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 Nieuwsblad oktober 
                  2018 

 
 
 
 
 
 

 
Als iedereen 

Als iedereen nu eens vriendelijk en goed was 
Als iedereen nu eens deed wat hij kon 

Als iedereen nu eens krachtig zou willen helpen 
Aan wat meer liefde, geluk en zon 

Als iedereen nu eens zou willen denken 
ik leef niet alleen voor de schijn 

Ja, zou dan deze wereld toch niet wat bewoonbaarder zijn? 
 

Als iedereen nu eens zo zou willen leven 
Zoals het in het kort is bedoeld 

Als iedereen zich nu eens zo zou willen geven 
Zoals hij of zij het van binnen voelt 

Ja als dat nu eens zou kunnen 
Dan maak ik mij sterk 

dat God dan nog eens zou kunnen zeggen 
Nu heb Ik plezier van mijn werk! 
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Emmanuel Parochie 
Bestuur 
Voorzitter, pastoor 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   A.G.M. Monninkhof (André), 

Telefoon: Tel.nr. 06-22786151 email: 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. 
 

mailto:g.noordink@hetnet.nl
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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 
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/. 
Zaterdag 19.00 uur of Zondag             9.00 uur 
 
Bestuur van de locatieraad 
Voorzitter   : mevr. Antoinette Kosse              tel.: 06-25578075 
Secretaris   : dhr. Bas Kok                               tel.: 683650 
Penningmeester: dhr. Hans Kosse            tel.: 682883 
 
Pastoraatsgroep     tel.: 
Opbouw :  dhr. Herman Juurlink  683299 
Liturgie : vacant 
Diaconie : mevr. Ineke Santman              682751 
Catechese : vacant 
 
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 

 

mailto:deliguori@hetnet.nl
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
mailto:barbara.slagharen@gmail.com
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Pastoralia 
Onwijs gelovig? 
  
Het Offerfeest (Id al-Adha) in de Islam wordt gevierd ter nagedachtenis 
aan de profeet Ibrahim die bereid was zijn zoon te offeren in opdracht 
van God. Toen Ibrahim zijn zoon ter ere van God met een mes wilde 
doden, sneed het mes echter niet. Vervolgens klonk de stem   van God 
en die stuurde vervolgens een engel naar profeet Ibrahim die zei dat 
een ram de plaats van de zoon mocht innemen. Het verhaal van de 
binding van Izaäk (Akedah) wordt in de synagoge gelezen op de 
tweede dag van Rosh Hashanah, het joodse nieuwjaar. In onze liturgie 
wordt het verhaal van het offer van Abraham gelezen als tweede lezing 
in de paaswake.  
  
Een offer is een gave, meestal aan goden, maar soms ook aan andere 
machten of doden. Het doel kan zijn om de goden gunstig te stemmen, 
hen te bedanken, om een goede gezondheid te krijgen, een rijke oogst, 
om hulp te krijgen, om vergiffenis te vragen. Het achterliggende 
principe is dat de offeraar geeft, opdat de goden teruggeven. Wat ten 
offer gegeven wordt, moet van waarde zijn: eerstelingen van de oogst, 
dieren en zelfs mensen kwamen in aanmerking. Mensenoffers kwamen 
wereldwijd voor: bij de Azteken in Mexico, in het oude China, bij de 
oude Egyptenaren, bij de Grieken, bij de Romeinen en bij de 
Germanen. In het oude Kanaän werden eerstgeborenen aan de Moloch 
geofferd, een praktijk die door Israël scherp werd veroordeeld. 
Jodendom, Christendom en Islam hebben het ritueel offeren van 
mensen altijd verworpen. Israël werd door Mozes en de profeten 
namens God steeds streng gemaand de heidense praktijk van de 
kinderoffers niet na te volgen (Leviticus 18,21; Jeremia 7,31; Jeremia 
19,4-5; Jeremia 32,35). Kinderoffers zijn een gruwel in Gods ogen.  

Ik geef het bekende verhaal in Genesis 22,1-18 nog even verkort weer: 

In die dagen stelde God Abraham op de proef. Hij zei tot hem: 
"Abraham." Abraham antwoordde: "Hier ben ik." God zei: "Ga met 
Izaäk, uw enige zoon, die gij liefhebt, naar het land van de Moria, en 
draag hem daar op de berg die Ik u zal aanwijzen als brandoffer op." 
De volgende morgen zadelde Abraham zijn ezel, nam twee knechten 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Profeet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ibrahim_(profeet)
https://nl.wikipedia.org/wiki/God_(islam)
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en zijn zoon Izaäk met zich mee, en kloofde hout voor het brandoffer.  
Bij de berg Moria aangekomen, gaf Abraham zijn zoon Izaäk het hout 
voor het brandoffer te dragen; zelf droeg hij het vuur en het offermes. 
Toen zij de plaats bereikt hadden die God hem had aangewezen, 
bouwde Abraham daar een altaar, stapelde er het hout op, bond zijn 
zoon Izaäk vast en legde hem op het altaar, boven op het hout.  
Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes om daarmee zijn 
zoon de keel af te snijden, riep de engel van de Heer hem van uit de 
hemel toe: "Abraham, Abraham!" En hij antwoordde: "Hier ben ik."  
Hij zei: "Raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets! Ik weet 
nu dat gij god vreest, want gij hebt Mij uw zoon, uw enige, niet willen 
onthouden."  
Abraham keek om zich heen en bemerkte een ram, die met zijn horens 
in het struikgewas vastzat. Hij greep de ram en droeg die als brandoffer 
op, in plaats van zijn zoon.  
  
Abraham kreeg van God de opdracht zijn zoon te offeren, maar werd - 
toen hij dit wilde uitvoeren - op het laatste moment daarvan 
weerhouden door een engel van God. Als reden voor die opdracht 
staat in Genesis 22,12: testen of Abraham "godvrezend" was, ofwel of 
hij ontzag had voor God. Voor Christenen was het echter niet zozeer 
het ontzag, als wel het geloof van Abraham waar het verhaal om draait. 
Abraham geloofde dat God machtig genoeg was om de doden tot leven 
te wekken en daarom kreeg hij zijn welbeminde zoon Izaäk terug 
(Hebr.11,17-19). Groot was daarom het geloof van Abraham; hem komt 
alle zegen toe! Zijn zoon Izaäk droeg het hout gewillig op naar de berg 
van zijn lijden, zoals ook Jezus deed naar de berg Golgotha. Net als 
Abraham heeft God Zijn geliefde Zoon niet gespaard, maar heeft Hij 
Jezus overgegeven. God handelde niet uit ontzag en blinde 
gehoorzaamheid zoals Abraham, maar uit liefde voor de wereld. Waar 
de engel Gods nog ingreep bij het offer van Izaäk, greep God niet in bij 
het offer van Jezus. God doet wel iets anders: Hij antwoordt door Jezus 
op te wekken uit de doden (Hand. 3,15). 
  
Het verhaal van de ´binding van Izaäk´ is steeds omstreden, want hoe 
verhoudt de gehoorzaamheid van Abraham om zijn zoon te offeren zich 
tot het verbod op mensenoffers? Heeft Abraham God wel goed 
verstaan? Zou deze God eenzelfde mensenoffer vragen als de 
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Moloch? Groot is het ontzag en blind de gehoorzaamheid van 
Abraham: hij gaat met zijn zoon op weg om hetgeen hij gelooft als 
´Gods wil en bevel´ ten uitvoer te brengen. Wie het verhaal tot zich laat 
doordringen, fronst de wenkbrauwen en vraagt zich af: hoe kon 
Abraham zoiets doen? Had Abraham niet moeten protesteren en iets 
zeggen als: 'God, bent U nu helemaal mesjogge geworden? Vraagt U 
mij nu werkelijk om Izaäk, mijn welbeminde, te offeren? Hoe komt U 
daar nu bij? U bent toch de Moloch niet?' Niets van dit alles: Abraham 
gehoorzaamde als een blindgelovige en leek ondertussen hetzelfde te 
doen als de heidenen deden. En het had werkelijk niet veel gescheeld 
of Abraham had Izaäk inderdaad geofferd. Gelukkig stak de engel 
Gods er nog net op tijd een stokje voor: 'Abraham, Abraham... waar 
ben jij in godsnaam mee bezig?' Groot was het geloof van Abraham, ja, 
misschien wel te groot. Want geloof kan ook blind maken en dat maakt 
religie tot een gevaarlijk goedje. De gelovige Abraham moest blijkbaar 
nog een hoop leren: vooral om zijn verstand niet te verliezen.  
  
Misschien geeft het verhaal van het offer van Abraham voor ons reden 
om eens na te denken over al die 'mensenoffers', zogenaamd in de 
Naam van de Allerhoogste. God wil helemaal geen offers, Hij wil dat 
mensen elkaar barmhartig bejegenen (Mt.9, 13) en dat zij elkaar recht 
doen. Religie blijft (ook) mensenwerk, met alle misleidende gevaren 
van dien. 
  
J. Butti 

  
Van de Redactie 
Beste medeparochianen, 
Al weer een nieuwe maand voor de boeg. Een rustige maand in de 
kerk. 
Het is wel Rozenkransmaand, misschien een moment om de oude 
traditie van de Rozenkrans weer in ere te herstellen. Denkt u er eens 
over na…. 
Maar we grijpen nog even terug op het laatste weekend van 
september. 
Het was Oogst-Dankfeest in de kerk en deze was weer prachtig 
versiert. 
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Wel iets minder uitbundig als andere jaren, maar de tentoonstelling 
voegde toch wel wat toe. 
Iedereen die het mogelijk heeft gemaakt, hartelijk bedankt!! 
Dan kijken we ook alvast even vooruit naar de volgende maand, met 
name  naar 1 en 2 november. Allerheiligen, op 1 november is er een 
viering in de kerk in regioverband, ondersteund door koor Cornel. 
En voor 2 november, Allerzielen, misschien is het nu de tijd om het graf 
van uw dierbare alvast te verzorgen en er wat nieuwe bloemen of 
planten op te zetten. Alvast bedankt. 
Wij wensen u een goede maand toe. 
De Redactie 

 

Agenda en belangrijke data 
29 en 30 sept   feestelijke vieringen b.g.v. het Oogstdankfeest.  

Za. 29 sept. Sam’s kledingaktie de Belte 9 – 12 uur 

Do.  4 okt.  13.30 uur ZijActief/film 

   20.00 uur Locatieraad 

   Dierendag 

Ma.  8 okt.   ZijActief 

Woe.  10 okt.  19.00 -  22.30 R.K.V.  

Zo.  14 okt.  Vrijwilligersfeest.na de viering. +/- 10 uur 

Zo.  21 okt.  Inloopmiddag 14.00 uur 

Ma.  22 okt.  K.B.O.  

 21/22 okt.  Missiezondag, NL65INGB000001566  

   t.n.v. Missio in Den Haag.  

Do.  1 nov.   Allerheiligen 

Vrij.  2 nov.   Allerzielen   

 

Koffiedrinken op zondag 14 oktober. Er is dan koffie, thee en 

limonade. U bent van harte welkom! Zondag 14 oktober wordt verzorgd 

door groep 4: Tiny, Diny, Greetje en Janneke. 

 

Collecte   

coll. 11 aug. 70,30 

coll. 19 aug. 40,90 
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coll. 25 aug 32,50 

MIVA 59,45 

coll. 2 sept. 64,30 

coll. 8 sept. 65,86 
 
Kroniek 
31/8/2018 Johannes Berg 67 jr. 

 
Wij feliciteren 
Wij feliciteren iedereen die in de maand oktober 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 5 oktober zal past. Rutgers  
voor gaan.  

 
Redactievergadering      vouwen en nieten            afhalen  
oktober              18 sept                              25 sept                             26 sept 
November         16 okt                                23 okt                               24 okt. 
dec/jan               20 nov                               27 nov                              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 
Za.  29 sept.: 19.00 uur Oogstdankfeest Comm.viering  
                           Slagharen met het Caeciliakoor en koffiedrinken 

Betsie Wenker-Elfrink en ouders Wenker-Maas; Gerard 
Schlepers en fam.; Gradus en Tiny Schlepers en Martin;  
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Zo.      30 sept.: 9.00 uur Oogstdankfeest Euch. viering pastoor  
                           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 Schlepers-
Hemme en Rita en Berry Schlepers; Bertus Kok en fam.;  

 
 
                            15.30 uur Plechtig lof pastoor Wenker met  
                                                        het Caeciliakoor en koffiedrinken 
 
Di.  2 okt.:  
 Pastor Zandbelt;  
 
 
Do.     4 okt.:  

Pastoor Langkamp; pater Oude Hengel; Berny en Bennie Maas;  
 
 
Za.      6 okt: 19.00 uur Euch.viering pastoor Rutgers met het 
                       Caeciiakoor 

Fennie Haverkotte-Altena; Rieks Mulder en fam.; Herman en 
Mien Disselborg-Mecklenfeld; fam. de Gooijer-van der Most; 
pastoor Noordman; J.W. Wencker en echtgenote; Gradus 
Schlepers en Corrie Bakker-Schlepers; Bertus en Martha 
Scholten-Feddema en fam.; Mieke Viskaal-Wessel; Johan 
Feddema en ouders Schlepers-de Munnik en fam.;  

 
 
Di.   9 okt.:  
 Pastor Westerhof;  
 
Do.  11 okt.:   

Pastor Zandbelt;    
 
Zo.     14 okt.: 9.00 uur Comm.viering past.werker Butti met het  
                          koor Cornel en koffiedrinken  
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Broeder Cornel; Anton en Truus Pieper-Boomgaard; ouders 
Spijker-Kottrik;  J.W. Wencker en echtgenote; Hendrik Wellen; 
Wendy Hagemeijer; Bernard en Dini Schlepers-Hemme en Rita 
en Berry Schlepers; 

 
 
Di.  16 okt.:  
 Pastoor Langkamp;  
 
Do.  18 okt.:  
 Pater Oude Hengel;  
 
Za.  20 okt.: 9.00 uur Euch.viering pastoor Rutgers met het koor  
                          Believe Together 

Gerard en Gre de Vent-Koorman en Britt Kosse; Gerard 
Beukers; fam. Mecklenfeld-Scholten; ouders van der Most-
Schlepers; Annie van der Steege-Lohuis; J.W. Wencker en 
echtgenote; Cornelis Helmich en Mina Helmich-de Gooijer en 
Bertus en Gerrit;   

 
 
Di.  23 okt.: 
  Broeder Cornel 
 
Do.    25 okt.:  
  Pastor Westerhof; Johanna Arkes-Kosse; Antoon Otten en fam.;  
 
Zo.      28 okt.: 9.00 uur Euch. viering pastoor Monninkhof met het 
                         Caeciliakoor 

Betsie Wenker-Elfrink en ouders Wenker-Maas; J.W. Wencker 
en echtgenote; fam.Kouwenberg-de Graaf; ouders Bosch; 
ouders Plas-Sentker en Herman Plas; Sientje Wellen-
Weekamp;  

 
 
Di. 30 okt.:  
 Anna en Marinus Meijer-Schlepers;  
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Do. 1 nov.: Allerheiligen 19.00 uur Euch.viering past. Wenker in  
                        regioverband met het koor Cornel 
 Pastor Zandbelt; Pastoor Langkamp; Ouders Scholten-Hüser;  
 
 
Vrij. 2 nov.: Allerzielen 19.00 uur past.werker Butti met de 
                         werkgroep verlies en verwerken  met het  
                          Caeciliakoor en koffiedrinken 

Antoon en Gretha van der Most-Pieper; Bertus en Martha 
Scholten-Feddema en fam; ouders Postma-Soppe; Joop en 
Leida Mecklenfeld-Schepers; Bernard en Aida Beukers-de 
Gooijer; Rieks, Johan en Liezeth Werink; Anton en Truus 
Pieper-Boomgaard; Jan en Miep Peters; Gradus Schlepers en 
Tiny Schlepers-Spijker en Martin; Tinus en John Temmink en 
fam.; Rieks Mulder en fam.; Johannes Theodorus van der Felz 
en Marie van der Felz-Busscher; Gerard Beukers; Wendy 
Hagemeijer en Antoon en Lena Bouwhuis; Bernard en Dini 
Schlepers-Hemme en Rita en Berry Schlepers; ouders Gerard 
en Truus Overberg-Sieljes;  

 
 
Za.  3 nov.: 19.00 uur Comm.viering past.werker Butti met het  
                         koor Believe Together 

Ouders Spijker-Kottrik; Gradus Schlepers en Corrie Bakker-
Schlepers: Fennie Haverkotte-Altena; Marietje Hagemeijer-
Haverkotte; Gerard en Gre de Vent-Koorman en Britt Kosse; 
Mieke Viskaa;-Wessel; Herman en Mien Disselborg-
Mecklenfeld; fam. de Gooijer-van der Most; pastoor Noordman; 
J.W. Wencker en echtgenote; Johan Feddema en ouders 
Schlepers-de Munnik en fam.;  
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Misdienaarsbeurten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Wat iedere parochiaan wil weten 
 

Dank 
Ik zit nu op mijn werkkamer, op de pastorie in Twello. Een week, waarin 
veel is gebeurd, ligt achter me. Ik heb afscheid genomen van de 
Emmanuelparochie, ik ben verhuisd en inmiddels geïnstalleerd als 
pastoor van de Emmaüs- en de H.H. Franciscus- en Clara-parochie. 
Met dankbaarheid kijk ik terug op het afscheid. Op de 
Eucharistieviering, op al die vriendelijke woorden: van de vice-
voorzitter, mw. Schoorlemmer, van mijn collega Joop Butti, van de 

Oktober    6/7  13/14 20/21   27/28 

D’vaart 

za.19.00 u 

zo. 9.00 u. 

 

Euch. 

- 

 

Euch. 

-  

 

- 

Comm. 

 

- 

Euch. 

De Belte 

za.19.00u. 

zo. 9.00 u. 

  

Euch.   

- 

 

Comm. 

- 

 

- 

Euch. 

 
Euch. 
- 

H’berg  

Zo11.00u.  

 

Euch.  

 

Comm. 

 

Comm. 

 

Euch.  

Za. 6 okt 19,00 uur Stefanie Bosch 
Hilda Berg 

Zo. 14 okt. 9.00 uur Lisa Meekhof 
Marieke v. d. Blieck 

Za. 20 okt. 19.00 uur Stefanie Bosch 
Marietje Hertsenberg 

Zo. 28 okt. 9.00 uur 
    

Lisa Meekhof  
Annie Kok 
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burgemeester, het lied van het pastoraal team en vooral van al die 
parochianen. Dat doet goed, heel goed. 
Tijdens de preek in de afscheidsviering heb ik kunnen zeggen dat ik 
met veel vreugde in de Emmanuelparochie heb kunnen werken; veel 
geloof en hoop heb ik mogen ontmoeten. Ik ben dankbaar en ik vind 
het mooi dat er hier in onze parochie vrijwilligers, bestuursleden, 
teamgenoten, parochianen zijn geweest die aandacht voor je hadden. 
Mooi te weten dat er mensen zijn die aan je denken, die met je 
meeleven, die zo af en toe laten merken: ‘ik ben er voor je’. Wanneer ik 
dat besef, weet ik: ‘God is ook niet ver weg’, door alle moeilijkheden 
heen. Dan laat Hij toch even de zon in mijn leven opgaan. God 
ontmoeten, dat doe je niet, als levend mens, maar wel af en toe sijpelt 
er iets door van zijn Licht, van zijn aanwezigheid. Voor mij ligt dat vaak 
in de ontmoeting met mijn medemens. Die ontmoetingen, het zijn voor 
mij verhalen, verhalen waarin ik me het allermeest in kan verwonderen 
en waardoor ik me laat inspireren. Waar ik merk, mijn hart wordt 
geraakt, ja zelfs aangeraakt. En vreemd misschien, maar op zulke 
momenten besef ik, dat ik even, met die ander, een onderdeeltje wordt 
van het grote verhaal. Dat Verhaal van God met mensen. 
Het is voor mij niet mogelijk om alle mensen persoonlijk te bedanken, 
maar mijn woorden van dank zijn gericht aan de vele mensen, die 
hebben gereageerd op mijn afscheid door middel van een kaartje, een 
vriendelijk woord, een cadeautje, en hun aanwezigheid bij de 
afscheidsviering en de receptie. 
Ik wens de Emmanuelparochie en u en al uw dierbaren Gods zegen 
van harte toe.  
Vrede en alle goeds! 
Pastoor Hans Hermens  

VRIJWILLIGERS VOOR DE KERKELIJKE UITVAART 
Geloofsgemeenschappen doen in toenemende mate een beroep op 
vrijwilligers bij de verzorging van een kerkelijke uitvaart. Lijkt dit iets 
voor U? Neem dan contact op met de locatieraad van Uw 
geloofsgemeenschap. Na een selectie kunnen kandidaten deelnemen 
aan de toerusting voor uitgeleidegroepen die gehouden zal worden in 
het voorjaar van 2019. Een korte stage maakt deel uit van deze cursus. 
Voor meer informatie kunt U geheel vrijblijvend terecht bij één van de 
pastores. 
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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 6 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. 
  
Tijdens het oogstdankfeest zal er ook een grote foto-

tentoonstelling zijn met als thema ‘Religie Nu’. Zeven jaar werkte 

de Rotterdamse fotograaf/mediakunstenaar Eddy Seesing aan 

een project, waarin hij alle geloofsgemeenschappen in Nederland 

wilde representeren. Ruim 60 foto’s waarin het geloof en 

spiritualiteit in Nederland zijn samengebracht, herbergen een 

schat aan verscheidenheid. Zoveel rituelen waarvan je niets 

weet, zoveel religieuze attributen die je niet bij naam weet te 

noemen. Altaren met laatjes en schalen, kandelaren en 

wierookvaatjes, afbeeldingen van heiligen en symbolen, 

belangrijke voorwerpen voor een gelovige, die ook de ongelovige 

nieuwsgierig maken naar hun betekenis. Deze foto’s staan 

allemaal in het boek ‘Religie Nu’, en we vinden het geweldig dat 

we al die prachtige foto’s in deze tentoonstelling aan u mogen 

presenteren.    

                                      Inloopmiddag 
 
Wij nodigen u weer van harte uit voor een gezellige middag op  
Zondag 21 oktober 2018 van 14.00 – 16.00 uur 
in de parochiezaal in Slagharen. 
Let op: dit is i.v.m. andere activiteiten verplaatst naar een week 
later!!!! 
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 6                                                                                                   
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Gebruik Parochiezaal voor koffietafel. 
In onze parochiezaal  bieden wij  vanaf dit jaar de mogelijkheid  
aan voor het houden van een kleine koffietafel, voor circa 90 
personen. De verzorging van de koffietafels gebeurt  door 
vrijwilligers in samenwerking met cafetaria lunchroom Emmy die 
de broodjes verzorgt. Wanneer er sprake is van een grotere 
koffietafel dan kan er achter de parochiezaal een tent worden 
geplaatst.  
Afspraken voor het houden van een koffie tafel gebeurt in overleg 
met de  uitvaartverzorging, die ook op de hoogte is van de 
kosten. 

  Sam’s kledingaktie  
       in Slagharen-De Belte 

       voor Mensen in Nood   
De opbrengst van de ingezamelde kleding komt ten 
goede aan het onderwijs in de crisisgebieden in de 
Centraal Afrikaanse Republiek. De Centraal 
Afrikaanse Republiek is een straatarm land midden 
in Afrika met bijna 5 miljoen inwoners. Het land 
wordt al jaren geteisterd door burgeroorlogen en het 
is ontwricht door aanhoudend geweld. 
  Zaterdag  29 september   van 9.00 uur  
           tot en met 12.00 uur bij: 
O.L.V.  van Fatimakerk  De Belte 
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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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Nieuwe website Emmanuelparochie 
Voor de Emmanuelparochie is een nieuwe website in gebruik genomen 
sinds 1 september. Het is een website voor de gehele 
Emmanuelparochie inclusief de geloofsgemeenschappen. 
Er zijn 5 geloofsgemeenschappen die nu meedoen met de nieuwe 
website, dat zijn naast Slagharen, ook  De Belte, Hardenberg, 
Hoonhorst en Ommen.  
De overige geloofsgemeenschappen zijn via een link bereikbaar vanaf 
de site van de Emmanuelparochie. 
De nieuwe website is compact en overzichtelijk met veel aandacht voor 
het gemakkelijk plaatsen van nieuwsberichten. 
De website van onze geloofsgemeenschap is te vinden onder:  
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/.  
De website van de Emmanuelparochie is te vinden onder: 
https://www.emmanuelparochie.nl/emmanuel/.  
Onze oude website (https://parochieslagharen.nl/) blijft nog enige tijd 
beschikbaar totdat alle relevante informatie is overgezet naar de 
nieuwe website.  

 
 

Overleden op 31 augustus 2018 
 

Johannes Berg 
Op de leeftijd van 67 jaar 

 
Laten we hem in onze gebeden herdenken. 

 
 

 
Varia 

Inloopmiddag. 
Op woensdag 10 en zondag 28 oktober 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". 

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
https://www.emmanuelparochie.nl/emmanuel/
https://parochieslagharen.nl/
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Als u geen vervoer heeft, laat het ons weten, dan zorgen wij daarvoor. 
Vriendelijke groet en tot 10 en 28 oktober. 
Anton Bontjer  tel. 612434    Margreet Minke tel. 612201 
Thérèse Stroeve tel. 610515    Betsie Mensink  tel. 613274 

 
Balkenbrij wandeltocht 
Traditiegetrouw organiseert de Activiteiten Commissie in oktober de 
Balkenbrij wandeltocht. De natuur in en rondom ons dorp Vilsteren  is 
dan vaak prachtig en hiervan willen wij u graag laten genieten. 
Op zondag 21 oktober kunt u vanaf de parkeerplaats naast de kerk in 
Vilsteren tussen 10.00 en 13.00 uur vertrekken voor de uitgezette en 
gemarkeerde wandeling van 5, 10 of 15 km. Bij aanmelding ontvangt u 
een boekje met informatie over enkele vermeldingswaardige punten die 
u onderweg tegenkomt. 
Deelname aan deze wandeling kost Euro 3,00 (volwassenen) en Euro 
1,50 (kinderen). Met deze opbrengst financieren wij (deels) het 
onderhoud en de restauratie van het parochiehuis; een belangrijk 
ontmoetingspunt in het dorp. 
Na afloop van de wandeling staat er in het Landgoedcentrum, gelegen 
naast de kerk, een kopje koffie / thee (gratis) voor u klaar. Voor de 
kinderen is er frisdrank ( ook gratis). Daarnaast kunt u tegen een 
schappelijke prijs genieten van de overheerlijke en ter plekke gebakken 
balkenbrij.  Wij zien u graag op de 21e oktober. 
Activiteiten Commissie Vilsteren   www.acvilsteren.nl 

 
                 Boerderij-viering                                                                                       
Op  zondag 21 oktober houden we een  bijzondere 
kerkviering in het teken van het platteland en de kerk.  
Dit jaar zijn we te gast op het bedrijf van de familie 
Langenkamp Vennenbergweg 10 te Dalfsen. De 
boerderij-viering  heeft als thema “met hart, hoofd en handen”.  
De landbouw moet zich voortdurend aanpassen aan de wat de markt 
en maatschappij vraagt. Om op verantwoorde wijze gezond en 
goedkoop voedsel te produceren. dat vraagt inzet van hart, hoofd en 
handen. De viering begint om 10.00 uur met koffie. 
De werkgroep Kerk in Platteland organiseert deze viering, die geleid 
wordt door Pastoraal Werker Marga klein Overmeen. 

http://www.acvilsteren.nl/
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Na de viering is er gelegenheid om de boerderij van 
de familie Langenkamp te bezichtigen. De koeien 
worden in een vrijloopstal gehouden, hierin kunnen zij 
vrij rond lopen, voor dierwelzijn een ideale situatie.  
De werkgroep Kerk in Platteland nodigt u hiervoor 
van harte uit.  

 
 

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 
20 oktober Bingo     

  
ZijActief 
Donderdag 4 oktober filmmiddag om 13.30 in de parochiezaal 
Gedraaid gaat worden: “The Way” van Emilio Estevez. 
Zoon Daniel is een fervent wandelaar en legt de pelgrimsroute naar 
Santiago de Compostella af. Onderweg komt hij door een storm om het 
leven. Zijn vader Tom, een Amerikaanse dokter, heeft nooit begrepen 
waarom Daniël deze tocht wilde lopen. Op zoek naar antwoord begint 
Tom aan dezelfde route. Onderweg wordt hij onderworpen aan de 
gevaren van deze lange wandeltocht, maar  ook ontmoet hij enkele 
lotgenoten. 
Maandag 8 oktober om 18.30 in de parochiezaal   
Een interessante avond om met andere ogen  naar ”Kunst” te 
leren kijken.  
Mevr. Wil van der Linden geeft uitleg over “Kijken naar kunst”. Door 
middel van deze lezing probeert zij op een eenvoudige en een voor 
iedereen toegankelijke wijze, een handleiding te geven om op een 
andere manier te leren kijken naar een kunstwerk en het wezenlijke 
ervan te ervaren en je mening daarover te kunnen geven.   
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