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Eén ster
Eén ster
maakt de lucht minder dreigend.
Eén kaars
maakt de nacht minder zwart.
Eén hand
maakt de weg minder eenzaam.
Eén stem
maakt de dag minder stil.
Eén vonk
kan begin van nieuw vuur zijn.
Eén noot
het begin van een lied.
Eén kind
het begin van een toekomst.
Eén wens
het begin van een jaar.
jacqueline roelofs-van der linden.
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Pastoralia
Kerstwens
Lucas is de schrijver van zijn evangelie en hij is ook de auteur van de
Handelingen der Apostelen. Daarin vermeldt hij aan het begin en einde
van zowel het evangelie als dat van de Handelingen dat hij al die
dingen heeft opgeschreven opdat het goede bericht, de blijde
boodschap zijn bestemming vindt. En wel: ik heb dit alles
opgeschreven opdat iedereen overal ter wereld het kan horen.
In het tweede hoofdstuk van het Lucasevangelie staat zijn zo bekende
verhaal van de geboorte van Christus in Bethlehem. Daar wordt dat
blijde bericht in eerste instantie gericht aan de herders in het veld.
Midden in de nacht kregen zij zoiets als ‘witte wieven’ te zien. In eerste
instantie schrokken ze zich dus te pletter. Het bleek gelukkig een engel
te zijn. Die engel zei tegen hen: “Schrik niet, want ik verkondig u een
vreugdevolle boodschap.” Met andere woorden: ‘Beste mensen, ik heb
een goed bericht, ik heb goed nieuws voor jullie’. Een aankondiging als:
Er gaan mooie en goede dingen gebeuren. Let maar eens op. Het
klinkt als: ‘Er komen betere tijden.’
In een wereld, waarin
het lijkt dat de
duisternis regeert,
waarin
regeringsleiders
respectloos kunnen
zijn, waarin
klimatologische
veranderingen niet
veel goeds
voorspellen; in een
wereld waarin de
armen steeds armer
worden; waarin de
aandacht voor het
eigen ikke, vele, vele malen groter is dan voor de ander; in een tijd
waarin de eenzaamheid alsmaar groeit en het innerlijk geluk wordt
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verwaarloosd; in die wereld klinken de woorden van de engel ons
wellicht heel vreemd in de oren.
Hoezo: Er komen betere tijden???
En toch……die vreugdevolle boodschap, die goede tijding van toen is
ook voor ons hier en nu bedoeld. Het is een belofte die mensen
hoopvol kan maken. Het is een troostend bericht voor alle mensen die
fatalistisch hun hoofd laten hangen. Voor hen die het vertrouwen in de
toekomst en het vertrouwen op God hebben verloren. Er is ook ons een
redder geboren. Hij heet Christus de Heer. Hij is nog klein. Je ziet Hem
zo over het hoofd. Maar het is die Heer die ons roept om met Hem en
door Hem het geluk te vinden. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor
onze naaste.
Wij als pastores van de Emmanuelparochie ontmoeten u graag tijdens
de vele vieringen in de advents- en kersttijd en wensen u en de uwen
heel zalige en zinvolle Kerstdagen en een gezegend en gelukkig 2019.
Er komen betere tijden!!
Het pastorale team.
Van de redactie
En dan……begint Kerstmis. Op 24 december om 17.00 u. een
familieviering met koor Believe Together.
Om 21.00 u. Eucharistieviering met het Ceciliakoor.
Op 25 december om 9.00 u. een Woord en Communieviering,
pastoraalwerker Butti gaat voor.
’s Middags om 15.30 u. Kindje Wiegen.
En dan op 26 december om 9.00 u. de Emmanuelviering hier in de
kerk, met het pastoresteam.
Maandag 31 december om 19.00 u. Woord en Communieviering door
werkgroep Slagharen 1.
Op 1 januari 2019 om 10.00 u. Eucharistieviering in regioverband.
Verderop in dit blad leest u er uitgebreid meer over.
Wij wensen u een zalig Kerstfeest en een zalig Nieuwjaar en wees
voorzichtig met vuurwerk
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Agenda en belangrijke data
Ma.

24 dec.

Di.

25 dec.

Woe. 26 dec.
Ma.
31 dec.
Di.
1 jan.

17.00 uur Familieviering
21.00 uur Euch.viering
9.00 uur Comm.viering
15.30 uur Kindje wiegen
10.00 uur Euch.viering
19.00 uur Comm.viering
10.00 uur Euch.viering

Koffiedrinken op woensdag 26 december en maandag 1 januari.
Er is dan koffie, thee en limonade. U bent van harte welkom!
Woensdag 26 december wordt verzorgd door groep 3: Annie Bosch,
Grady M, Truus en Nel. Maandag 1 januari wordt verzorgd door groep
4: Tiny, Diny, Greetje en Janneke.

Misdienaarsbeurten.
Ma. 24 dec. 21,00 uur

Di. 25 dec. 9.00 uur
Woe. 26 dec. 10.00 uur

Ma. 1 jan. 10.00 uur

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

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 10.00 uur eucharistieviering
Ma.
24 dec.: 17.00 uur familieviering Slagharen 2 met het koor
Believe Together
Ouders Biemans-Wehkamp; Rieks, Johan en Liezeth Werink;
fam. Werink-Biemans; Pa en ma Arkes-Stoffers en Perla;
Johan en Sina Meijer; Britt Kosse; Herman en Truus SchlepersBosman; Nico Lohuis en fam.;
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Ma.

24 dec.: 21.00 uur Euch.viering past. Monninkhof met het
Caeciliakoor
Ouders Weekamp-Schlepers; Antoon en Gretha van der MostPieper; Alexander Albertus Eggen en Maria Catharina EggenHaverkort en fam.; Joop en Leida Mecklenfeld-Schepers; Anton
en Truus Pieper-Boomgaard; ouders Wering-Bouwhuis; Herman
en Marie Hagemeijer-Wering; Anton en Herman Wering; Jan en
Miep Peters; fam. Wellen-Assen; Betsie Wenker-Elfrink en
ouders Wenker-Maas; fam. Mecklenfeld-Scholten; Wendy
Hagemeijer en Antoon en Lena Bouwhuis; ouders ScholtenHüser; ouders van der Most-Schlepers; Harm en Annie van de
Steege-Lohuis en fam. Hemel; ouders Gerard en Truus
Overberg-Sieljes; ouders Anton en Sina van der Most- van der
Feltz; Johan Feddema en ouders Schlepers-de Munnik en fam.;
Sientje Wellen-Weekamp; Jan en Rika Hegeman-Soppe;
Gradus Schlepers en Corrie Bakker-Schlepers; Gerard en Gre
de Vent-Koorman en Britt Kosse; Albert en Bennie Kosse;
ouders Wellen-Bruins; Diny Kleinheerenbrink-Pieper; fam.
Pieper-Jonker; fam. Kleinheerenbrink-Schlepers; zuster Stella
en fam.; Johan Schrijver en fam.; Truus Loman-Elferink; Hein
Tholen; fam. Tholen-Kleine Staarman; Joop en Marie VerwegGerats; Lucette Schreur en Jolanda Verweg; fam. GeratsHudepohl en Gerard; fam. Kleinheerenbrink; ouders BergDisselborg en Johan Hagemeijer; fam. Dekker-Biemans; Rieks
en Mieke Arkes; Johan Verweg; Theo Weekamp;

Di.

25 dec.: Hoogfeest van Kerstmis 9.00 uur Comm.viering past.
werker Butti met het koor Cornel.
Lenie Mensen-Spijker; mevr. Postma-Soppe; Tinus en John
Temmink en fam.; ouders Bouwhuis-Finkers en fam.; Rieks
Mulder en fam.; Johannus Theodores van der Felz en Marie van
der Felz-Busscher; Mien de Lange-Belt; Gerard Beukers; Wendy
Hagemeijer en Antoon en Lena Bouwhuis; Bernard en Diny
Schlepers-Hemme en Rita en Berry Schlepers; Bennie en Berny
Maas en Anna en Marinus Meijer-Schlepers; Meine en Lenie
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Kloppenburg-Biemans; Johan en Riek Schlepers-Sieljes en
Greet Sieljes; Gerard Back; Marietje Hagemijer-Haverkotte;
ouders Kosse-Verweg en Herman Belt; Hans-Gerd Plahm; Maria
de Gooijer-Onland; ouders Schlepers-Vlekke; ome Joop en tante
Annie; ouders Wencker-Verbeek; Bertus Wencker en fam.;
Gerard en Riet Pieper; Johan Berg en fam.; ouders Hendrik
Scholten en Mina Hagel;

15.30 Kindje Wiegen.
Wo.

26 dec.: 2e Kerstdag 10.00 uur Euch.viering in
parochieverband met het pastoresteam en
koffie drinken
Henk Werink en Jerry; ouders Werink-Arkes en fam.; ouders
Schlepers-Kleinheerenbrink en fam.

Do.

27 dec.:
Pater Oude Hengel; Johanna Arkes-Kosse; Antoon Otten en
fam.; ouders Hendrik Scholten en Mina Hagel;

Za.

29 dec.: 19.00 uur Comm.viering past. werker Klein
Overmeen met het koor Cornel
Wendy Hagemeijer en Antoon en Lena Bouwhuis; J.W. Wencker
en echtgenote; Johan feddema en ouders Schlepers-de Munnik
en fam.

Ma.

31 dec.: Oudjaarsdag 19.00 uur Comm.viering Slagharen 1
met het Caeciliakoor
Fam. Kouwenberg-de Graaf; ouders Plas-Mecklenfeld;
jaargetijde Annie Scholten-Mittendorff en fam.; Willem Kosse en
fam; Marietje Hagemeijer-Haverkotte; Johan Berg en fam.;
Rieks en Mieke Arkes; Johan Verweg;
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Di.

1 jan.: 10.00 uur Euch.viering in regioverband past. Wenker
met het Caeciliakoor en koffie drinken.
Pastor Zandbelt; Robbert Scholten;

Kerstvieringen in de regio.
Dedemsvaart:
Maandag 24 dec.
19.00 uur Kerstmusical, werkgroep
22.00 uur Euch.viering past. Rutgers
Dinsdag 25 dec. Hoogfeest van Kerstmis
9.00 uur Comm.viering werkgroep
Woensdag 26 dec. 2e Kerstdag
10.00 uur Euch.viering in parochieverband in Slagharen pastoresteam

De Belte
Maandag 24 dec.
19.00 uur Euch.viering past. Rutgers
Dinsdag 25 dec. Hoogfeest van Kerstmis
10.30 uur Comm.viering past.werker Butti
Woensdag 26 dec. 2e Kerstdag
10.00 uur Euch.viering in parochieverband in Slagharen pastoresteam

Hardenberg
Maandag 24 dec.
18.30 uur Kinderviering werkgroep
21.00 uur Comm.viering past.werker Butti
Dinsdag 25 dec. Hoogfeest van Kerstmis
11.00 uur Euch.viering past. Monninkhof
Woensdag 26 dec. 2e Kerstdag
10.00 uur Euch.viering in parochieverband in Slagharen pastoresteam

Oud en nieuw in de regio
Dedemsvaart: Oudjaarsdag
9.00 uur Euch.viering past. Wenker
De Belte: Oudjaarsdag
19.00 uur Euch.viering past. Rutgers
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Hardenberg: Oudjaarsdag
geen viering
Nieuwjaarsdag:
Ommen:
11.00 uur Euch.viering in parochieverband pastoresteam
Slagharen:
10.00 uur Euch.viering in regioverband past. Wenker
Kerstcollecte
Dit jaar is de opbrengst van de Kerstcollecte bestemd voor de stichting
Artsen zonder Grenzen. Verschil maken voor mensen in nood, dat is
wat Artsen zonder Grenzen wil bereiken. Zij verlenen medische hulp
aan mensen die dit hard nodig hebben, maar niet krijgen. Ongeacht
hun ras, politieke overtuiging of religie. Zij willen een verschil maken
door in te grijpen in een situatie die ze
onaanvaardbaar vinden: zoals wanneer
mensen geen hulp krijgen of aan ziektes
dreigen te overlijden. Artsen zonder
Grenzen geeft hulp daar waar hulp het
hardst nodig is: in oorlogs- en
conflictsituaties, op díe plekken waar
mensenlevens worden bedreigd door
ondervoeding, epidemieën of een
natuurramp. Zij werken ter plaatse samen
met lokale hulpverleners van Artsen
zonder Grenzen. De teams krijgen
ondersteuning van specialisten van het hoofdkantoor. Kortom, de hele
organisatie staat in het teken van het ondersteunen van de artsen en
verpleegkundigen om die mensen te helpen die hulp nodig hebben.
Wilt u meer weten over deze stichting, dan kunt u kijken op:
www.artsenzondergrenzen.nl
Dit doel wordt daarom van harte bij u aanbevolen en we hopen dan ook
op een geweldige opbrengst.
Het bestuur van de locatieraad.
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KERSTZANG 1e Kerstdag: ’s morgens vroeg op 3 lokaties van de
Saxenburg Groep:
Net als voorgaande jaren willen we weer samen gaan zingen op 1e
Kerstdag 25 dec. a.s. op 3 lokaties van de Saxenburgh Groep in
Hardenberg /Heemse. Het is altijd weer geweldig fijn om zo Kerst te
beginnen.
We zingen dan voor de bewoners en bewoonsters van het
Zorgcentrum Clara Feyoena Heem en het Zorgcentrum Oostloorn
en voor de patiënten in het Ziekenhuis Röpcke-Zweers.
Onder muzikale begeleiding van Elvira en de verdere familie Nijmeijer
uit Bergentheim zingen we samen bekende christelijke kerstliederen.
Dus, hou je van zingen? Zing dan mee! Iedereen is van harte
welkom, ook al ben je geen geoefende zanger.
Op verzoek van de coördinatrices is vorig jaar het tijdschema en de
routing veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Dat was naar
volle tevredenheid, dus we gaan het dit jaar weer net zo doen.
Kom svp. wel op tijd, want we zingen volgens een strak tijdschema:
Tijdschema:
7.00 uur
8.30 uur
8.50 uur

9.00 uur
10.15 uur

Verzamelen en zingen in Oostloorn.
Na het zingen in Oostloorn is het tijd voor koffie
of thee met wat lekkers.
Na de koffie splitsen we op in 2 groepen:
Eén groep gaat naar het RZ-ziekenhuis, de andere
groep naar Clara Feyoena Heem.
Verzamelen en zingen in het RZ-ziekenhuis en in
Clara Feyoenaheem.
Einde Kerstzang

NB: - Aanmelden is niet nodig
- Tussentijds “instappen” mag natuurlijk ook!
- De planning is dat beide groepen in elk geval rond 10.15
uur klaar zijn, vroeg genoeg om nog naar een “gewone
kerkdienst” te kunnen of naar één van de diensten in de
tehuizen.
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NIET VERGETEN, zet het alvast in je agenda, want je bezorgt
daarmee de luisteraars, medezangers en jezelf(!) een gezegende
Kerst.
Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Jet Hiemstra (tel.
260789), Harry Overweg (tel. 264687) of Marja Nijmeijer (tel. 232694).
Kaartverkoop Levende Kerstwandeltocht
De kaartverkoop van de Levende
Kerstwandeltocht van 26 december vindt plaats
op zaterdag 8 december tussen 13.30 en 14.30
uur in het Parochiehuis aan de Vilsterse Allee 2
in Vilsteren. Kaartjes kosten € 4,50 p.p. Pinnen
is helaas niet mogelijk. Meer informatie kunt u
ontvangen via 0529-458584.
U kunt geen kaarten kopen op de 26e december.
Levende kerstwandeltocht 26 december 2018.
In kleine groepen en onder begeleiding van een verteller beleeft u die
avond het kerstverhaal. Tijdens deze 60 minuten durende wandeling
door de bossen van Vilsteren komt u o.a. soldaten en paarden, de
engel, herders en koningen tegen. Uiteindelijk bereikt u de kribbe met
Josef, Maria en het kindje Jezus.
De start van de wandeltocht is vanaf 17.00 uur in het Parochiehuis Het
Gebouw. Leden van de Activiteiten Commissie Vilsteren zorgen
onderweg voor passende verlichting. Uw zaklantaarn kunt u dus thuis
laten.

Verenigingen
Buurtkamer
22 December Kerstmiddag vanaf 14.00 uur
Kosten 2.00 Euro
Graag op geven in de Buurtkamer
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