Nieuwsblad Februari 2019

Zou jij het aandurven?
Zou je het aandurven: je hart open te houden
voor een ieder die je tegenkomt?
Zou je het aandurven: mens te zijn voor een mens?
Zou je het aandurven: de mens te worden die je moet zijn?
Zou je het aandurven: de weg te gaan die Jezus ging
samen delen, liefde geven, een leven lang?
God hier zijn wij, uw mensen, gekomen om een leven lang
te werken aan vrede en geluk. Help ons daarbij.
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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@home.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
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/.
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

3

Pastoralia
Winter.
Nadat de kerstdagen en de jaarwisseling weer voorbij zijn, wordt het
pas echt winter. De dagen lengen weliswaar een klein beetje maar de
akkers en de bomen zijn nog heel erg kaal en leeg. Het kan vriezen,
het kan dooien. Voor mij zijn de eerste maanden van het jaar de meest
onaangename. Zij, die (als het vriest) van schaatsen houden of van het
vieren van Carnaval, kunnen, zich nog een beetje vermaken. Al die
anderen moeten het doen, met wat ze zelf verzinnen om die lege tijd
door te komen. Zeker in dit jaar 2019 waarin het mooie Paasfeest pas
op 21 april wordt gevierd.
In de dagen voor kerst werden we in de media steeds indringender
gewezen op het feit dat steeds meer mensen zich ook in onze
omgeving eenzaam voelen en eenzaam zijn. Vaak zijn dat oudere
mensen van wie de mobiliteit steeds beperkter is geworden. De
lichamelijke ouderdom zorgt ervoor dat bewegen en het zich op weg
begeven steeds moeizamer wordt.
Soms ontbreekt de energie om nog iets op eigen houtje te
ondernemen. Maar ook door het verlies van mensen die ze goed
gekend hebben of liefgehad wordt de wereld steeds leger en kaler en
killer. Vaak hoor ik mensen vertellen over hun ervaringen van leegte en
verlatenheid: “Wie is er eigenlijk nog geïnteresseerd in de mening van
iemand waarvan men denkt dat die niet meer van deze tijd is?”
Kinderen wonen verder weg en komen niet al te vaak op bezoek. “Van
degenen die ik van vroeger ken, zijn de meesten al gaan hemelen.”
“Mijn herinneringen kan ik met bijna niemand meer delen.”
Gelukkig wordt de eenzaamheid onder de mensen steeds serieuzer
genomen. Want het is werkelijk een groot maatschappelijk probleem
geworden. In onze hectische tijd waarin voor jonge mensen heel veel,
zeer veel moet in steeds minder tijd, is er steeds minder ruimte en/of
tijd voor een ander. Alles moet renderen. Alles moet nut hebben en
alles moet liefst direct resultaat opleveren. Stilstaan bij jezelf is al
moeilijk genoeg. Laat staan stil staan bij de ander. En wat is het
rendement voor mij als ik tijd spendeer aan iemand die zich eenzaam
voelt??
Ons geloven in Jezus wijst ons telkens weer op de
verantwoordelijkheid die we hebben voor onszelf én voor de ander.
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Wie alleen zichzelf dient, dient slechts de helft. Natuurlijk heeft elk
mens in eerste instantie zelf de verantwoordelijkheid over wat je doet
en laat. Ook eenzame mensen hebben de uitdaging zelf actief te blijven
ook in hun aandacht naar anderen. Maar als alleen de medewerker van
de supermarkt de enige gesprekspartner is geworden, dan hoop ik toch
maar dat er mensen zijn die de moeite nemen om zo’n iemand te zien
en te willen ontmoeten. Gelukkig zijn er in onze
geloofsgemeenschappen heel wat vrijwilligers die vanuit
bezoekgroepen of als wijkcontactpersoon qualitate qua hun best doen
om aandacht te hebben voor de bijna verborgene medemens. Maar
ook u en ik worden uitgedaagd om in die kilte en leegte een beetje
warmte en nabijheid te brengen. Stuur eens een kaartje; bel iemand
eens op en vraag hoe het gaat; verras iemand met jezelf. Een groter
geschenk dan dat kun je niet geven.
G. Noordink, pastor

Van de Redactie
Beste medeparochianen,
Als eerste willen wij u namens de redactie een Zalig Nieuwjaar wensen
en hopen dat het voor u een goed jaar zal worden.
De maand januari zit er al bijna weer op en februari staat al weer voor
de deur. We beginnen de maand met:
2 februari Maria Lichtmis en Woord en Communieviering verzorgd door
de werkgroep Slagharen1.
9 februari Eucharistieviering met pastor Rutgers en ook wordt de
Blasiuszegen gegeven.
11 februari zal de ledenvergadering van de begrafenisvereniging
St.Barbara plaats vinden. Deze vergadering begint om 20.00 uur in de
parochiezaal. Tot slot willen we de jaarvergadering van onze
geloofsgemeenschap bij u onder de aandacht brengen. Deze zal zijn
op 14 februari zijn en begint ook om 20.00 uur. Tijdens deze
vergadering wordt ook het startsein gegeven voor de actie Kerkbalans.
Wij wensen u een goede maand toe.
De Redactie
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Agenda en belangrijke data
Zo.

27 jan.

Za.
Ma.
Za.
Zo.
Ma.
Woe.
Do.

2 febr.
4 febr.
9 febr.
10 febr.
11 febr.
13 febr.
14 febr.

Ma.

18 febr.

10.00 uur Oecumenische viering, week van
gebed in de Kruiskerk in Lutten.
Maria Lichtmis.
20.00 uur Locatieraad
Mogelijkheid om Blasiuszegen te ontvangen
14.00 uur Inloopmiddag
20.00 uur Jaarvergadering St. Barbara
19.00 uur R.K.V.
20.00 uur Jaarvergadering geloofsgemeenschap
Valentijnsdag
19.30 uur K.B.O. jaarvergadering.

Koffiedrinken op zaterdag 9 februari. Er is dan koffie, thee en
limonade. U bent van harte welkom! Zaterdag 9 februari wordt verzorgd
door groep 2: Annie, Dinie, Maria en Marian.

Collecte
coll. 17 nov.
Nationale Jongerencollecte
coll. 25 nov.
coll. 1 dec.
coll. 9 dec.
coll. 15 dec.
coll. 23 dec.
Adventsactie
Kerstmis
Artsen zonder Grenzen
Knikengel
coll. 29 dec.
oudejaarsdag
Nieuwjaar
coll. 5 jan.

42,40
55,75
65,22
45,25
69,10
41,20
38,10
269,65
656,68
673,72
25,30
36,95
68,31
66,05
50,00
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Kroniek
30-12-2018 Theodorus Kosse
11-1-2019 Hendrikus Johannes Jozeph Loman

81 jr.
82 jr.

Wij feliciteren
Wij feliciteren iedereen die in de maand februari jarig zijn. 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 8 februari zal past. Rutgers
voor gaan.
Redactievergadering
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli/aug.

vouwen en nieten

15 jan.
19 febr.
19 maart
16 april
15 mei
19 juni

22 jan.
26 febr.
26 maart
23 april
22 mei
26 juni

afhalen
23 jan
27 febr.
27 maart
24 april
23 mei
27 juni

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
Za. 26 jan.; 19.00 uur Euch.viering past. Monninkhof met het
koor Believe Together
Bennie en Berny Maas; Lenie Mensen-Schrijver; Johan
Hagemeijer; Bernard Luiken; Hans Soppe en fam.; Theo Kosse;
J.W. Wencker en echtgenote; Henny Loman
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Di.

29 jan.;
Broeder Cornel

Do. 31 jan.:
Pastor Zandbelt;
Zo.

3 febr.: 9.00 uur Comm.viering Slagharen 1 met het
Ceciliakoor
Mieke Viskaal-Wessel; J.W. Wencker en echtgenote; Gradus
Schlepers en Corrie Bakker-Schlepers; Herman en Mien
Disselborg-Mecklenfeld; Jans en Rika Hegeman-Soppe; Gerard
en Riet Pieper; Theo Kosse; Herman Plas en ouders PlasSentker; Henny Loman

Di.

5 febr.:
Pastoor Langkamp;

Do.

7 febr.:
Pater Oude-Hengel;

Za.

9 febr.: 19.00 uur Euch.viering past. Rutgers/Blasiuszegen
met het koor Cornel en koffiedrinken.
Gerard en Gre de Vent-Koorman en Britt Kosse; fam. de
Gooijer-van der Most; Bernard Luiken; Theo Kosse; Meine en
Lenie Kloppenburg-Biemans; Bernard en Dini SchlepersHemme, Rita en Berry Schlepers; Johan Feddema en ouders
Schlepers-de Munnik en fam.; J.W. Wencker en echtgenote;
Lenie Mensen-Spijker; Henny Loman

Di.

12 febr.:
Pastor Westerhof

Do.

14 febr.:
Pastoor Zandbelt;
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Zo.

17 febr.: 9.00 uur Euch.viering past. Monninkhof met het
Ceciliakoor
J.W. Wencker en echtgenote; Antoon en Gretha van der MostPieper; Henny Loman

Di.

19 febr.:
Pastoor Langkamp;

Do.

21 febr.:
Pastor Westerhof;

Za.

23 febr.: 19.00 uur Comm.viering past.werker Butti met het
koor Believe Together.
Gerard Beukers; Bennie de Vent; Henny Loman; J.W. Wencker
en echtgenote; Gerard Mecklenfeld

Di.

26 febr.:
Broeder Cornel

Do.

28 febr.:
Pastoor Noordman

Februari
D’vaart
za.19.00 u
zo. 9.00 u.
De Belte
za.19.00u.
zo. 9.00 u.
H’berg
Zo11.00u.

2/3

9/10

16/17

Comm.
-

Comm.

Euch.

Euch.
-

Euch.
-

Euch.

Comm.
-

Euch.

Comm.

Comm.

Euch.

Euch.
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23/24

Misdienaarsbeurten
Za. 9 febr. 19.00 uur
Zo. 17 febr. 9.00 uur
Za. 23 febr. 19.00 uur

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

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
Aanleg en onderhoud kerkhof.
Zoals U waarschijnlijk al heeft opgemerkt, heeft het kerkhof een
verfraaiing ondergaan. Het gedeelte waar het monumentje voor het
ongedoopte kind is geplaatst, is opnieuw ingericht en her ingeplant.
Ook het H.Hartbeeld heeft een renovatie ondergaan. Als het technisch
mogelijk is zullen de grafstenen van de beide hierin begraven pastoors
ook worden gerestaureerd.
Het ontwerp voor dit gedeelte van het kerkhof is gemaakt door de
prijswinnende leerling van een klas van de Groene Welle in
Hardenberg en heeft als motto meegekregen “Troost” Als afronding is
om dit monumentje tevens een fraai stukje straatwerk gemaakt in de
vorm van een hart. Bovendien is een bankje geplaatst voor een kort
moment van rust.
Dan een vriendelijk verzoek van de groep kerkhofonderhoud.
Zoals bekend mag worden veronderstelt wordt enige tijd na het
begraven van een overledene dit gedeelte weer ingezaaid. Wilt U vanaf
dat moment geen gebruik meer maken van het ingezaaide gedeelte en
alleen versieringen plaatsen op het kopgedeelte van het graf. De reden
voor dit verzoek is dat anders te veel hinder wordt ondervonden met
het maaien van het gras. Dit geldt uiteraard ook voor het gehele
kerkhof.
Vertrouwend dat iedereen aan dit verzoek zal meewerken.
Groep kerkhofonderhoud Slagharen.
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Uitnodiging Jaarvergadering
geloofsgemeenschap Slagharen.
Deze wordt gehouden op donderdag 14 februari 2019 om
20.00 uur in de parochiezaal.
Agenda:
1. Welkom door de voorzitter, mevr. A. Kosse.
2.
Opening door pastor Butti.
3. Overzicht afgelopen jaar door A. Kosse.
4. Voorlopige jaarcijfers 2018 en begroting 2019 door financieel
beheerder dhr. H. Kosse.
5. Verslag activiteiten van de pastoraatgroep:
- profieldrager Catechese
: mevr. A. Kosse
- profieldrager Diaconie
: mevr. I. Santman
- profieldrager Liturgie
: mevr. I. Santman
- profieldrager Opbouw
: dhr. H. Juurlink
6. Terugblik 2018 van pastoraal team door pastor Butti.
7. Pauze.
8. Nadere kennismaking met pastoor Monninkhof
Thema:

Werken

aan

een

pastoraal

beleidsplan

Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen.

9.

Start Kerkbalans 2019 door dhr. H. Kosse.

10.

Rondvraag.
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voor

de

11.

Sluiting.

Uitdeling van enveloppen aan collectanten van kerkbalans door dhr. J. de
Gooijer.
Daarna is er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje
en een drankje.
Uitnodiging informatieavond AVG
Geachte medeparochianen,
Zoals jullie allen weten is op 23 mei 2018 de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming) van kracht geworden.
In het voorjaarsoverleg van mei jl. is door Herman Soepenberg een
informatieavond over dit onderwerp toegezegd.
Deze is nu gepland, en wel op twee plekken:
Op donderdag 7 maart 2019 om 19.30 uur in het parochiecentrum van
Heino
en op donderdag 4 april 2019 om 19.30 uur in het parochiecentrum van
Dedemsvaart.
De uitnodiging is bedoeld voor allen die werken met persoonsgegevens
(ledenadministratie, actie KB), maar ook voor redacties van
parochiebladen, website, wijkcontactpersonen, overige
contactpersonen enz. en voor alle andere belanghebbenden.
Om een inschatting te kunnen maken van het aantal te verwachten
mensen, zou het fijn zijn als men zich van te voren bij mij aanmeldt.
Dat kan via dit mailadres: brigitta-seekles@emmanuelparochie.nl
Met hartelijke groeten,
Brigitta

Ledenvergadering R.K.Begrafenisvereniging St. Barbara
Agenda voor de ALV van R.K. begrafenisvereniging St Barbara op
maandag 11 februari 2019 aanvang 20.00 uur parochiezaaltje te
Slagharen.
1. Opening
2. Goedkeuring notulen jaarvergadering op 16 april 2018
3. Jaarverslag penningmeester
12

4.
5.
6.
7.

Toelichting financieel jaar overzicht
Verslag en benoeming kascommissie
Mededelingen
Bestuursverkiezing aftredend en niet herkiesbaar .Mw. H. KosseHudepohl
Het bestuur stelt voor als kandidaat voor het bestuur Angelien van
Wijhe
8. Rondvraag
9. Sluiting
Wij als bestuur willen u er graag op attenderen dat als uw kinderen de leeftijd
van 18 jaar hebben bereikt niet meer verzekerd zijn bij Begrafenisvereniging
St. Barbara.
Voor opgave van het lidmaatschap kunt u mailen met dhr. G. de Gooijer
barbara.slagharen@gmail.com
Het lidmaatschap bedraagt 15 euro per jaar per persoon.

Klankbordgroep Nieuwe Wever
Namens de kerk ben ik voor Slagharen en De Belte, sinds de
oprichting, contactpersoon voor de klankbordgroep van de Nieuwe
Wever (NW). Wat houdt dit in?
De groep bestaat uit allerlei personen uit de dorpsgemeenschap; zo is
er een vertegenwoordiger van bv. familie van bewoners, de thuiszorg,
huisartsenpraktijk, de cliëntenraad, de ondernemersvereniging,
sportvereniging, plaatselijk belang, de kerk, enz.
Deze groep is door de NW opgericht om van gedachten te wisselen en
zich met diverse onderwerpen bezig te houden, om de integratie en
herkenbaarheid in de dorpsgemeenschap te bevorderen en om uit de
gemeenschap te horen hoe de NW bekend staat; zijn er positieve of
misschien negatieve signalen? Zo nodig kan dan daar op ingegaan
worden. Daarnaast worden we op de hoogte gehouden van allerlei
ontwikkelingen die zich voordoen in de NW. We hebben 4 x per jaar
overleg met elkaar. Met vriendelijke groet, Marita Hegeman
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Vrijwilligers gezocht
Op de laatste donderdag van de maand gaan een aantal bewoners van
de Nieuwe Wever naar de kerk voor de viering om 10.00 u. Zij worden
begeleid door een aantal vrijwilligers, echter zijn wij altijd op zoek naar
meerdere vrijwilligers om in te kunnen spelen op de vragen van de
bewoners; we willen het groepje graag wat uitbreiden. We zoeken
vooral mensen die bewoners in een rolstoel willen duwen.
Mocht je belangstelling hebben neem dan contact op met mij.
Met vriendelijke groet, Marita Hegeman, tel: 682124.
Inloopmiddag
Wij nodigen u weer van harte uit voor een gezellige middag op zondag
10 februari 2019 van 14.00 – 16.00 uur in de parochiezaal in
Slagharen. 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

Overleden 30 december j.l.
Theodorus Kosse
Op de leeftijd van 81 jaar
Laten we hem in onze gebeden herdenken

Overleden 11 januari j.l.
Hendrikus Johannes Jozeph Loman
Op de leeftijd van 82 jaar
Laten we hem in onze gebeden herdenken
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Varia
Buddy project Hardenberg
Vrijdagavond 1 maart hoopt het 4de Buddy Project Hardenberg van start
te gaan. Hiervoor zoeken we mensen die graag een periode samen
met een bewoner van het AZC of een statushouder willen optrekken. Is
dat wat voor jou? Dinsdagavond 29 januari is er een informatieavond
over dit 4de buddyproject waar we jou van harte uitnodigen. Hier leggen
we duidelijk uit wat ons project inhoudt en hoe wij jou hierbij helpen.
We doen het samen.
Aanvang 20.00uur. Adres: Sjaloomkerk, Hessenweg 57 in Heemse.
Van Harte Welkom!
Het Buddy Project Hardenberg helpt asielzoekers en statushouders bij
hun sociale integratie. Dit doen we door betrokken inwoners van de
gemeente Hardenberg te koppelen aan hen én te begeleiden voor een
periode van 4 maanden. Tevens vormen we een verbinding in hun
zoektocht naar werk. Dit project wordt gecoordineerd door Jan vd
Giessen, Aly Rensink en Ayold Buit. Zij doen deze oproep bij alle
kerken, alle christenen in de gemeente Hardenberg.

Verenigingen.
R.K.Vrouwenvereniging.
De volgende bijeenkomst is op woe. 13 febr. en begint om 19.00 uur.

Buurtkamer
16 februari

Biljarten en kaarten. Aanvang 14.00 uur.

ZijActief
Woensdag 27 februari om 20.00 uur in het Kronkelhonk.
Onze gezamenlijke avond wordt dit jaar georganiseerd door onze
zustervereniging “Samen Eén”.
Deze avond wordt ingevuld door mevr. Gerda Marsman. Zij houdt een
power point presentatie met als thema: “Op de fiets door Amerika en
Canada”. Zij heeft heel wat avonturen beleefd en verteld daar op
humoristische wijze over, vergezeld van mooie plaatjes.
Donderdagmiddag film in de parochiezaal.
Datum, tijd en titel worden nog bekend gemaakt.
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K.B.O.
Maandag 18 februari houden we de Algemene Ledenvergadering in de
parochiezaal. Aanvang: 19.30 uur. Aansluitend zal er een bingo zijn.

kinderpagina
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