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   Nieuwsblad Oktober 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oogstdankfeest.  
 
Danken voor de oogst:  
hoe doe je dat? 
In onze kerk is het Oogstdankfeest.  
Het is een feest als de oogst binnen is.  
Je staat er dan bij stil om God te danken.  
Juist in deze tijd van onzekerheid 
 is dankbaarheid je redding.  
Juist in deze tijd waar de natuur soms zo ver weg lijkt,  
is dankbaarheid onmisbaar.  
Juist in deze tijd van ‘geen tijd’   
is dankbaarheid kostbaar.  
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Emmanuel Parochie 
Bestuur 
Voorzitter, pastoor A.G.M. Monninkhof.  
Vice voorzitter, mevr. H.A.M. Schoorlemmer-Nijhout   
Secretaris, vacant 
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              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 
“Geworteld zijn” 

Op zaterdag 7 september zijn we met een grote groep gelovigen 
waaronder velen uit onze Emmanuelparochie naar Kevelaer geweest. 
Voor mij persoonlijk altijd een dag waar ik erg naar uitkijk. Daar wordt 
mijn geestelijke accu weer opgeladen, mede door het samen bidden, 
zingen en natuurlijk de vele gesprekken die vaak spontaan ontstaan.  
Kortom: we ontmoeten daar God én we ontmoeten elkaar.  
 
Elk jaar denk ik weer te zien en vooral te horen, hoezeer wij nog 
verankerd lijken te zijn in het geloof. We steken kaarsen aan, bidden 
vol overgave de Kruisweg en zingen de Litanie van Maria uit volle borst 
mee. In zijn preek vertelde ‘onze’ pastor Rutgers dat hij als jonge 
jongen de verhalen uit de Bijbel maar vaak ‘vreemde verhalen vond, 
soms zelfs bizar’. 
En ja, de taal die in de Bijbel gebruikt wordt, is soms ook moeilijk; de 
verhalen zijn vaak niet zo gemakkelijk te begrijpen en te doorgronden.  
De Bijbel is -vooral-  ontstaan in een agrarische omgeving. Heel veel 
beelden zijn daarom ook ontleend aan de natuur, aan de wereld van de 
dieren en de planten. Wie kent er niet het beeld van het koren op de 
akker, het mosterdzaadje, de wijngaard, de vijgenboom en ga zo maar 
door. Voor ons, mensen, wordt ook vaak het beeld ‘boom’ gebruikt 
wanneer het gaat om ons geloofsleven. Ook al in het oude Testament.  
Bij psalm 1 lees ik over de gelovige mens:  
Hij is een boom in goede grond geplant, 
die geworteld is aan de waterkant. 
Als het zijn tijd is zal hij vruchten dragen. 
Zijn blad verdort zelfs niet op hete dagen. 
Hij groeit en bloeit bij alles wat hij doet. 
Wat hij ook onderneemt, het gaat hem goed.  
 
Evenals zo`n dag in Kevelaer kunnen ons de Bijbelse verhalen helpen 
om stevig verankerd, goed geworteld te blijven staan als er in ons leven 
een storm opsteekt. Opdat we niet zullen omwaaien in zware tijden, 
maar blijven vertrouwen op onze God die ons, mensen, en alles wat op 
aarde leeft, gewild heeft en liefheeft.  
 
Marga klein Overmeen.  



  
 

5 
 

 

Van de Redactie 
Beste medeparochianen, 
Weer een nieuwe maand voor de boeg. Als dit stukje wordt geschreven 
moet het Oogstdankfeest nog beginnen, maar we hopen dat de kerk 
weer mooi versierd was en dat u alle vieringen hebt kunnen bijwonen .  
4 Oktober is het wereld dierendag en het is de dag van St. Franciscus 
van Assisi. 
In de kerk worden de komende maand de vieringen volgens het rooster 
gehouden. Wel is er op 27 oktober na de viering koffiedrinken in de 
parochiezaal. Ook gaat op deze dag de wintertijd in, dat betekend dat  
op deze dag de klok 1 uur terug gezet moet worden.   
Verder maken wij u er op attent dat het op zaterdag 2 november 
Allerzielen is. Misschien een tip om het graf van uw dierbare eens te 
bekijken en het zo nodig wat op te ruimen en er wat andere plantjes of 
iets dergelijks op te zetten. 
Wij wensen u een goede maand toe. 
De Redactie 
 

 Agenda en belangrijke data 
Do. 3 okt.  13.30 uur Zij Actief film  

20.00 uur Locatieraad 
Vrij..  4 okt.  Wereld dierendag/ St. Franciscus van Assisi  
Zo.  13 okt.  14.00 uur Inloopmiddag 
Ma.  14 okt.  ZijActief 
Woe.  16 okt.  19.00 – 21.30 uur R.K.V.  
Ma.  21 okt.  K.B.O. 
19/20 okt.   Missiezondag IBAN NL65INGB0000011020 
   t.n.v. Missio Wereldmissiemaand in Den Haag.  
Za.    26 okt.  Wintertijd begint. 
     De klok gaat komende nacht 1 uur terug. 
Zo.  27 okt.  Vrijwilligersfeest. Zie info nieuwsblad. 
Vrij.  1 nov.   Allerheiligen. In Dedemsvaart en Ommen om 
   9.00 uur een eucharistieviering. 
Za.  2 nov.   Allerzielen. 19.00 uur viering past. werker Butti en 
                                   werkgroep Verlies Verwerken 
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Koffiedrinken op zondag 27 oktober.  Er is dan koffie, thee, limonade 

en een hapje. U bent van harte welkom! Zondag 27 oktober wordt 

verzorgd door groep 1: Grady, Marietje, Tonnie en Truus. 

 

Collecte 

coll. 18 augustus 44,35 

coll. 24 augustus 24,70 

MIVA collecte 87,95 

coll. 1 september 52,05 

coll. 7 september 62,20 

 
Kroniek 

Overleden   
28/8/2019 Lidwina Maria Josephina Spijker-Oude Nijhuis 72 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 en de Eik.  
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. Vrijdag 4 oktober zal past. 
Rutgers voor gaan.  
 
          Redactievergadering           vouwen en nieten          afhalen 
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.       5 okt.: 19.00 uur Comm.viering past.werker Butti met het  
                        Caeciiakoor 
            Bennie en Berny Maas; Gerard en Gre de Vent-Koorman en 
            Britt Kosse; Gerard Beukers; Gerard Schlepers en fam.; Winy 
            Spijker; Gre en Rieks Varweg-Nijkamp; J.W. Wencker en  
            echtgenote; Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld;  
 
 
Di.        8 okt.:  
            Broeder Cornel 
 
Do.      10 okt.: 
            Pastor Zandbelt,   
 
Zo.      13 okt.: 9.00 uur Euch.viering past. Monninkhof met het 
                          Caeciliakoor 
            J.W. Wencker en echtgenote; Anton en Truus Pieper-   
            Boomgaard; Hendrik Wellen; fam. Mecklenfeld-Scholten;  
            Bernard en Dinie Schlepers-Hemme; Rita en Berry Schlepers;  
            Bertus en Martha Scholten-Feddema en fam.; Winy Spijker;  
            ouders van der Most-Schlepers;  
 
 
                         15.00 uur  Plechtig Lof te de Belte 
 
Di.         15 okt.:  
             Pastor Westerhof  
 
Do.      17 okt.;  
            Pater Oude-Hengel;  
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Za.      19 okt.: 19.00 uur Comm.viering  past.werker Noordink met  
                         het Tienerkoor 

Mieke Viskaal-Wessel; fam. Werink-Biemans; Annie van de 
Steege-Lohuis; J.W. Wencker en echtgenote; ouders Juurlink-
Spijker; Johan Feddema; ouders Schlepers-de Munnik en fam. 
 
 

Di.       22 okt.: 
            Pastor Westerhof;  
 
Do.      24 okt.: 
            Pastoor Zandbelt;  
 
Za.      26 okt. 15.00 uur Plechtig Lof te de Belte 
 
Zo.     27 okt.:  9.00 uur Euch.viering past. Wenker met het koor   
                         Cornel en koffiedrinken.  
           J.W. Wencker en echtgenote; namens koor Cornel voor Maria  
           de Gooijer en Wendy Hagemeijer; Cornelis Helmich en Mina  
           Helmich-de Gooijer, Bertus en Gerrit; fam. Kouwenberg-de  
           Graaff; fam. de Gooijer-van der Most; ouders Plas-Sentker en 
           Herman Plas; Wendy Hagemeijer; Gerda Holtkuile-Cents;  
 
 
Di.      29 okt.:  
           Pastoor Langkamp; Anna en Marinus Meijer-Schlepers;   
 
Do.     31 okt. :  
           Pastor Westerhof; Johanna Arkes-Kosse; Antoon Otten en fam.;    
           ouders Bosch; Jan Bosch;  
 
 Vrij.   1 nov.: 9.00 uur Allerheiligen Euch.viering in Dedemsvaart  
                        en in Ommen 
Za.      2 nov.: 19.00 uur Allerzielen Viering past.werker Butti en 
                        werkgroep Verlies Verwerken        
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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 

 
 
 
 
 
 
 

Oktober    5/6  12/13 19/20 26/27 

D’vaart 

za.19.00 u 

zo. 9.00 u. 

 

- 

Comm. 

 

Euch.  

- 

 

Euch. 

- 

 

Comm. 

- 

De Belte 

za.19.00u. 

zo. 9.00 u. 

 

- 

Euch. 

   

Com. 

15.00 

P. lof 

 

- 

Euch. 

 

15.00 

P. lof 

Comm. 

H’berg  

Zo11.00u.  

 

Comm. 

 

Euch. 

 

Comm. 

 

Comm. 

Za. 5 okt. 19.00 uur Lisa Meekhof 
Zwaannet Bosch 

Zon. 13 okt. 9.00 uur 
 

Annie Kok 
Stefanie Bosch 

Za. 19 okt. 19.00 uur  Hilda Berg 
Zwaannet Bosch 

Zo. 27 okt. 9.00 uur  Marieke v.d. Blieck 
Lisa Meekhof 

Za. 2 nov.  
Allerzielen 

Annie Kok 
Hilda Berg 
Marietje Hertsenberg 
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Wat iedere parochiaan wil weten  
 

Vrijwilligersfeest 

Beste medeparochianen,  
 

Het bestuur van onze geloofsgemeenschap 
wil ook dit jaar weer alle vrijwilligers 
bedanken voor de getoonde inzet om onze 
geloofsgemeenschap levendig te houden.  
Dit willen wij doen door op zondag 27 
oktober weer ons jaarlijkse 
vrijwilligersfeest  te geven. U, als vrijwilliger 
in onze kerk, en uw partner, zijn hiervoor 
van harte uitgenodigd. 
We beginnen met een Eucharistieviering 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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Inzicht en Uitzicht 
 
U hebt of krijgt een dezer dagen de eerste uitgave van ‘Inzicht en 
Uitzicht’ in handen. Deze brochure is helemaal nieuw en bevat een 
impressie van wat er in het komende winterseizoen in de verschillende 
locaties van onze grote Emmanuel parochie in Salland en de 
Vechtstreek op het programma staat. 
U vindt in deze kleine glimmende uitgave een twintigtal activiteiten 
waarvoor en waarbij we u graag uitnodigen. Vaak beperken we de 
toegankelijkheid van onze catechetische en kunstzinnige avonden, de 
lezingen en de excursies tot onze lokale gemeenschappen. En eigenlijk 
is dat jammer. Met dit overzicht hopen we u uit te dagen deel te nemen 
aan een van de activiteiten ook over de grenzen van uw eigen 
geloofsgemeenschap. 
 
Er staan lezingen op het programma, maar ook cursussen.  Er zijn doe-
dingen en excursies. 
Kortom een gevarieerd aanbod dat ons allen aan het denken wil zetten. 
Zo hopen we een bijdrage te leveren aan de verdieping van ons 
geloven en zo ook onze geloofshorizon te verbreden.  
 
Aan de hand van een ontwerp dat we ontleend hebben aan de PKN 
van Heino hebben we op onze eigen manier dit aanbod van pastorale 
activiteiten in onze parochie verzameld. Sommige daarvan zijn samen 
met onze reformatorische mede christenen georganiseerd. Ook bij alle 
andere lezingen en projecten nodigen we hen en andere 
geïnteresseerden van harte uit. Het aanbod wil zo laagdrempelig 
mogelijk zijn, zodat iedereen die geïnteresseerd is mee kan doen. 
 
Dit aanbod is wellicht een eerste stap om in de komende jaren in ons 
gebied grensoverschrijdend gastvrij te zijn. We hopen zo met elkaar 
ons geloven een gedeelde en diepere fundering te geven. 
 
Samen met de inbreng van alle profielhouders gemeenschapsopbouw 
uit de lokale pastoraatsgroepen, met hun creativiteit en coördinatie, 
hebben we dit kunnen realiseren. Gidion van Tongeren heeft alles 
verzameld en bij elkaar gebracht. Hij heeft ook het hele drukproces 
begeleid. Met ondersteuning en inbreng van het gehele pastorale team 
en dankzij de middelen van ons parochiebestuur hebben we dit 
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mogelijk gemaakt en dankzij de bezorgers van het parochieblad hebt u 
of gaat u deze mooie brochure  in uw brievenbus aantreffen. Mocht dat 
onverhoopt niet zo zijn dan zij er (extra) exemplaren te verkrijgen in uw 
parochiesecretariaat of achterin het kerkgebouw. 
 
We hopen van harte u te mogen ontmoeten als deelneemster of 
deelnemer van een van de activiteiten. En neem vooral gasten mee!! 
 

 

Cursisten ‘voorgaan in uitvaarten’ lopen stage 

Eén van de werken van barmhartigheid is het begraven van onze 
doden. Zoals het begin van het leven met veel liefde is omgeven, en 
we ook stil staan bij belangrijke momenten ‘tussendoor’, zo willen ook, 
wanneer het levenseinde daar is, de gestorvene alle eer geven en hem 
of haar een passend afscheid gunnen. 

Als Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen, zijn we 
hierbij graag van dienst. In onze parochiekerken kunnen we voor Uw 
dierbare een eucharistieviering, woord- en communieviering of 
gebedsviering houden. In zo’n uitvaartviering staan we uiteraard stil bij 
het verdriet om het verlies van degene, die we uit handen moeten 
geven. Maar we danken ook voor zijn of haar leven, bidden dat hij of zij 
in Gods vrede mag zijn, en dat God ons en allen, die met ons 
meeleven, de kracht en de moed mag geven om samen de draad van 
het leven vast te houden. 

Deze uitvaartvieringen worden voorgegaan door leden van het 
pastoraal team. Maar het is ook mogelijk, dat een voorganger uit de 
eigen geloofsgemeenschap de dienst verzorgt. Deze parochiële 
uitvaartvoorgangers worden zeer gewaardeerd, omdat zij vaak uit de 
plaats zelf komen en hierdoor de overledene en diens nabestaanden, 
goed kennen. Omgekeerd is ook voor de nabestaanden de betreffende 
voorganger vaak geen onbekende. 

Als parochie willen wij deze vorm van betrokkenheid en 
dienstverlening, graag op peil houden. Daarom zijn we als pastoraal 
team heel blij, dat zich een aantal parochianen bereid hebben verklaard 
om zich door middel van een cursus en praktijkstage te bekwamen in 
het voorgaan in uitvaartvieringen. Ze zijn een welkome aanvulling op 
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de groep van parochiële uitvaartvoorgangers, die in onze 
geloofsgemeenschappen, reeds actief zijn. 

Genoemde personen hebben het cursusgedeelte inmiddels met succes 
afgerond. Nu gaan ze bezig met hun praktijkstage. Hierdoor kan het 
zijn, dat U hen in de komende tijd zult ontmoeten bij de voorbereiding 
van en het voorgaan in uitvaartdiensten. Samen met een lid van het 
pastoraal team zullen zij een bezoek brengen aan de nabestaanden 
voor een voorbereidend gesprek. Hierna bereiden zij samen met de 
betreffende pastor (en ook onder diens verantwoordelijkheid), de 
uitvaart voor; en gaan ook samen met de pastor voor in de viering. Het 
spreekt voor zich, dat dit in goed overleg gaat met U als familie van de 
overledene. 

We hopen, dat de cursisten een leerzame stage mogen hebben, en dat 
ze bij U – als het aan de orde is – op een warm welkom mogen 
rekenen. 

 Namens het pastoraal team, 

                                     Pastoor André Monninkhof 

Inloopmiddag. 
 

We zijn opnieuw begonnen de inloopmiddag te organiseren   
en wel op iedere tweede zondag van de maand en nodigen wij u 
weer van harte uit voor een gezellige middag op 

Zondag 13 oktober 2019 van 14.00 – 16.00 uur 

in de parochiezaal in Slagharen, Herenstraat 15. 
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 
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Leestip:     Toon Hermans: “Van de schaduw en het licht” 

Onlangs liep ik over de Ommer Bissingh, en zag ik in een 
boekenstalletje een boek van Toon Hermans met als titel: “Van de 
schaduw en het licht: Gedichten en gedachten over troost, hoop en 
kracht.” Omdat ik weet, dat Toon Hermans de kunst verstaat om bij 
velen een gevoelige snaar te raken als het gaat om het kort en 
kernachtig verwoorden van gevoelens, ben ik later nog eens 
teruggelopen maar dit stalletje, maar helaas was het boek al verkocht. 
Antiquarisch kon ik (via internet) echter wel in handen krijgen. 
Bladerend door dit boek, lees ik allerlei teksten die mij inspireren ter 
overweging, als uitgangspunt voor een artikel of verkondiging, of die 
zouden kunnen dienen als aanhef op een rouwkaart of ter opening van 
een vergadering. 

Ik geef U één voorbeeld. Op p. 102 schrijft Toon Hermans, in een 
stukje getiteld “neerslachtigheid’, hoe hij neerslachtige gedachten 
omzet in beelden, en zo van negatief naar positief kan komen. In een 
moment van somberheid ziet hij zich varen op een bevuilde gracht. 
Maar – zo zegt hij – als ik dit beeld dan kan omzetten in een ander 
beeld, bijvoorbeeld op een zomerse dag varend in een kano over de 
rivier, dan word ik hier helemaal vrolijk van.  

Als ik dit lees, en denk aan alle mooie zomerse beelden van bootjes op 
de Vecht, dan is mijn dag ook weer helemaal goed.  

Van harte aanbevolen ! 

Pastoor André Monninkhof 

Gegevens: Toon Hermans: “Van de schaduw en het licht. Gedichten en 
gedachten over troost, hoop en kracht”. Uitgeverij “De Fontein”, Baarn. 
Eerste druk 2006. ISBN: 9789026122712. 

Of nog in de boekhandel te krijgen is, weet ik niet. Wel zou U kunnen 
kijken, of U het boek via internet antiquarisch (tweedehands) kunt 
krijgen. 
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Overleden 28 augustus j.l.  

 
Lidwina Maria Josephina Spijker-Oude Nijhuis 

Op de leeftijd van 72 jaar 
 

Laten we haar in onze gebeden herdenken. 
 

 

Varia 
HELP Stichting Buddy Project Hardenberg 

Als onderdeel van het Diaconaal Platform van de kerken in de 
gemeente Hardenberg hebben we uw hulp hard nodig. Nog nooit was 
het zo gemakkelijk om bij te dragen aan het werk van Stichting Buddy 
Project Hardenberg. Met een paar drukken op de knop van uw 
computer maakt u het verschil voor ons. Hoe? 

Stichting Buddy Project Hardenberg doet mee aan de Rabobank 
Clubactie van 27 september tot en met 11 oktober 2019. De Rabobank 
verdeelt dit najaar € 130.000 onder stichtingen en verenigingen. Hoe 
meer stemmen op ons worden uitgebracht hoe meer bewoners van het 
AZC en statushouders wij kunnen helpen met integratie in onze 
samenleving. Omgerekend is elke stem ongeveer € 10 waard. Met 400 
stemmen hebben wij alweer de financiën op orde voor een nieuw 
project van 4 maanden. 
Leden van de Rabobank Vaart en Vechtstreek krijgen een mail met een 
stemcode en een stemkaart thuisgestuurd op het moment dat de 
stemperiode begint. Dat is 27 september. Je stem uitbrengen kan via 
deze website:  
https://www.rabo-clubsupport.nl/    Vul aan de rechterzijde deze 
unieke code in en klik op aanmelden. Zoek dan Stichting Buddy 

Project Hardenberg op en breng je stem op ons uit. HELP JIJ MEE?  
 
In de actieperiode tonen we iedere dag een nieuwe video met een 
motivatie van een buddy om juist op Stichting Buddy Project 
Hardenberg te stemmen. Deze video kun je zien op onze 
facebookpagina en Instagrampagina: Buddy Project Hardenberg. 
Namens de coördinatoren Aly Rensink, Jan van de Giessen en Ayold 
Buit willen we u hartelijk bedanken voor uw medewerking. 

https://www.rabo-clubsupport.nl/
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“Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg…” 

Beste mensen, 

Op  16 oktober 2019 organiseert de werkgroep “Het zoeken niet moe. 
Ik blijf onderweg…”  
een middag met als thema: Voettocht naar Santiago de 
Compostella. 

We hebben Hans Schoorlemmer, verbonden aan het 
Dominicanenklooster Zwolle bereid gevonden ons mee te nemen en te 
vertellen over zijn voettocht naar Santiago de Compostella.  
Van oudsher hebben bedevaarten, naar welk bedevaartsoord ook, een 
religieus karakter: pelgrims reisden daarnaartoe ten einde daar 
aanwezige relikwieën te vereren. Ook ondernam men een bedevaart 
ter uitvoering van een aan God gedane belofte, of vanwege 
boetedoening. 
Religieuze, of in elk geval levensbeschouwelijke, motieven spelen ook 
thans vaak een rol. Doch een aanmerkelijk deel van de pelgrims dat 
tegenwoordig naar Santiago reist doet dit vanwege het 
cultuurhistorische erfgoed op de route, vanwege de fysieke uitdaging of 
om, vaak in samenhang met ontwikkelingen in het eigen leven, geruime 
tijd in een geheel andere omgeving te verkeren. 
Ook Hans Schoorlemmer ging deze uitdaging aan en aan de hand van 
foto`s en verhalen wil hij ons graag meenemen op deze bij bijzondere 
reis en ervaring. 

                          

      We organiseren deze middag op;                                 

Woensdag 16 oktober om 13.30 uur in het parochiecentrum van de 
geloofsgemeenschap H. Hart van Jezus  

Posthoornweg 6 in Lemelerveld. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Relikwie
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Agenda:  

13.30 uur, ontvangst met koffie/thee. 
14.00 uur, welkom door de voorzitster mevr. Rosendaal-Kroes. 
Korte bezinning Marga klein Overmeen. 
Hans Schoorlemmer met; De voettocht naar Santiago de Compostella.. 
Pauze met koffie/thee. 
Mogelijkheid tot vragen. 
Mededelingen. 
We hopen rond 16.00 uur de middag af te kunnen sluiten. 
 
De kosten voor deze middag bestaan uit een vrije gift. 
Graag tot ziens op 16 oktober. 
Werkgroep; “Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg.” 

 
Inloopmiddag. 
Op woensdag 9 oktober en zondag 27 okober 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". 
Als u geen vervoer heeft, laat het ons weten, dan zorgen wij daarvoor. 
 
Vriendelijke groet en tot 9 en 27 oktober. 
Anton Bontjer  tel. 612434    Margreet Minke tel. 612201 
Thérèse Stroeve tel. 610515    Betsie Mensink  tel. 613274 
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Verenigingen.  
 

Buurtkamer 
19 Oktober  Bingo 
26 Oktober kaarten en biljarten 
 

ZijActief  
Maandag 14 oktober om 19.30 uur in de parochiezaal. 
Deze avond staat in het teken van “Ceremonieel van het Koninklijk 
Huis” 
Dhr. Koos Witteveen vertelt prachtige verhalen over de etiquette die 
gebruikelijk zijn onder meer bij Staatsbezoeken, Prinsjesdag, maar ook 
bij Koninklijke Huwelijken en Staatsbegrafenissen. Hij heeft zelf mogen 
bijdragen aan het bewaken en ”up to date” houden van de 
draaiboeken. Hij laat ons exclusieve beelden zien van wat er moet 
gebeuren om het geheel rond te krijgen. 
Prinsjesdag (met de hoedjesparade) is reeds geweest maar wij 
wanen ons vanavond even op het Binnenhof. Wie in het bezit is 
van een hoedje kan deze avond opvrolijken door hem op te zetten, 
al dan niet verfraaid met het een of ander!!!!! 
Donderdag 3 oktober filmmiddag om 13.30 uur in de parochiezaal. 
Kosten€ 3,- 
 

R.K. Vrouwenvereniging 
Woensdag 16 oktober om 19.30 uur in de parochiezaal.  
Remedica geeft een lezing over ziekten en ouderenvaccinaties.  
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Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie 
Voor de komende weken staan de volgende activiteiten gepland (voor meer 
informatie zie de brochure en de website van onze parochie: 
www.emmanuelparochie.nl): 
Woensdag 2 oktober 20.00 uur: 

Af Fontes Bijbel-leesgroep in Dedemsvaart door pastor Rutgers 
(iedere 1e woensdag van de maand) 

Woensdag 9 oktober 20.00 uur: 
 Filosofie in Heino door pastor Butti 
 (iedere 2e woensdag van de maand) 
Woensdag 9 oktober 20.00 uur: 
 Lezing over Hildegard van Bingen in Ommen door R. Huyskes 
Donderdag 10 oktober 20.00 uur: 
 Het geloof van Israël in Heino door pastor Butti 
 (iedere 2e donderdag van de maand) 
Donderdag 15 oktober 20.00 uur (en niet 19.30 uur, zoals in de brochure 
staat) 
 Maria in Beeld in Ommen door Mgr. Woorts 
Woensdag 16 oktober 14.00 uur: 

Pelgrimsreis naar Santiago de Compostella in Lemelerveld door pastor  
Schoorlemmer 

Donderdag 17 oktober 19.30 uur: 
 Geloven Nu in Ommen door pastor Butti 
Zondag 20 oktober 19.00 uur: 
 Filmavond in Hardenberg 
Maandag 28 oktober 20.00 uur: 
 Pastor zijn voor mensen met een verstandelijke beperking in Dalfsen 
door ds. H. Schipper 
Donderdag 31 oktober 20.00 uur: 
 Filmavond in Heino 
Donderdag 31 oktober 20.00 uur: 
 Israël: een rondleiding in Dalfsen door pastor Butti 
 (vijf avonden: elke 4e donderdag van de maand) 
 
U kunt zich aanmelden via het parochiesecretariaat of via de mail: 
InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl 
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 Kinderpagina 

 


