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   Nieuwsblad Mei 2019 

 
 

Opeens is het er…….. 
 
Soms zie je er iets van.  
Zo hier en daar een nieuw begin, klein en kwetsbaar 
als de eerste puntjes van een jonge plant die uit de aarde komt.  
Een klein begin van vrede, iemand die belangeloos 
iets voor een ander doet.  
Mensen die elkaar de ruimte gunnen. 
 
Soms zie je er iets van, maar soms ook niet.  
Al die goede bedoelingen die uitlopen op een fiasco.  
Al die mooie initiatieven waarvan je niet meer hoort. 
Het is afwachten……. 
Afwachten, zoals bij zaad dat je zaait in de aarde.  
Je ziet het niet en toch ontkiemt het ondergronds.  
Plotseling komt het op.  
 
Toch maar zaaien dus, korrels vrede, korrels liefde.  
Tot de aarde openbarst en je verrast 
ontdekt 
dat je toch iets ziet van het koninkrijk van 
God.  
Greet Brokerhof-van der Waa.   
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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. 
 

mailto:g.noordink@hetnet.nl
mailto:butti@home.nl
mailto:m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl
mailto: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              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 
Nieuwe schepping  
Nu ik dit schrijf, is het nog halfvasten. We leven toe naar de viering van 
het Paasfeest. Maar wanneer U dit leest, is het waarschijnlijk al weer 
mei, leven we volop in de vreugde om de Verrezen Heer, en is ook 
buiten de nieuwe lente inmiddels volop zichtbaar. De natuur lijkt wel 
een ‘nieuwe schepping’. 
Hieraan moet ik denken naar aanleiding van wat de apostel Paulus 
hierover schrijft. In heel wat van zijn brieven spreekt hij over deze 
‘nieuwe schepping’. Hiermee bedoelt hij de hoop op nieuw leven bij 
God. Dit bestaan is nog onvolmaakt, zo zegt Paulus in het ‘Hooglied 
van de liefde’ (1 Korintiërs 13) ons kennen is nog stukwerk, we weten 
niet hoe het zal zijn als ook wij het tijdelijke zullen hebben verwisseld 
voor het eeuwige. Maar toch hopen wij eens thuis te mogen komen bij 
Onze Lieve Heer. 
Dat de hoop op een ‘nieuwe schepping’ ook leeft onder U, bleek me 
laatst nog bij een uitvaartviering. Tot mijn verrassing hadden de 
nabestaanden gekozen voor een gedeelte uit de brief aan de 
Filippenzen (3, 20-21). Deze keuze had ‘praktische’ motieven zo bleek, 
het is een lekker kort stukje (en niet ‘te zwaar). Maar er zat ook nog wel 
een andere reden achter. De kinderen van de overledene vertelden, 
dat de laatste jaren voor hun moeder best zwaar waren geweest. Ze 
was een schat van een mens, een hele lieve vrouw en moeder. Maar 
toch: zeker fysiek werd zij geconfronteerd met de kwetsbaarheid van dit 
lichamelijk bestaan. Leef je onder zulke omstandigheden (je wilt nog zo 
graag, maar lijf en leden werken niet meer mee) dan hoop je (met je 
naasten) dat er een moment mag komen, dat je je leven uit handen 
mag geven aan Onze Lieve Heer, en dat je – delend in zijn eeuwige 
liefde, een nieuwe mens, een nieuwe schepping, mag worden. 
Deze hoop op een nieuwe schepping zie je ook terug in tal van 
liederen, die rondom Pasen, maar ook wel eens bij uitvaarten zingen. 
Neem nu het lied: “De steppe zal bloeien”. Ons leven kan droog en dor, 
koud en kil zijn. Maar toch proberen we de moed erin te houden, we 
doen ons best om er wat van te maken. De dichter van dit lied – Huub 
Oosterhuis – voelt haarfijn aan, hoe graag wij het gevoel zouden 
krijgen, dat de rotsen opengaan, dat het water zal stromen, tintelen en 
stralen en dat wij – dorst als we hebben – zullen komen drinken. Kon in 
deze weerbarstige wereld, zo vol van ellende en narigheid, de steppe, 
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waarin we ons bevinden, maar eens in bloei komen staan. Dan zouden 
we lachen en juichen ! 
Gaat het om een nieuwe schepping, dan denk ik ook aan 
duurzaamheid. Deze week was er nog weer een bericht, dat er ergens 
een potvis was aangespoeld, met allemaal plastic in zijn maag. 
Allemaal welvaartresten, door ons mensen weggeworpen. Hoe lang zal 
de natuur nog overleven, hoe lang blijft onze aarde nog bewoonbaar ? 
Bij een nieuwe schepping sta ik voorts stil bij menselijke verhoudingen. 
Zojuist sprak ik nog een Afrikaanse priester. Hij vertelt, dat bij hem – in 
Oeganda – de kerken nog vol zitten, en dat de bezoekers aan de 
vieringen dansen tijdens de liturgie. Konden wij nuchtere westerlingen 
ook maar zo swingen, zo verzucht ik wel eens. Dan zouden we toch 
veel gemakkelijker met elkaar kunnen omgaan, en zou er meer 
schwung zitten in onze onderlinge relaties. 
Tot slot noem ik U – als het gaat over een nieuwe schepping – nog de 
inspiratie, die ik opdeed bij een bespreking met andere sportieve 
pastores. Met ons vijven zijn we betrokken bij NKS Voetbal. NKS staat 
voor: Nederlandse Katholieke Sportfederatie. Naar aanleiding van het 
recente document van onze paus over de relatie tussen geloof en sport 
(“Giving the best of yourself”, in het najaar zal er een Nederlandse 
vertaling verschijnen), zeiden we tegen elkaar, dat we ook nieuwe 
mensen kunnen worden, als we gezonder zouden leven. Niet alleen 
onder priesters is het ‘goede leven’ zichtbaar. Maar ook anderen onder 
ons bewegen veel te weinig. Hoe kunnen we achter het autostuur, 
achter onze computers en achter onze vergadertafels vandaan komen, 
en meer gaan wandelen ? Van Ommen lees ik, dat ze een ‘wandelende 
gemeente’ wil zijn. Dit zal voor de andere locaties in ons mooie gebied 
ook wel gelden. Laat ons dan – in Bijbelse woorden – ‘wandelen in het 
Licht van de Heer’, en zo een ‘nieuwe schepping’ worden. 
Dat het zo mag zijn. We vragen het aan Jezus Christus, onze Verrezen 
Heer. 
                                       Pastoor André Monninkhof 
 

Van de Redactie 

Beste medeparochianen, 

Wat staan de bomen met de bloesems er weer prachtig bij, vindt u ook 

niet? Je zou het bijna feestelijk kunnen noemen. 
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Bij het maken van dit nieuwsblad is het prachtig weer en is het bijna 

Koningsdag. De Koningsspelen zijn al geweest en koning Willem 

Alexander viert zijn verjaardag op 27 april. 

Een week later za. 4 mei is er de jaarlijkse Dodenherdenking. 

Om 19.15 u. wordt dit in de kerk gevierd met aansluitend de 

bloemlegging en de 2 minuten stilte bij het monument. Koor Cornel 

ondersteunt de viering . 

Zondag 5  mei vieren we Bevrijdingsdag. 

En dan  op 12 mei is het Moederdag en worden alle moeders in het 

zonnetje gezet. 

Hemelvaartsdag is op donderdag 30 mei. We vieren dan de 

Hemelvaart van Jezus Christus. 

Dit jaar is de 1e Heilige Communie op zondag 26 mei in Dedemsvaart. 

De geloofsgemeenschappen in de regio vieren dit samen. 

Wij wensen u een goede maand toe. 

De Redactie 

 

Agenda en belangrijke data 
Meimaand=Mariamaand 
Zon.  28 april  Beloken Pasen  
   13.30 uur Dopen 
Woe. 1 mei   Dag van de arbeid 
Do.  2 mei   20.00 uur Locatieraad 
Zat.  4 mei   19.15 uur Dodenherdenking met koor Cornel 
Zon.  5 mei   Nationale Bevrijdingsdag.  
Vrij  10 mei  Kledingaktie in Slagharen 10-12 uur 
Za.  11 mei  Kledingaktie in Be Belte 10-12 uur 
Za/Zo 11/12 mei  Roepingenzondag 
Zo.  12 mei  Moederdag 
Woe.  15 mei  19.00 uur R.K.V. 
Zo.  19 mei  15.00 uur Plechtig lof te de Belte (Mariamaand)  
Zo.  26 mei  1e Heilige Communie te Dedemsvaart 
Do.  30 mei  7.00 uur Euch.viering te De Belte   
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Koffiedrinken op zondag 5 mei.   Er is dan koffie, thee en limonade. 

U bent van harte welkom! Zondag 5 mei  wordt verzorgd door groep 1: 

Grady, Marietje, Tonnie en Truus. 

 

Collecte 

coll. 17 maart 47,45 

coll. 23 maart 81,52 

coll. 31 maart 29,50 

coll. 6 april 75,45 
 
Kroniek 

Overleden   

21-3-2019 Jantje Geertje Spijker-Bult 66 jr. 
 
Wij feliciteren 
Wij feliciteren iedereen die in de maand mei 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 3 mei zal past. werker Butti 
voor gaan.   

 
Redactievergadering      vouwen en nieten            afhalen 
Mei                     16 april                          23 april                         24 april 
Juni                     21 mei                           28 mei                          29 mei 
Juli/aug.              18 juni                           25 juni                          26 juni 
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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.  4 mei: Dodenherdenking 19.15 uur met het koor Cornel.  
 
Zo       5 mei: 9.00 uur  Euch.viering past. Rutgers met het  
                       Ceciliakoor en koffie drinken 

Mieke Viskaal-Wessel; Gradus Schlepers en Corrie Bakker-
Schlepers; J.W. Wenker en echtgenote; Herman en Mien 
Disselborg-Mecklenfeld; Bernard en Dini Schlepers-Hemme en 
Rita en Berry Schlepers; Jan en Miep Peters; ouders Bouwhuis-
Finkers en fam.; Janneke Spijker-Bult; jaargetijde Bertus Kok; 
ouders Gerard en Truus Overberg-Sieljes; 

 
 
Di.      7 mei;  
          Broeder Cornel 
 
Do.      9 mei;  
            Pastor Zandbelt;  
 
Zo.      12 mei: 9.00 uur Moederdag Euch.viering past. Wenker met  
                         het Ceciliakoor  

J.W. Wencker en echtgenote; Gerard Beukers; Meine en Lenie 
Kloppenburg-Biemans; Anton en Truus Pieper-Boomgaard; Jan 
en Miep Peters; Dora Wenker-Stroeve en fam. ; ouders 
Wenker-Schrijver en fam.; Tinus en John Temmink en fam.; 
Johan Feddema en ouders Schlepers-de Munnik en fam.;   

 
 
Di.       14 mei:  
            Pastoor Langkamp;   
 
Do.      16 mei;  
            Pater Oude-Hengel;  
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Za.      18 mei: 19.00 uur Comm.viering werkgroep Dedemsvaart  
                         met het koor Believe Together  

Gerard en Gre de Vent-Koorman en Britt Kosse; Bennie en 
Berny Maas; J.W. Wencker en echtgenote; ouders Back-Bruins; 
Hein Tholen;  

 
Zo.      19 mei: 15.00 uur Plechtig Lof in De Belte  
 
Di.       21 mei: 
            Pastor Westerhof;  
 
Do.      23 mei:  
            Pastoor Zandbelt;  
 
Zo.     26 mei: 9.00 uur Euch.viering  past. Monninkhof met het  
                        koor Cornel  

J.W. Wencker en echtgenote; ouders Weekamp-Schlepers; 
fam. de Gooijer-van der Most; Bernard en Dini Schlepers-
Hemme en Rita en Berry Schlepers; ouders Wering-Bouwhuis; 
Herman en Marie Hagemeijer-Wering; Anton en Herman 
Wering; ouders Juurlink-Spijker; Betsie Wenker-Elfrink en 
ouders Wenker-Maas; Wendy Hagemeijer; Hans Soppe; ouders 
Plas-Mecklenfeld; 

 
 
Di.      28 mei:  
           Pastoor Langkamp;  
 
Do.     30 mei: Hemelvaart 7.00 uur  Euch.viering past. Rutgers in  
                                                            regioverband  in De Belte 
           Pastor Westerhof; Johanna Arkes-Kosse; Antoon Otten en fam.;  
          
Za.      1 juni: 19.00 uur Euch. viering past. Monninkhof met het  
                       Ceciliakoor en koffie drinken. 

Jan en Miep Peters; Gerard Back; Mieke Viskaal-Wessel; 
Gradus Schlepers en Corrie Bakker-Schlepers; J.W. Wencker 
en echtgenote; Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld;   
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Zo. 19 mei om 15.00 uur Plechtig Lof in de Belte.  
Zo. 26 mei om 10.00 uur 1e Heilige Communie in 
Dedemsvaart 
Do. 30 mei Hemelvaart om 7.00 uur Euch.viering in 
regioverband in de Belte 
 
Misdienaarsbeurten  

 
 
 
 
 
 
 

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

mei   4/5  11/12 18/19 25/26 

D’vaart 

za.19.00 u 

zo. 9.00 u. 

 

Euch. 

- 

 

Comm. 

- 

 

- 

Comm.  

 

- 

1e H.C. 

De Belte 

za.19.00u. 

zo. 9.00 u. 

 

- 

Euch. 

 

Comm. 

- 

 

- 

Comm. 

 

Euch. 

- 

H’berg  

Zo11.00u.  

 

Euch.   

 

Comm. 

 

Comm. 

 

Euch. 

Zo. 5 mei 9.00 uur 
 

Lisa Meekhof 
Stefanie Bosch 

Zo. 12 mei 9.00 uur  Annie Kok  
Hilda Berg 

Zo. 26 mei 9.00 uur Marietje Hertsenberg 
Marieke v. d. Blieck 



  
 

11 
 

                                                                                                       Maria  
                                                        
                                                       de jaren klimmen, zij wordt oud 

met een hart nog boordevol verhalen 
verhalen die zij koestert  

als haar grote schat 
 

was het gisteren of vandaag 
die stem, dat licht, de engel 

de woorden, die hij sprak  
was het écht wel zolang terug 

dit verhaal, dat nooit vervaagt? 
 

mij geschiede naar Uw woord 
 

ze buigt haar hoofd net zoals toen 
 

want nog altijd leeft zij in verwondering 
zij, Maria,  

de begenadigde  
en uitverkorene Gods.  

Oeke Kruythof 

 

 
Wat iedere parochiaan wil weten 
 

             Herinnering 
Mogen wij de parochianen die hun kerkbijdrage van het jaar 2018 
nog niet betaald hebben, vriendelijk verzoeken dit alsnog te 
doen?  Uw bijdrage is onmisbaar.   
Met dank voor Uw medewerking, 
Het Locatiebestuur.                                                                                                                                                                                         
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Overleden 21 maart  j.l. 

 
Jantje Geertje Spijker-Bult  
Op de leeftijd van 66 jaar 

 
Laten we haar in onze gebeden herdenken 

 

 

 
Varia 
10-daagse inspiratiereis: In de voetsporen van Paulus naar 
Griekenland. 

 
Onlangs hebt u in het parochieblad kunnen lezen over onze 
voorgenomen reis naar Griekenland. We zullen eind okt. 2019 in de 
voetsporen van de apostel Paulus een reis door Griekenland maken. 
Wij bieden u een compleet verzorgde reis aan! 

Sam’s kledingaktie 
in Slagharen-De Belte 

voor Mensen in Nood   Zaterdag  

11 mei van 9.00 uur tot en met 12.00 uur 
bij: O.L.V.  van Fatimakerk  De Belte, of 
bij de kerk in Slagharen op vrijdag 10 

mei, tussen 10.00 en12.00uur. 
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De apostel Paulus heeft een grote rol gespeeld in de verspreiding van 
het Christendom in de landen rond de Middellandse Zee. In 
Griekenland zijn de voetsporen van de ‘rondreizende apostel van de 
heidenen’ nog steeds zichtbaar. Deze voetsporen vormen de leidraad 

voor onze reis naar Griekenland.  
 
We vliegen op Thessaloniki/Kavala en trekken met een luxe touringcar 
van noord naar zuid onder begeleiding van een Nederlandssprekende 
gids. Op deze manier zullen we veel van Griekenland kunnen zien en 
horen.  Pastor Butti zal het inhoudelijke deel verzorgen. Hij kan ons 
veel vertellen over de reis die Paulus in Griekenland heeft gemaakt. 
Een kleine greep uit het programma: Kavala (de stad waar Paulus 
voet aan wal zette).  
De oude archeologische stad Filippi. Het stadje Veria (prachtige 
schuilkerkjes). De magische kloosters op de Meteoratoppen  (met 
Iconenatelier). Delphi (klooster Osios Loukas). In Athene bezoeken we 
o.a. het Acropolis. Ook maken we een ‘dag cruise’ naar de schitterende 
eilandjes Hydra, Poros en Egina. De terugreis naar Nederland vanaf 
vliegveld Athene. 
 
Reissom:  (minimaal deelname 20 pers.) 
1.949,00 euro op basis van een 2 pers. Kamer.  
Toeslag 1 pers. Kamer 270,00 euro. 
(Onder voorbehoud van een kleine prijswijziging). 
 
Bij de reissom is inbegrepen: 

- Transfer van en naar vliegveld Düsseldorf. 
- Retourvlucht incl. alle toeslagen. 
- Transfer in Griekenland per luxe touringcar. 
- Cruise Hydra, Poros en Egina incl. lunch. 
- Tien dagen verblijf in een driesterrenhotel op basis van volpension. 
- Lokale Nederlandstalige gids van dag 1 t/m 8. (Tijdens de cruise en de 

laatste dag is dit niet nodig). 
- Entreegelden. 
- Calamiteitenfonds. 
- Reis- en toeristenbelasting. 
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Niet bij de prijs inbegrepen: 
- Fooien – consumpties – evt. gebruik van openbaar vervoer in Athene. 

– bijdrage basilieken en kerken tijdens de vieringen – evt. 
brandstoftoeslag – evt. entreegelden buiten het gestelde programma. 

 
Wilt u meer informatie of zich aanmelden voor deze reis neem dan 
contact op met: 
jannyhorstmanwink@gmail.com tel. nr. 0529-460225 
liesakkermans@t-mobilethuis.nl tel. nr. 0572-372003 
 

Verenigingen.  
 

Buurtkamer 
18  Mei  Kaarten en biljarten 
25  Mei Bingo 
 

R.K.V.  
Op woensdag 15 mei is het alweer onze sluitingsavond. In navolging 
van vorig jaar sluiten wij ook dit jaar af met een bingo. Er is ook een 
verloting. Het bestuur wenst ieder een prettige en zonnige vakantie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderpagina 
Op de Kinderpagina staan de 12 leerlingen van Jezus.  
Geef jij ze een gezicht? 
 
 

 

mailto:jannyhorstmanwink@gmail.com
mailto:liesakkermans@t-mobilethuis.nl
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