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     Nieuwsblad juli-augustus  
                       
2019 
 
 
 
 
 

 

                                                   Wolken 
 
Zomaar op een zomerdag 
eens naar de hemel kijken 
waar witte wolken drijven 
in een zee van blauwe lucht. 
Even los en vrij zijn van 
die dolgedraaide aarde. 
Een hemelsblauwe ruimte                   
waar een mens de haast ontvlucht.    

 
Vluchtig zijn de vormen van 
de wolken die verschuiven. 
Ze geven lucht en ruimte 
aan een ziel die zoekt en vraagt. 
Alles wat belangrijk leek 
verschuift op deze hoogte. 
Hier staan de zinnen open 
en de geest wordt uitgedaagd. 
 
De deur gaat even van het slot. 

Hier voelt een mens zich dicht bij 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 
Pinkstermijmeringen 

 
‘Joop, weet jij het verschil tussen een arts, een psycholoog en een 
theoloog?´ vroeg een student mij een keer. Zonder mijn antwoord af te 
wachten, gaf hij zelf antwoord: ´Een arts staat in een verlichte kamer en 
een psycholoog in een donkere kamer. Maar een theoloog staat met 
een zonnebril op in een donkere kamer!´ Zo, daar kon ik het mee doen! 
Natuurlijk heb ik hem even mores geleerd. Maar het antwoord is wel 
tekenend voor hoe er vaak tegen de geestelijke dimensie van ons 
bestaan wordt aangekeken. Iedereen is wel vertrouwd met de huisarts 
en sommigen ook met de psycholoog. Maar wie zoekt er nog een 
pastor op? Niet iedere geestelijke is een pastor, maar iedere pastor is 
een geestelijke, ofwel iemand die vertrouwd is met de spirituele 
dimensie van ons bestaan. Iedereen is wel vertrouwd met de 
lichamelijke dimensie van ons bestaan en ieder mens is uitgerust met 
verstand, gevoel en wilskracht. We zijn welvertrouwd met onze psycho-
somatische leefwereld. Maar voor de geestelijke en mentale kant van 
ons bestaan is dit minder vanzelfsprekend. We hebben vaak geen 
vermoeden van wat er met de Geest bedoeld wordt en als we het 
hebben, dan krijgen we het niet makkelijk onder woorden. Die stomheid 
heeft gevolgen. Want waar slaat het Pinksterverhaal van de zending 
van de heilige Geest op als we geen enkele notie meer hebben van 
waar we die Geest moeten zoeken? Hoe kan het dan voor ons 
Pinksteren worden? Ik mijmer over waar ik die Geest tegenkom in mijn 
eigen leven en wie weet herkent U iets.  
En God sprak: ´Daar zij licht… en daar was licht´ - zo begon het in 
Genesis en zo begint het voor mij iedere morgen weer als ik mijn ogen 
opsla. Met het licht is die aanwezigheid gegeven die alles verlicht en in 
het aanzijn brengt: mijzelf en de wereld om me heen. ´Licht dat ons 
aanstoot in de morgen, zo dichtte Huub Oosterhuis. Het is het licht van 
mijn bewustzijn dat de mensen en de dingen er zijn en dat ik er zelf 
ben. De onophoudelijke stroom van bewustzijn die ontspringt als het 
licht van een nooit uitdovend vuur. Ik zie het licht in de lachende lichtjes 
in de ogen van een kind, de speelse glans van Gods heerlijkheid. Ik 
heb ook gezien hoe het levenslicht in de ogen uitdooft aan het einde 
van een mensenleven. Denk ik aan de Geest, dan licht er iets op in mij 
wat me uittilt boven het gewone, het alledaagse. Soms licht het licht de 
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wereld op, soms maar heel even – als een moment van ultieme 
schoonheid dat me diep ontroert en dat niet van deze wereld lijkt. Er is 
daarachter iets dat als een grote surprise op ons ligt te wachten, denk 
ik dan. Die momenten zijn als krenten in de pap, als slagroom op de 
taart. Het licht is buitengewoon vanzelfsprekend: het verlicht onze 
wereld en ons bestaan, zoals de zon het landschap verlicht. Wie in de 
zon gaat zitten staren, wordt blind. Dat is niet de bedoeling. Het gaat de 
zon immers niet om de zon. Maar hoe kan ik het missen op de zwarte 
bladzijden van het leven, in de schaduw van de dood, bij het verlies 
van een geliefde? Hoe fel kan ik vechten en strijden als een soort 
´Jakob aan de Jabbok´ met de Geest die Leven geeft. (Genesis 32, 24-
32) 
Hoe kan een mens spreken zonder adem? Het Hebreeuwse woordje 
´ruach´ betekent ´geest, wind, adem´. Het was de Geest (ruach) die in 
den beginne over de wateren zweefde, de Geest van wijsheid en van 
troost, maar ook van verzet. De héte Adem onder de felle woorden van 
profeten, die de dode letters tot één levend Woord samensmeedde. 
God blies Adam de levensadem in de neus en Adam werd een levende 
ziel. Gods Adem is de levensadem en als mens adem ook ik Zijn adem. 
Peter Schaap dichtte (misschien onvermoed) een mooie mystieke 
regel: ´Adem mijn Adem, voel wat ik voel en Ik zal jou zijn bij het vallen 
van de avond´.  Het gaat ongetwijfeld over een intieme menselijke 
relatie, maar een diepere betekenis is niet moeilijk te vinden. Wie de 
Adem van de Geest delen, delen het leven zelf. Paulus schrijft in zijn 
brief aan de Galaten over de doop (Galaten 3,27-28): ´Want wij allen, 
Joden en Grieken, slaven en vrijen, zijn in de kracht van één en 
dezelfde Geest tot één Lichaam gedoopt en allen zijn wij doordrenkt 
van één Geest´. Wij ademen dezelfde Adem en leven in dezelfde 
Geest die Jezus bezielde. De eenheid van alle gelovigen is door die 
Geest verankerd in Christus. Wij leven in het krachtenveld van de 
Geest, die brandt als een vuur in ons midden, die ons samensmeedt 
als tot één Volk en die ons voorlicht als een vuurzuil op de weg naar 
het Messiaanse Rijk, zoals eertijds Mozes door de woestijn op weg 
naar het beloofde Land. Zijn we soms verdwaald, het spoor bijster 
geraakt? Wie zal ons leiden?  
Het water, ooit het tehuis van de Leviathan (Psalm 74,13-14) - het 
zeemonster dat leeft in de afgrond en een mens meesleurt de diepte in 
-  is van een doodsbedreiging tot een symbool van leven geworden. 
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Droog en dor is het land zonder water, als een doodswoestijn, totdat de 
hemelen dauwen: rorate caeli!  - en de woestijn zal bloeien als een 
roos! Mijn ziel dorst naar U in een droog en dor land zonder water, 
verlangend naar die zegen van regen die de aarde drenkt. Zoals een 
hert dat schreeuwt naar de waterstromen, naar de stromen van levend 
water die ontspringen uit die Bron die nooit opdroogt, die de aarde 
doordrenken, opdat het nieuwe leven ontluikt. Zo overschaduwde de 
heilige Geest de maagd Maria en werd ze zwanger van de Messias. De 
vliezen van het Koninkrijk Gods werden gebroken en het Koninkrijk van 
God werd onder ons geboren als een gebeuren van bevrijdende liefde: 
God met ons, Emmanuël! Inderdaad, zo klein als een mosterdzaadje. 
Ach, het is misschien nu nog wat te veel om het allemaal te onthouden, 
maar vrees niet: de Geest zal het ons - op haar tijd – wel in herinnering 
brengen.  
 
Juni 2019      Joop Butti 

 
Van de Redactie 
Beste parochianen. 
Dit nieuwsblad is voor twee maanden,  juli en augustus. 
Dit is omdat de vakantieperiode begint. Een tijd waarin iedereen, als 
het goed is, even uitrust en bijkomt van zijn of haar drukke dagelijkse 
leven. Dit kan dicht bij zijn of ver weg, alleen of met velen. Dit maakt 
allemaal niet uit. Het belangrijkste is, geniet, en doe even leuke dingen. 
Op de agenda van de kerk staan ook niet veel activiteiten. 
Rest ons niets anders dan u een fijne en veilige vakantie toe te 
wensen. 
De redaktie 

 
 

Agenda en belangrijke data 
Do.     4 juli         20.00 uur Locatieraad 
Za/zo 24/25 aug.  Missie Verkeersmiddelen Actie/ MIVA 
                             IBAN NL42INGB0000002950 t.n.v MIVA 
                             Den Bosch    
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Koffiedrinken op zaterdag 27 juli en zaterdag 24 augustus.  Er is 

dan koffie, thee en limonade. U bent van harte welkom! Zaterdag 27 juli 

wordt verzorgd door groep 3: Annie Bosch, Grady M., Truus en Nel. 

Zaterdag 24 augustus wordt verzorgd door groep 4: Tiny, Diny, Annie 

en Greetje.  

 

 

Collecte 

coll. 18 mei 41,10  
coll. 25 mei 51,37  
coll. 1 juni 58,19  
Pinksteren 177,00  
Nederlandsche Missionaris 108,28  
 
 
Wij feliciteren 
Wij feliciteren iedereen die in de maanden juli en augustus 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 5 juli zal past. werker Butti  
voor gaan.  Vrijdag 2 augustus zal past. Rutgers voor gaan.   

 
          Redactievergadering           vouwen en nieten          afhalen 
Juli/aug.     do.    13 juni                           25 juni                          26 juni 
Sept.:                  20 aug.         27 aug.           28 aug. 
Okt.                    17 sept.         24 sept.          25 sept. 
Nov.:                  15 okt.         22 okt.            23 okt. 
Dec./Kerstmis/jan:19 nov.:         26 nov.           27 nov 
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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.      29 juni: 19.00 uur Euch.viering 50 jarig priesterschap past.  
                         Wenker in Dedemsvaart 
         
Zo .     30 juni: 9.30 uur Euch.viering dankviering past. Wenker 
                                        met het Caeciliakoor 
           Betsie Wenker-Elfrink en ouders Wenker-Maas; J.W. Wencker   
           en echtgenote; Herman Plas en ouders Plas-Sentker;  
           ouders Wenker-Schrijver; Jans Wenker en fam.; Lies Haverkort-   
           Kleinheerenbrink      
 
Di.      2 juli;  
           Broeder Cornel 
 
Do.      4 juli;  
            Pastor Zandbelt, Marietje Hagemeijer-Haverkortte en fam.;   
 
Za.       6 juli: 19.00 uur Comm.viering Slagharen 1 met het koor    
                       Cornel.  
           Gerard en Gre de Vent-Koorman en Britt Kosse; Mieke Viskaal-  
           Wessel; Gradus Schlepers en Tiny Schlepers-Spijker en Martin;  
           Gerard Beukers; Johan en Riek Schlepers-Sieljes en Greet   
           Sieljes; Gradus Schlepers en Corrie Bakker-Schlepers; J.W.  
           Wencker en echtgenote; Herman en Mien Disselborg- 
           Mecklenfeld; Mina en Rieks Arkes-Stoffers; Herman en Marietje  
           Pijfers en Henk Pijfers; Sientje Wellen-Weekamp;  
           Lies Haverkort-Kleinheerenbrink 

 

Zo       7 juli: 10.00 uur Boerderij-viering in het teken van het      

                     platteland en de kerk. De viering is op het melkveebedrijf    

                    van de fam. Harink, Schuineslootweg 113 te Schuinesloot 
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Di.         9 juli:  
             Pastor Westerhof  
 
Do.      11 juli;  
            Pater Oude-Hengel;  
 
Za.      13 juli: 19.00 uur Comm.viering  past. werker Butti  

            met het  Ceciliakoor  
Anton en Truus Pieper-Boomgaard; Gerard en Riet Pieper;            
J.W.Wencker en echtgenote; Antoon en Gretha van der Most-
Pieper; ouders Peters-Geerdes en fam.; Johan Feddema en 
ouders Schlepers-de Munnik en fam.;  
Lies Haverkort-Kleinheerenbrink 
 

Di.       16 juli: 
            Pastor Westerhof;  
Do.      18 juli: 
            Pastoor Zandbelt;  
 
Zo.     21 juli: 9.00 uur Comm.viering past werker Klein Overmeen  
                       met het Ceciliakoor 
           J.W. Wencker en echtgenote; ouders Juurlink-Spijker; Tinus en  
          John Temmink en fam.; Jan Bosch; Gerard Mecklenfeld en fam.;  
          Gerda Holtkuile-Cents; Lies Haverkort-Kleinheerenbrink 
 
Di.      23 juli:  
           Pastoor Langkamp; Marie Juurlink-Spijker;  
 
Do.     25 juli:  
           Pastor Westerhof; Johanna Arkes-Kosse; Antoon Otten en fam.;  
 
Za.     27 juli: 19.00 uur Euch. viering met Monninkhof met het  
                      Ceciliakoor en koffie drinken.  
          J.W. Wencker en echtgenote; Betsie Wenker-Elfrink en ouders   
          Wenker-Maas; Gerda Holtkuile-Cents:                                         
          Lies Haverkort-Kleinheerenbrink 
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Di.    30 juli:  
         Broeder Cornel;  

Do.   1 aug.:  

         Pater Oude-Hengel 
 
Zo.    4 aug.: 9.00 uur Comm.viering past. werker Butti met het  
                      Ceciliakoor 
         Gradus Schlepers en Corrie Bakker-Schlepers; J.W. Wencker en   
         echtgenote; Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; 
         Gerard Beukers; Lies Haverkort-Kleinheerenbrink 

 
Di.    6 aug.:  
         Pastoor Zandbelt;  
 
Do.    8 aug.; 
          Pastoor Langkamp 

 
Za.     10 aug.; 19.00 uur Comm.viering past. werker Butti met het  

  Ceciliakoor  
          Antoon en Truus Pieper-Boomgaard; Gerard en Gre de Vent- 
          Koorman en Britt Kosse; J.W. Wencker en echtgenote; Johan  
          Feddema en ouders Schlepers-de Munnik en fam.;  
           
Di.      13 aug.:  
           Broeder Cornel  
 
Do.     15 aug.: Maria ten hemelopneming  
           Pastor Westerhof 
 
Zo.     18 aug.: 9.00 uur Comm.viering Slagharen 2 met het  
                         Ceciliakoor  
           J.W. Wencker en echtgenote; Maria Catharina Eggen-Haverkort  
           en Alexander Albertus Eggen en fam.; Tinus en John Temmink   
           en fam.; Betsie Wenker-Elfrink; en ouders Wenker-Maas; ouders  
           Bouwhuis-Finkers en fam.; Gerard en Riet Pieper;  
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Di.     20 aug.;  
          Pater Oude-Hengel;  

Do.    22 aug.:  

          Pastoor Zandbelt;  

 
Za.     24 aug.; 19.00 uur Euch.viering past. Monninkhof met het  
                         Ceciliakoor en koffiedrinken. 
          J.W. Wencker en echtgenote: ouders Weekamp-Schlepers;  
          Lenie Mensen-Spijker; Antoon en Gretha van der Most Pieper;    
         ouders Wering-Bouwhuis; Herman en Marie Hagemeijer-Wering;  
         Anton en Herman Wering; ouders Juurlink-Spijker; Tinus en John  
         Temmink en fam.; Mieke Viskaal-Wessel; Hans Soppe;              
         Diny Kleinheerenbrink-Pieper; fam. Pieper-Jonker;  
         fam. Kleinheerenbrink-Schlepers  

 
Di.     27 aug.:  
          Pastoor Langkamp;  

Do.    29 aug.:  

          Johanna Arkes en fam.; Antoon Otten en fam.;  
 
Zo.     1 sept.: 9.00 uur Euch.viering past. Rutgers met het  
                        Ceciliakoor  
          J.W. Wencker en echtgenote: Bertha Wellen-Assen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

D’vaart 

za.19.00 u 

zo. 9.00 u. 

 

Comm.. 

- 

 

-  

Comm. 

 

- 

Euch. 

 

Comm. 

- 

De Belte 

za.19.00u. 

zo. 9.00 u. 

 

- 

Comm. 

 

- 

Comm. 

 

Euch. 

- 

 

- 

Euch. 

H’berg  

Zo11.00u.  

 

Comm.  

 

Comm. 

 

Euch. 

 

Euch. 
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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 
Verloting paaskaars. De trekking van het winnende lot is 
geweest.  
Het winnende lot is geel 412. De winnaars zijn Hans en Hermien 
Kosse. 

augustus   3/4  10/11 17/18 24/25 31/1 

D’vaart 

za.19.00 u 

zo. 9.00 u. 

 

Euch.. 

- 

 

Comm.  

- 

 

- 

Euch.  

 

Comm. 

- 

 

Euch. 

- 

De Belte 

za.19.00u. 

zo. 9.00 u. 

 

Comm. 

- 

 

Comm. 

- 

 

Comm. 

- 

 

- 

Euch. 

 

Euch. 

- 

H’berg  

Zo11.00u.  

 

Comm.  

 

Comm. 

 

Comm. 

 

Comm. 

 

Euch. 

Za. 13 juli 19.00 uur Lisa Meekhof  
Marieke v.d. Blieck 

Zo. 21 juli 9.00 uur 
 

Stefanie Bosch 
Marietje Hertsenberg 

Za. 27 juli 19.00 uur  Annie Kok 
Hilda Berg 
 

Za. 10 aug. 19.00 uur  Lisa Meekhof 
Marieke v.d. Blieck 

Za. 24 aug. 19.00 uur Marietje Hertsenberg 
Annie Kok 
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Varia 
 
Ook dit jaar is er weer een 

Interkerkelijke Viering op de Vecht 

Uit de gezamenlijke kerken in Ommen is een werkgroep gevormd die 
de organisatie op zich heeft genomen. 
Dit jaar is gekozen voor het thema:  

 Levend Water 

De viering wordt gehouden op:  25 augustus 2019 
De viering vangt aan om: 13.30 uur 
Locatie: tribune voor Hotel de Zon / ponton op de Vecht 
Sprekers tijdens deze viering zijn: 
Ds. Kees van Dijk 
Pastor: Andre Monninkhof 
Ds. Hans Baart 
De koorzang en samenzang worden begeleid door pianist: Harry Kroes 
Het koor Intermezzo en een samengesteld kinderkoor dragen bij aan de 
viering. 
Na afloop wordt een collecte gehouden, de opbrengst gaat naar CaMo & 
Friends 4SMA: deze organisatie helpt mee om spierziekten de wereld uit te 
krijgen. Zie voor meer informatie hun website. 
Aanvullende informatie: 
Neem zelf iets lekkers mee voor de picknick na afloop van de viering! 
U kunt parkeren op de Parkeerplaats nabij het Streekmuseum! 
U kunt vanzelfsprekend beter indien mogelijk met de fiets / lopend komen. 
 

Reis naar Kevelaar op 7 september. 

Per Maria ad Christum – door Maria tot Christus. Het is een 
welbekend adagium binnen ons geloof; Maria als de weg naar haar 
zoon Jezus.  

Ieder jaar sluiten we als Emmanuelparochie ons aan bij de 
gemeenschappelijke regiobedevaart georganiseerd door de 
Broederschap – Onze Lieve Vrouw – Kevelaer Raalte e.o. Zo ook weer 
op zaterdag 7 september dit jaar.  
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Het jaarthema luidt dit maal: “Heer, naar wie zouden wij gaan?” 
(Joh.6,28). Het is de belijdenis die de apostel Petrus uitspreekt als 
Jezus hem en de overige leerlingen vraagt of zij Hem ook in de steek 
willen laten, zoals zoveel anderen deden op dat moment in het 
evangelie. Petrus spreekt hier uit, wat christenen vanaf die dag geloven 
en belijden, dat Jezus de Zoon van God is en de enige die ons leven 
van alle dag zin en betekenis geeft.  
 
Tijdens onze gemeenschappelijke bedevaart naar Kevelaer, worden we 
dit jaar uitgenodigd om in de voetstappen van Petrus te treden en 
samen met hem en onze hemelse moeder Maria, Jezus tegemoet te 
gaan. Maria, die we in Kevelaer vereren als de Consolatrix Aflictorum, 
de Troosteres van de Bedroefden. Hoe velen van ons branden wel niet 
zo vaak een kaarsje bij haar beeltenis of vragen op haar voorspraak 
om bijstand en zegen.  
 
U kunt u als parochiaan van de Emmanuelparochie opgeven bij: 
Dhr. Martin Huizendveld 
e-mail: huizendveld@ziggo.nl  
Telefoon: 06 50 55 83 16  
 
We hopen dat we ook dit jaar weer met velen vanuit onze 
Emmanuelparochie samen op weg mogen gaan naar Kevelaer.  
 
Pastor Johan Rutgers, priester 
Emmanuelparochie 
 
 

Verenigingen.  
 

Buurtkamer 
6 juli kaarten en biljarten 
3 augustus bingo 
31 augustus kaarten en biljarten 
14 september bingo 
Alle middagen beginnen om 14.00 uur. 

mailto:huizendveld@ziggo.nl

