018
1-7-2018
1-7-2018
15-7-2018
15-7-2018
15-7-2018

Overleden
30-6-2018
16-7-2018
17-7-2018
8-8-2018

Annelin Berg
Caithlynn van Rossum
Viénna van Rossum
Ivy van der Vegte
Matz Blauwgeers
Madée Arkes

Catharina Maria Meijer-Hut
Gerardus Antonius Wilhelmus Mecklenfed
Gerhardus Hendrikus Varweg
Jan Hendrik Maria Hudepohl

81 jr.
67 jr.
86 jr.
71 jr.

De volgende kinderen hebben op 23 juni 2018 het H.Vormsel
ontvangen.
Onze Lieve Vrouw van Fatima
Lisa van Riet
Irene Sieljes
Frederieke Pazie
Bas Lugies
Annemarie Pazie
Tessa Eggen
Lisa Verweg
Roos Mecklenfeld
Anouk Harink
Heilige Alphonsus de Liguori
Jasper Bunte
Tim Hurink
Edgar Wieten
Djula Hudepohl
6

Gerjan Wieten
Isa Bouwhuis

Jasper Welles
Zoë van der Most
Simone van der
Feltz
Maud Schippers
Leco Kosse
Indy Pieper

Tess Arkes
Tiebin Kosse
Lintzy Feddema
Thijmen Feddema
Sint Vitus
Roy Kosse
Imme de Vries
Fay van der Schaaf
Zoë Roozendal
Sterre Christiani

Juliëtte Nuvelstijn
Xainrich Nava
Luandley Nava
Lakeisha Nava

Wij feliciteren
Wij feliciteren iedereen die in de maand september jarig is.
Wij wensen u een fijne en gezellige dag toe,
maar bovenal een gezond en gelukkig nieuw levensjaar.
Viering in de Nieuwe Wever.
Elke 2de vrijdag van de maand is er een woord en communieviering
in de Nieuwe Wever. De ene keer gaat mevr. A. Bosch en de andere
keer gaat past.werker J. Butti in de viering voor, die om 15.00 uur
begint. De viering is toegankelijk voor alle bewoners, familie en andere
parochianen. Na de viering is er koffiedrinken. Elke 1ste vrijdag van de
maand is er een viering in de Eik. De ene keer gaat past. werker Butti
voor en de andere keer past. Rutgers. Op 7 september zal past. werker
Butti voor gaan.
Redactievergadering
september
21 aug.
oktober
18 sept
November
16 okt
dec/jan
20 nov

vouwen en nieten
28 aug.
25 sept
23 okt
27 nov
7

afhalen
29 aug.
26 sept
24 okt.
28 nov

Liturgische vieringen/Intenties.
Iedere dinsdag om 18.45 uur is er een viering en iedere donderdag
om 9.00 uur is er een eucharistieviering.
Elke laatste donderdag van de maand om 9.30 uur eucharistieviering
Zo.
2 sept: 9.00 uur Euch.viering past. Monninkhof met het
Caeciliakoor en koffie drinken.
Gradus Schlepers; Corrie Bakker-Schlepers; Herman en Mien
Disselborg-Mecklenfeld; fam. de Gooijer-van der Most; Antoon
en Gretha van der Most-Pieper; Pastoor Noordman; J.W.
Wencker en echtgenote; Lenie Mensen-Spijker; ouders van der
Veen; Alberta Wellen-Assen; Rieks Mulder en fam.; Henk
Hudepohl;

Di.
Do.

4 sept:
Pastor Zandbelt; pater Oude-Hengel;
6 sept.:
Pastoor Langkamp; broeder Cornel;

Za.

8 sept: 19.00 uur Ziekenzondag Comm.viering werkgroep de
Zonnebloem met het koor Cornel.
Ouders Spijker-Kottrik; Anton en Truus Pieper-Boomgaard;
Gerard en Gre de Vent-Koorman en Britt Kosse; Fennie
Haverkotte-Altena; Wendy Hagemeijer; Hein Tholen; Henk
Hudepohl; Bernard en Diny Schlepers-Hemme en Rita en Berry
Schlepers; Riek Helmich-van der Most en Hendrik Helmich;
J.W. Wencker en echtgenote; Rieks Arkes;

Di.

11 sept.:
Pastor Westerhof;
13 sept.:
Pastor Zandbelt;

Do.

Zo.

16 sept.: 9.00 uur Euch.viering past. Rutgers met het
Caeciliakoor
J.W. Wencker en echtgenote; Bernard en Aida Beukers-de
Gooijer; Jan en Miep Peters; Mieke Viskaal-Wessel; Theo
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Weekamp; Gerhardus Wenceslaus Bruins en fam. Bruins-de
Gooijer; Henk Hudepohl;

Di.
Do.

18 sept.:
Pastoor Langkamp;
20 sept.:
Pater Oude Hengel; Jan Bosch;

Za.

22 sept.: 19.00 uur Comm.viering werkgroep Hardenberg
met het koor Believe Together.
J.W. Wencker en echtgenote; Alexander Albertus Eggen en
Maria Catharina Eggen-Haverkort en fam.; ouders PetersGeerdes en fam.; ouders Mecklenfeld-Scholten; ouders PlasSentker en Herman Plas; Annie Scholten-Mittendorff en fam.

Di.

25 sept.:
Broeder Cornel
27 sept.:
Pastor Westerhof; Johanna Arkes-Kosse; Antoon Otten en
fam.;

Do.

Za.

29 sept.: 19.00 uur Oogstdankviering Comm.viering
Slagharen 2 met het Caeciliakoor en koffiedrinken.
Betsie Wenker-Elfrink en ouders Wenker-Maas; Gerard
Schlepers en fam.; Gradus en Tiny Schlepers en Martin;

Zo.

30 sept.: 9.00 uur Oogstdankviering Euch. viering past.
Monninkhof met het koor Cornel en koffiedrinken.
J.W. Wencker en echtgenote; Marietje Hagemeijer-Haverkotte;
Johan en Riek Schlepers-Sieljes en Greet Sieljes; Gerard
Beukers; Wendy Hagemeijer; Bernard en Dinie SchlepersHemme en Rita en Berry Schlepers;
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15.30 uur: plechtig Lof past. Wenker met het
Caeciliakoor en koffiedrinken.
September
D’vaart
za.19.00 u
zo. 9.00 u.
De Belte
za.19.00u.
zo. 9.00 u.
H’berg
Zo11.00u.

1/2

8/9

15/16

22/23

29/30

Comm.

Euch.
-

Euch.
-

Vredes.

Boerderij.

Comm.
-

Comm.

Euch.
-

Euch.

Euch.
-

Euch.

Comm.

Euch.

Comm.

Euch.

Op zondag 30 september 2018 is er een Boerderijviering bij
de Familie Snoek, Oud Avereest 31, Balkbrug. Deze viering begint
om 10.00 uur en pastor Marga Klein Overmeen zal dan
voorgaan. Voor de muzikale begeleiding zal R.K. koor Juventa
zorgen. Na afloop is er voor iedereen een kop koffie of thee. U
wordt van harte uitgenodigd.
In de St. Vituskerk is er ditzelfde weekend dan geen viering!
Misdienaarsbeurten
Zo. 2 sept 9,00 uur
Zo. 16 sept. 9.00 uur
Zo. 30 sept. 9.00 uur
Zo. 30 sept. 15.30 uur
plechtig Lof

Annie Kok
Hilda Berg
Stefanie Bosch
Marieke v. d. Blieck
Lisa Meekhof
Marietje Hertsenberg
Hilda Berg
Annie Kok

Bij vragen of mededelingen kun je mij bellen. Ook voor het opgeven
van misdienaars of misdienettes. Hilda Berg. Tel.: 683081
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Wat iedere parochiaan wil weten

Uitnodiging
Na ruim vijf jaar in onze Emmanuelparochie werkzaam te zijn geweest,
wordt onze pastoor Hans Hermens per 1 september a.s.
door de bisschop gezonden naar
de Emmaüsparochie in Apeldoorn en de
H.H. Franciscus en Clara-parochie in Twello en omgeving.
Wij nemen als Emmanuelparochie afscheid van pastoor Hermens
in een speciale viering op
donderdag 30 augustus 2018 om 19.00 uur in de
H. Cyriacuskerk, Kerkstraat 16 te Hoonhorst.
U wordt van harte uitgenodigd voor deze afscheidsviering.
Na de viering bent u welkom bij zaal Kappers,
alwaar een kopje koffie klaar staat en
er gelegenheid is persoonlijk afscheid te nemen van pastoor Hermens.
Hopende u daar te ontmoeten.
Het bestuur en pastoresteam van de Emmanuelparochie
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Oogstdankfeest
29 september t/m 6 oktober

St. Alphonsuskerk te Slagharen:
Creatief met oogstprodukten
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 29 september t/m zaterdag 6
oktober te bewonderen in de St. Alphonsuskerk aan de Herenstraat 15
te Slagharen.
Van maandag 1 t/m vrijdag 5 oktober is de kerk open. U kunt dan
tussen 10.00 en 16.30 uur de kerk bezichtigen.
Verder is de kerk open op zaterdag 29, zondag 30 september
en op zaterdag 5 okt. van 14.00 uur tot 16.00 uur!
U bent van harte welkom.
Feestelijke vieringen
Uit dankbaarheid voor de oogst vinden in het laatste weekend van
september diverse feestelijke vieringen in de R.K. kerk H. Alphonsus
De Liguori
- Zaterdag 29 september om 19.00 uur: wordt er een Oogstdankviering
gehouden.
Deze viering is samengesteld door de werkgroep voorgangers
Slagharen met zang door het St. Caeciliakoor
- Zondag 30 september om 9.00 uur: Eucharistieviering, celebrant:
pastoor Monninkhof. Met medewerking van het koor Cornel.
.- Zondag 30 september om 15.30 uur: Plechtig Lof, celebrant: pastor
Wenker met zang door het St. Caeciliakoor.
Iedereen is van harte welkom om de feestelijke vieringen bij te wonen.
Na alle vieringen is er koffiedrinken!
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U komt toch ook?
De geloofsgemeenschap van Slagharen hoopt van harte dat u,
samen met vele anderen de versierde kerk komt bezichtigen.
Beste medeparochianen
In dit nieuwsblad wil ik een stukje schrijven over herbeplanting in het
bloemenperk bij de ingang van het kerkhof. In dit middenstuk zijn 2
graven van priesters, een Heilig Hart beeld en een gedenksteen voor
het ongeboren kind.
De struiken en heesters zijn zo groot geworden dat alles bijna
overwoekerd wordt.
Nu kwamen de vrijwilligers, die het onderhoud plegen, op het idee om
“De Groene Welle” ( Land en tuinbouwschool) te vragen of er leerlingen
zijn die een ontwerp willen maken voor dit bloemenperk.
Dit was voor de leerlingen een mooi studie project, en ze kwamen met
mooie ontwerpen.
Na beraad van de vrijwilligers is er gekozen voor het plan van Roy van
Dalen. Het is kleurrijk en in de winter nog een gedeeltelijk
groenblijvend.
Hij had een ontwerp gemaakt met de naam “Troost”.
Binnenkort zullen de oude struiken verwijderd worden en misschien
kunnen we een gedeelte hiervan weer hergebruiken. Hopelijk zal het
niet teveel overlast geven voor de mensen die het kerkhof bezoeken,
anders hiervoor graag jullie begrip.
Wij hopen dat het resultaat tot ieders tevredenheid zal zijn.
Herman Juurlink
Pastoraatgroep, opbouw
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Vrijwilligersfeest
Beste medeparochianen,
Om iedere vrijwilliger, voor en achter
de schermen, jong en oud te bedanken
voor de getoonde inzet om onze
geloofsgemeenschap in stand te
houden, vindt dit jaar het
vrijwilligersfeest plaats op zondag 14
oktober.
Elke vrijwilliger is bij deze uitgenodigd,
inclusief partner.
We beginnen met een
Communieviering in de kerk en
aansluitend vindt het feest om 10:00
uur plaats in de parochiezaal.
We hopen er een gezellige dag van te
maken met z’n allen.
Het bestuur van de
geloofsgemeenschap.
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Dringende oproep nieuwe koorleden
Al meer dan 50 jaar luistert het Ceciliakoor uit Slagharen de missen op
met haar gezang.
Zowel bij mooie als verdrietige momenten, het koor is
aanwezig. Onder leiding van bekwaam dirigent Herman Hagels wordt
elke dinsdagavond geoefend op de liederen die tijdens de missen
worden gezongen.
Maar ook binnen het Ceciliakoor verstrijkt de tijd. Wij zijn daarom
dringend op zoek naar nieuwe leden. Wat zou het toch jammer zijn als
ons koor over enkele jaren de missen niet meer kan voorzien van haar
gezang.
Houd jij dus van zingen en van gezelligheid? Kom dan eens langs
tijdens onze repetitie, elke dinsdagavond vanaf 19.30 uur. Van harte
welkom!
Namens alle leden van het Ceciliakoor,

Inloopmiddag
De "R" komt weer in de maand!! En dus .....
Na de zomerstop gaan we in september opnieuw de inloopmiddag
organiseren en nodigen wij u weer van harte uit voor een gezellige
middag op Zondag 9 september 2018 van 14.00 – 16.00 uur
in de parochiezaal in Slagharen, Herenstraat 15.
Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u kaarten, rummikub of
mens erger je niet spelen, of gewoon gezellig praten met elkaar.
Breng ook uw buurvrouw en/of buurman mee want we vinden het fijn
als u met velen komt.
Laat ons even weten als u geen vervoer heeft, daar zorgen wij dan
voor.
Met vriendelijke groet en graag tot dan,
Annie Bosch, tel. 0523- 68 17 62
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Overleden op 30 juni 2018
Catharina Maria Meijer-Hut
Op de leeftijd van 81 jaar
Laten we haar in onze gebeden herdenken.

Overleden op 16 juli 2018
Gerardus Antonius Wilhelmus Mecklenfeld
Op de leeftijd van 67 jaar
Laten we hem in onze gebeden herdenken.

Overleden op 17 juli 2018
Gerhardus Hendrikus Varweg
Op de leeftijd van 86 jaar
Laten we hem in onze gebeden herdenken.

Overleden op 8 augustus 2018
Jan Hendrik Maria Hudepohl
Op de leeftijd van 71 jaar
Laten we hem in onze gebeden herdenken.
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Varia

Inloopmiddag.
Op woensdag 12 en zondag 30 september 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 12 en 30 september.
Anton Bontjer
tel. 612434 Margreet Minke
tel. 612201
Thérèse Stroeve
tel. 610515 Betsie Mensink
tel. 613274

“Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg…”
Met de groep “Het Zoeken Niet Moe” gaan we weer een dag op
pelgrimage en wel op: Woensdag 12 september 2018
Deze keer blijven we dicht bij huis en hebben we gekozen als vervolg
op de bijeenkomst “Moderne Devotie” om naar Nieuw Sion bij Deventer
te gaan. Het programma ziet er als volgt uit:
We gaan met eigen vervoer naar klooster ‘Nieuw Sion’ Vulikerweg 6 in
Diepenveen, waar we om 9.30 uur beginnen met koffie of thee.
Om 10.00 uur start de 1.5 uur durende rondleiding door dhr. Pragt.
Hij neemt ons mee in de geschiedenis van Abdij Sion, het vertrek van
de monniken en de nieuwe invulling van het klooster.
Om toch in het spoor van de monniken te blijven, bidden wij om 12.00
uur het getijdengebed in de kloosterkerk aldaar.
Om 12.30 uur is er een vegetarische lunch met soep en broodjes.
Om 14.00 uur staat er een bus van Ensink personenvervoer klaar om
ons naar Deventer te brengen.
Hier begint onze stadswandeling onder leiding van Mink de Vries, die
ongeveer een uur zal duren. Aan de hand van prachtige locaties neemt
hij ons mee in de geschiedenis van de Moderne Devotie. Deze
wandeling is ook te doen met een rollator. Halverwege de wandeling
maken we een stop om even uit te rusten en iets te drinken.
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Rond 16.30 uur gaan we met de bus terug naar Nieuw Sion. Van
daaruit gaan we met de eigen auto naar “Het Wapen van Wesepe,”
Dominee E. Kreikenlaan 8 in Wesepe waar een warm buffet voor ons
klaarstaat. De kosten van deze dag bedragen € 55.00 p.p. {graag
contant.} We hopen op mooie pelgrimage en een waardevolle beleving.
Voor aanmelding kunt u zich opgeven voor 20 augustus bij:
Ria Mars
0572-371867
marsria@hotmail.com
Coby v.d. Veen 0529-471439
cobyvdveen@gmail.com
Let op!! Mocht u onverhoopt niet op eigen gelegenheid naar Sion
kunnen komen, neem dan ook contact op met Ria of Coby. Zij regelen
het voor u. Hartelijke groet en graag tot ziens op 12 september.
Werkgroep “Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg.”

Inspiratiereis Griekenland mei 2019.
Nadat we vorig jaar een geweldige reis hebben gemaakt naar Israël
gaat het toch weer kriebelen om een volgende reis te organiseren.
Onlangs hebben we een eerste informatief gesprek gevoerd met de
VNB. We hebben gesproken over de mogelijkheden voor Griekenland,
het land waar Paulus rondtrok. Daarnaast is er zoveel historie en
natuurschoon te zien dat we hebben besloten deze reis te gaan
organiseren. Concrete plannen zijn er nog niet maar dat zal zeker
binnenkort gaan lukken.
Wat we wel weten is dat we tien dagen willen gaan. We vliegen op
Thessaloniki en trekken met de bus van noord naar zuid Griekenland.
Op deze manier zullen we veel van Griekenland kunnen zien. Athene
zal zeker in het programma opgenomen worden. Vanwaar we ook
terugvliegen. Wellicht kunnen we ook nog boottocht maken om een
pittoresk eilandje te bezoeken.
In een volgend parochieblad kunt u meer informatie verwachten zoals
de precieze datum van vertrek en de reiskosten.
U hoort van ons!
Lies Akkermans en Janny Horstman.

Korendag in Lierderholthuis.
29 september 2018, zal er door de” korendagcommissie
Lierderholthuis” een korendag worden georganiseerd.
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Deze dag zullen er 17 koren deelnemen uit de Emmanuelparochie, die
van allerlei liederen ten gehore zullen brengen. Vanuit elke locatie is er
minimaal een deelnemend koor.
Naast het luisteren naar de koren is er de mogelijkheid om mee te
doen aan een zang workshop, van 11.45u tot 12.15u. Na de
lunchpauze gaan we verder met de workshop van 13.15u tot 13.45u.
Voor deze muzikale dag willen we u allemaal uitnodiging , in de St.
Nicolaaskerk in Lierderholthuis die begint om 9.30u en eindigt om
16.00u. Vanaf 9.00u is er koffie in het dorpshuis.
Wij willen iedereen deze dag uitnodigen, die het leuk vinden om naar
diverse koren te luisteren. De toegang is de gehele dag gratis. Wij als
“Korendagcommissie Lierderholthuis” zien u graag 29 september in
Lierderholthuis.

AD FONTES

Ad fontes – naar de bronnen. We gaan samen de vier evangeliën
lezen. We zullen beginnen bij het begin, in het eerste hoofdstuk van het
Mattheüsevangelie en van daaruit ploegen we samen rustig maar zeker
door alle evangeliën heen. Iedere bijeenkomst zal worden begonnen
met een inleiding van het evangeliefragment dat we die avond zullen
gaan lezen. Vervolgens lezen we samen de tekst, waarna we a.d.h.v.
de tekst met elkaar in gesprek zullen gaan.
Met vriendelijke groet,

Pastor Johan Rutgers, priester
Emmanuelparochie
Voor wie:
het
Waar:
Hoe laat:
Wanneer:
Kosten:
Bijbel:

Iedereen die geïnteresseerd is in het samen lezen van
evangelie
Parochiecentrum Sint Vituskerk, Langewijk 172,
7701 AK Dedemsvaart
20.00 tot 21.30 uur
In 2018 op 6 sept., 4 okt., 8 nov., 13 dec.
Vrije gift
Neem je eigen vertrouwde Bijbel mee.

Graag van tevoren op geven, u kunt dit doen door te mailen naar:
pastor.rutgers@gmail.com o.v.v. ‘Ad Fontes’.
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Verenigingen.
R.K.Vrouwenvereniging.
Wij beginnen ons nieuwe seizoen met de gebruikelijke bingo. Op
woensdag 12 sept. in het kerkzaaltje. We beginnen om acht uur.
Nieuwe leden zijn welkom, neem uw vriendin of buurvrouw mee.

Buurtkamer
15 September Bingo

29 September Kaarten en Biljarten

Wie heeft onderweg de meeste druiven geplukt.
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