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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  email: 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  email: 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: 06-18276484 email: 
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  email: 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 
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Pastoralia 
Advent……….en Kerst………. zorg er goed voor!! 
Als de klok verandert en de wintertijd begint, dan wordt het voor mijn 
gevoel al heel snel heel vroeg donker. Zo beginnen de avonden eerder 
en worden zo steeds langer. Het donker maakt dat je naar binnen trekt, 
want buiten is het niet alleen donker, maar ook vaak nat en koud. 
Binnen doe je andere dingen. Kinderen zitten dan nog langer achter 
hun spelcomputer en volwassenen kijken nog langer televisie of turen 
daarvoor op hun mobieltje of tablet. Creatieve mensen gaan knutselen 
of spelen samen een spelletje of gaan puzzelen. Liefhebbers van 
lezen, komen eindelijk toe aan de boeken die al een tijdje er op 
wachten om gelezen te worden. En ook Sinterklaas helpt mee het 
binnen gezellig te maken. 
 

Naar binnen keren we vaak ook 
in gedachten. Sommige mensen 
raken dan met hun gedachten in 
de knoop: ze gaan piekeren of 
somberen. Anderen vinden juist 
nu de tijd om zich ergens in te 
verdiepen of om zich over iets te 
bezinnen. In het 
winterprogramma van onze 
parochie ‘Inzicht en Uitzicht’ 
staan juist van die activiteiten 

voor die lange donkere winteravonden die mensen aan het knutselen 
(kerstengeltjes maken) of aan het denken zetten (filosofie, films, bijbel, 
lezing over Maria, etc.). 
 
Ook de Advent is bij uitstek een periode om een beetje naar binnen te 
keren in jouw eigen binnenste en een mooie tijd om inhoudelijk weer 
alles op een rijtje te zetten. Eigen aan ons christelijk geloven is immers 
dat we altijd gevraagd worden om ons geweten te gebruiken en met 
enige regelmaat aan een soort gewetensonderzoek te doen: Hoe heb 
ik me in de afgelopen periode gedragen? Kwam wat ik gedaan heb 
aan anderen ten goede? Was ik oprecht en eerlijk? Hoe heb ik me 
verhouden tot mijn partner, mijn collega’s, mijn vrienden en 
vriendinnen, mijn kinderen? Was ik voldoende attent, betrokken, 
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liefdevol, mild in oordelen. Kortom: heb ik me als een goed christen 
gedragen?  
Al deze bezinnende vragen over ons denken en doen maken ons 
bewust van al die goede werken die (nog) niet af zijn of nog te 
gebeuren staan. Ze helpen ons weer in goede verhouding met onszelf 
en de ander en God te komen. Wie in de adventstijd naar een 
boeteviering gaat of (naar woorden van pastor Wenker) een viering 
van verzoening, krijgt vanzelf de tijd om erover na te denken. Dat is 
eigenlijk rijkdom, want herstel van wat beschadigd is, of alsnog de 
vergeving ontvangen of het geven ervan maakt een mens gelukkiger.  

 
Die tijd van inkeer brengt ons als 
het ware vanzelf bij het kerstfeest. 
Dan vieren we dat op een 
onverwachte plaats op een 
onverwacht moment licht 
binnendringt in de duisternis van 
het leven. Wanneer je het gevoel 
hebt dat het steeds donkerder 
wordt, blijkt er plotseling toch een 

ommekeer. Dat is in de natuur zo en eigenlijk ook in ons denken. Er 
wordt ons verteld dat ons een Redder is gegeven, toekomst wordt 
aangereikt. Dat er alle reden is om altijd en overal mensen van de 
Hoop te zijn, want de duisternis heeft het laatste woord niet. 
 
Maar er is meer! Bij de voorbereiding van de kerstviering met leden 
van het koor ontdekten we al lezend dat er aan de geboorte van Jezus, 
de zoon van God, ook iets bijzonders is. God komt niet in de wereld als 
een machtige leider, als een doortastende ondernemer of als 
charismatische voorganger. Hij komt in de duistere wereld als een kind. 
Welnu, wanneer in onze wereld in een gewoon gezin een kind wordt 
geboren, dan wordt dat kind liefdevol ontvangen. Degenen die een 
kind krijgen, omringen het met hun genegenheid en liefde en ze gaan 
er vanaf het begin goed voor zorgen. Want kleine mensenbaby’s zijn 
hulpeloze schepseltjes. Gelukkig komen daarom de meeste nieuwe 
mensenkinderen terecht bij ouders die er vanaf het begin ‘gek’ mee 
zijn en die ouders zorgen er voor dat zo’n klein mensje niks te kort 
komt.  
God komt in onze wereld eigenlijk ook als een kind als een cadeautje 
waar goed voor gezorgd moet worden. Dat kind kan groot worden als 
het met alle liefde wordt omringd. Je kunt het ook zo zien: onze God 
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komt onder ons en kan alleen worden wie Hij is, wanneer we Hem in 
ons midden opnemen en er goed voor gaan zorgen. Wij mensen 
worden zo zelf verantwoordelijk voor wie God voor ons kan worden en 
kan zijn. Een klein mensenkind  moet met liefde omringd worden en in 
genegenheid gekoesterd. Alleen zo kan een mens worden wie hij/zij 
ten diepste is. Onze goede God kan alleen zichtbaar worden in onze 
wereld als we aan zijn zoon volop liefde schenken en hem met 
genegenheid in ons hart koesteren. Zo kan ons geloven groeien, 
omdat God in zijn zoon in ons leven groot kan worden.  

Wij als pastores zijn ook in het afgelopen 
jaar bezig geweest om met u ons geloof te 
koesteren en met u samen de goede God 
een beetje meer zichtbaar te laten zijn in 
onze omgeving. 
Dank aan al de vrijwilligers en vakmensen 
die onze eredienst, onze diaconie, onze 
catechese en de opbouw in onze 
geloofsgemeenschappen hebben 
ondersteund. Het komende jaar zal een 

verdere verandering van ons pastoresteam doormaken. We blijven 
evenwel geloven dat de liefde van God voor ons even tijdloos en 
onvoorwaardelijk blijft. Vooreerst mede namens al mijn collega’s een 
hele goede Adventstijd, een zinvolle kerst en een heel mooi begin aan 
2020 gewenst. 
G. Noordink 

 
 
Van de Redactie 
Dit nieuwsblad is voor twee maanden. Twee tegenovergestelde 
maanden. Het afsluiten van het oude kerkelijke jaar en van het jaar 
2019 en het begin van het nieuwe kerkelijke jaar en het nieuwe jaar 
2020. We weten wat er het afgelopen jaar allemaal gebeurd is, mooie 
en minder mooie dingen, fijne en minder fijne herinneringen.  
Zowel in de kerk, als in de wereld, maar ook dicht bij ons zelf in ons 
eigen dorp of, nog dichter bij, in ons eigen huis.  
Vol verwachting zijn we voor het nieuwe wat ons te wachten staat.  
Allereerst in het nieuwe kerkelijke jaar, met de Advent. De geboorte 
van het kind Jezus. Dan ook meteen de verwachting van wat het 
nieuwe jaar: “Het jaar van de Eucharistie”, ons gaat brengen.  
Verderop in het nieuwsblad kunt u er in een artikel over lezen.  
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Dan natuurlijk ook voor ons persoonlijk. Wat zal 2020 voor ons in petto 
hebben. Zal het een goed, mooi, fijn jaar worden, of zal het een jaar 
worden dat vooral gekenmerkt zal worden door ziekte, verlies van een 
dierbare, huis of werk. 
We zullen het moeten afwachten, en we weten dat we altijd met alles, 
goed en kwaad, bij God terecht kunnen.  
Wij wensen u allen een fijne verwachtingsvolle voorbereiding op het 
nieuwe jaar, en een goede afsluiting van het oude.  
De Redactie 

 

Agenda en belangrijke data 
Zo.  1 dec.   1e Zondag van de Advent 
Ma.  2 dec.   20.00 uur Locatieraad 
Do.  5 dec.   Sinterklaasavond 
Vrij.  6 dec..             H. Nicolaas 
Zo.  8 dec .  2de Zondag van de Advent  
                                   Maria Onbevlekt Ontvangenis 
                                   Inloopmiddag 14.00 uur 
Ma.  9 dec .  ZijActief 
Woe.  11 dec.  R.K.Vrouwenvereniging 18.00/22.00 uur 
Zo.  15 dec.  3de Zondag van de Advent 
                                   14.00 uur Kerstconcert 
Di. `     17 dec.            19.00 uur viering van boete, verzoening en  
                                   barmhartigheid in Dedemsvaart 
Zo.  22 dec.  4de Zondag van de Advent 
                                   Begin van de winter  
30 nov t/m 22 dec. Bisschoppelijke Adventsactie 
                               IBAN Nl89INGB0653100000 Den Haag 
                               U kunt uw bijdrage ook in de melkbus doen, die in  
                               de kerk staat. 

Collecte 

coll. 13 oktober 47,90 

coll. 19 oktober 51,34 

Missiezondag 59,20 

coll. 27 oktober 77,05 

Allerzielen 265,72 

coll. 10 november 58,80 

Zondag voor de Oecumene 59,00 
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Kroniek 

Overleden 
  8/11/2019 Jasper Gerardus Johannes Welles 12 jr. 

   

 

 2018                        Allerzielen                                 2019 

 25-10-2018 Bernardus Everhardus Gerrits            75 jr. 

 27-10-2018 Gerhardus Hendrikus Frederikus Johannes Arkes 73 jr. 

 30-12-2018 Theodorus Kosse                         81 jr. 

   11-1-2019 Hendrikus Johannes Jozeph Loman                       82 jr. 

     3-2-2019 Maria Gesina Juurlink-Spijker                        96 jr. 

   25-2-2019 Gerarda Maria Melecia Holtkuile-Cents            81 jr. 

     9-3-2019 Gesina Sophia Maria Weekamp-van Dijk                88 jr. 

   21-3-2019 Jantje Geertje Spijker-Bult              66 jr. 

   25-4-2019 Hendrika Johanna Luiken-Kleinheerenbrink            92 jr. 

   26-4-2019 Cornelia Antonia Schlepers-De Gooijer            95 jr. 

   27-4-2019 Johanna Wilhelmina Maria van der Most-Overberg 76 jr. 

     28-4-219 Antonius Benedictus Schlepers              60 jr. 

   30-4-2019 Johan Maria Westdijk                           67 jr. 

     9-5-2019 Remmelt Bel                 80 jr. 

   19-6-2019 Maria Elisabeth Haverkort-Kleinheerenbrink            89 jr. 

   23-6-2019 Gerhardus Hendrikus Antonius Hullegie             95 jr. 

   28-6-2019 Anna Catharina Prutentia Werink-Schlepers            72 jr. 

   17-8-2019 Wilhelmus Adrianus Janssen                          56 jr. 

   28-8-2019 Lidwina Maria Josephina Spijker-Oude Nijhuis        72 jr. 

   15-9-2019 Ingrid Bärbel Verweg-Reimer              57 jr. 
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Wij feliciteren 
Wij feliciteren iedereen die in de maand december  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 
 
          Redactievergadering           vouwen en nieten       afhalen 
Dec./Kerstmis/jan:19 nov.:         26 nov.         27 nov. 

Februari:             21 jan.                     28 jan.                     29 jan 
Maart                  18 febr.                    25 febr.                   26 febr. 
April                    17 mrt                      24 mrt                     26 mrt 
Mei                     21 apr.                     28 apr                     29 apr 
Juni                    19 mei                     26 mei                     27 mei 
Juli/aug.             16 juni                     23 juni                     24 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.      30 nov.: 19.00 uur Euch.viering met Laus Deo uit Lutten en  
                                    koffie drinken 

Betsie Wenker-Elfrink en ouders Wenker-Maas; Gerard en 
Riet  Pieper; Rieks en Lies Haverkort-Kleinheerenbrink; Gerda 
Holtkuile-Cents; J.W. Wencker en echtgenote; Herman en Mien 
Disselborg-Mecklenfeld; Jasper Welles; 

 

Di.      3 dec.:  
           Jaargetijde Bernard Kosse;  
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Do.      5 dec.: 
            Pastor Zandbelt,   
 

 
Zo.       8 dec.: 9.00 uur Euch.viering past.Monninkhof met het  
                                       Caeciliakoor 

J.W. Wencker en echtgenote; fam. de Gooijer-van der Most; 
Rieks, Johan en Liezeth Werink; Jasper Welles;  

 

 
Di.        10 dec.:  
             Pastoor Langkamp 
 
Do.      12 dec.;  
            Pater Oude-Hengel;  
 
Za.      14 dec.: 19.00 uur Comm.viering  Slagharen 1 met het koor  
                          Cornel. 

Mieke Viskaal-Wessel; Gerard en Riet Pieper; Bernard en Dinie 
Schlepers-Hemme, Rita en Berry Schlepers; Bertus en Martha 
Scholten-Feddema en fam.; Wendy Hagemeijer; Jasper Welles; 
J.W. Wencker en echtgenote; ouders Back-Bruins; Rieks, 
Johan en Liezeth Werink;  

 

 
Zo.  15 dec.: 14.00 uur Kerstconcert door koor Cornel. 
 Di.       17 dec.: 19.00 uur viering van boete, verzoening en  
                           barmhartigheid in Dedemsvaart past. Wenker 
            Pastor Westerhof;  
 
Do.      19 dec.: 9.00 uur Eucharistieviering 
            Pastoor Zandbelt;  
                           18.00 uur schoolviering De Kwinkslag 
 

 
Zo.     22 dec.:  9.00 uur Comm.viering past.werker Butti met het 
                         Caeciliakoor  

J.W. Wencker en echtgenote; ouders Juurlink-Spijker; ouders 
Bosch; ouders Plas-Sentker en Herman Plas; Jasper Welles;  
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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 
 
Komst nieuwe pastor  
Namens het pastoraal team en het parochiebestuur van onze 
Emmanuelparochie laten wij U het volgende weten. 
Onlangs zijn we namens het bisdom benaderd door Vicaris 
Cornelissen over de beschikbaarheid van een nieuwe pastor. Dit mede 
in het perspectief van veranderingen, die binnen enige tijd in het 
pastoraal team zullen gaan plaatsvinden, waaronder het afscheid 
volgend najaar van pastoraal werker Gerard Noordink. 
We zijn blij U te kunnen meedelen dat het pastoraal team van onze 
parochie ver-sterkt zal worden met pastor Hans de Vries. Met ingang 
van 1 december a.s. zal hij als priester half time (voor de helft van de 
tijd) in onze parochie en haar geloofsgemeenschappen, komen 
werken. 

December    30/1  7/8 14/15 

D’vaart 

za.19.00 u 

zo. 9.00 u. 

 

- 

Comm. 

 

- 

Euch. 

 

- 

Comm. 

De Belte 

za.19.00u. 

zo. 9.00 u. 

 

- 

Comm. 

   

Euch. 

- 

 

 

- 

Euch. 

 

H’berg  

Zo11.00u.  

 

Comm. 

 

Euch. 

 

Comm. 

Zo. 8 dec. 9.00 uur Zwaannet Bosch 
Marieke van den Blieck 

Zon. 22 dec. 19.00 uur 
 

Lisa Meekhof 
Hilda Berg 
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Tot voor kort, was pastor Hans de Vries als priester werkzaam in de 
Marcellinus-parochie in Rijssen/Enter en omgeving. Maar binnenkort 
gaat hij dus in onze parochie van start. 
Op zondag 1 december aanstaande zal pastor Hans de Vries mee 
voorgaan in de Eucharistieviering om 11.00 uur in het eucharistisch 
centrum van onze parochie, de Brigittakerk in Ommen. Na afloop van 
deze viering, kunt U, aan de koffie in het parochiecentrum, nader 
kennismaken met onze nieuwe pastor. 
De officiële presentatie van pastor Hans de Vries zal zijn in het nieuwe 
jaar, op vrijdagavond 3 januari, om 19.00 uur, in de kerk van Onze 
Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Heino. Ook na afloop van deze 
presentatieviering, waarvoor U bij deze wordt uitgenodigd, kunt U onze 
nieuwe pastor ontmoeten. 
Als pastoraal team en parochiebestuur verheugen wij ons op de 
samenwerking met pastor Hans de Vries, en wensen hem Gods zegen 
en alle goeds in onze Emmanuelparochie 
  
 
Even voorstellen….. 

“Leven is aangeraakt worden”. Deze 
woorden die ik op jonge leeftijd hoorde 
hebben indruk gemaakt en daarom 
gaan ze al een heel leven met mij mee. 
In liefde aangeraakt worden door 
familie, vrienden en door Jezus en 
Maria. Zelf anderen ook zó aanraken. 
En tot de ontdekking komen dat ook 
God mij aangeraakt heeft. 
Mijn ouders hebben mij en mijn zus 
opgevoed in het RK geloof. Zij hebben 
mij in contact gebracht met de Schrift 
en de Traditie, met Christus en zijn 
Kerk. Zij zijn mij daarin voorgegaan en 

hebben tot in hun 70ste levensjaar als vrijwilliger voor onze Kerk 
gewerkt. Van jongs af aan heb ik dat ook gedaan.  
Ik ben van het bouwjaar 1962 en geboren in Meppel. Vroeger wilde ik 
bij de Politie. Helaas werd ik afgekeurd voor militaire dienst dus dat 
ging niet door. Al vroeg werd ik geraakt door muziek. Na de middelbare 
school heb ik klassiek orgel gestudeerd, koordirectie en piano aan het 
Conservatorium in Zwolle en ben dirigent geweest van het gemengde 
koor van de parochie H. Clemens in Steenwijk waar ik een groot deel 
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van mijn leven heb gewoond. Enkele jaren heb ik daar orgellessen 
gegeven, maar kon er niet mijn brood mee verdienen. Ik heb mij laten 
omscholen tot auto-rijinstructeur, lesgegeven in Zwolle en dat heb ik 
vijf jaar met veel plezier gedaan. Het lesgeven vond ik prachtig en 
zeker het contact met mensen. Ik begon mij in die jaren steeds meer te 
interesseren voor de levensverhalen van mijn leerlingen.  
 
Er groeide in mij een verlangen om meer voor mensen te betekenen 
en voor onze Kerk te werken dan hoofdzakelijk lesgeven. Ik moest 
leren dat ik niet zelf de regisseur ben van mijn leven maar dat God dat 
is. Tijdens die jaren ben ik aangeraakt door Christus die mij een 
levensvervullende taak gaf. Dat resulteerde na jaren zoeken naar een 
antwoord tot de keuze voor het priesterschap in 1995. Dat was nieuw 
voor mij de regie uit handen te geven, maar voelde aan dat dat juist de 
levensvervulling kon worden die ik altijd al gezocht had.  Ik was toen 
bijna 33 jaar en meldde mij aan bij het Ariënskonvikt, de 
priesteropleiding van ons Aartsbisdom. Ik heb er acht jaren fulltime 
gestudeerd met veel plezier.  
In die tijd begon er een steeds hechtere band te groeien met Christus. 
Hij riep mij tot het priesterschap en ik leerde steeds beter zijn stem 
verstaan en ernaar te handelen. In 2004 ben ik in de kathedraal te 
Utrecht gewijd door Kardinaal Simonis. Mijn eerste benoeming was in 
Wijk bij Duurstede en Cothen. Vijf jaren heb ik daar gewerkt. Daarna 
werd ik pastoor in de kop van NW Overijssel, de H. Christoffel 
parochie. Het pastoorschap lag mij niet en mijn gezondheid begon er 
onder te lijden. Ik kreeg een burn-out en enkele kleine 
hersenbloedingen, later nog de ziekte van Lyme en ik was blij 
benoemd te worden als parochie-vicaris of kapelaan in de parochie 
Thomas a Kempis, Zwolle, de H. Norbertus parochie (Flevopolder) 
waar ik met veel plezier heb gewerkt. Daarna in de 
Marcellinusparochie, Rijssen en de Jorisparochie (Almelo). 
Het priesterschap is het mooiste dat mij is overkomen. Onlangs heeft 
mijn bisschop mij benoemd in uw Emmanuelparochie waar ik bijzonder 
hartelijk ben ontvangen door het team en bestuur. Vanwege ziekte 
periodes ben ik tijdelijk half afgekeurd en start vanaf 1 dec. voor 50%. 
Team en bestuur hebben mij heel goede en wijze raad gegevens. 
Volgend jaar ga ik de pastorie in Heino bewonen. Tot die tijd mag ik 
wonen aan de Hammerweg 3 te Dalfsen. 
Ik wil heel graag met u kennismaken, verheug mij erop samen mèt u 
gelovige te zijn en vóór u priester.  
Pastor Hans de Vries. 
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Bisschoppelijke Adventsactie 

Elk jaar staat er tijdens de adventsperiode een bus in de kerk 
voor deze actie. Centraal in de Adventsactie staan moeders en 
kinderen. Hoe kan het anders in deze tijd van voorbereiding op 
de geboorte van een baby in Bethlehem. Slechte economische 
omstandigheden, oorlogen en klimaatveranderingen veroor-
zaken problemen die vooral vrouwen en kinderen treffen.                                          
Er lopen verschillende projecten. Informatie hierover vind u op de 
folder bij het nieuwsblad. Wij hopen dat u de bus in de kerk niet 
overslaat. Bij voorbaat dank! 

 

 

 
Jaar van de Eucharistie 
Onlangs schreef collega Johan Rutgers een aankondiging van het 
komende Eucharistisch jaar. Zie hiervoor de website van onze 
parochie: https://www.emmanuelparochie.nl/emmanuel/pastorale-brief  

Dit eucharistisch jaar is een initiatief van onze Bisschop, Kardinaal Eijk. 
Dit Eucharistisch jaar begint op de eerste zondag van de Advent, 1 
december a.s. De bedoeling van dit Eucharistisch jaar is, om nog meer 
de aandacht te vestigen op de viering van de Eucharistie als 
hoogtepunt en bron van ons geloof. 

Intussen hebben we in het pastoraal team overlegd over wat we vanuit 
ons team, in het kader van dit Eucharistisch jaar, in onze parochie 
gaan aanbieden. 

Op de eerste plaats zal er op zondag 1 december, in de viering in het 
Eucharistisch centrum van onze parochie, de Brigittakerk in Ommen, 
speciaal worden stil gestaan bij de opening van dit Eucharistisch jaar. 
Ook in vieringen in andere geloofsgemeenschappen, zal worden stil 
gestaan bij de start van deze bijzondere liturgische periode. 

Verder zal collega Johan Rutgers een catechesereeks verzorgen naar 
aanleiding van een documentatieserie van de Amerikaanse bisschop 
Robert Barron: “Catholicism, verken de kerk”. Het zal gaan om tien 
bijeenkomsten, over heel het komende jaar verspreid.                    

https://www.emmanuelparochie.nl/emmanuel/pastorale-brief
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Meer informatie hierover, treft U aan op de website van onze parochie: 
https://www.emmanuelparochie.nl/emmanuel/2019/10/16/catholicism-
verken-de-kerk-2/ De eerste bijeenkomst in deze reeks, zal zijn op 
dinsdagavond 3 december a.s. 

Ook op Sacramentsdag, zondag 14 juni 2020, willen wij stil staan bij de 
betekenis, die de Eucharistie voor ons leven heeft. In De Belte zal er 
dan om 10.00 uur een plechtige Eucharistieviering zijn (celebrant: 
pastor Johan Rutgers), gevolgd door de traditionele 
Sacramentsprocessie. De geloofsgemeenschappen in het 
noordoostelijk gedeelte van onze parochie: Dedemsvaart – Slagharen 
– De Belte – Hardenberg, werken samen, om van deze 
Sacramentsprocessie weer een mooi geheel te maken. 

Voorts zal pastor Rutgers op vier zondagen in de Veertigdagentijd 
(maart 2020) een reeks verkondigingen verzorgen, die speciaal in het 
teken zullen staan van dit Eucharistisch jaar. 

Graag vestig ik ook uw aandacht op de wekelijkse Eucharistische 
aanbidding in het Eucharistisch centrum in Ommen, iedere zaterdag 
om 17.00 uur. Hierbij bent U van harte welkom ! 

Ter toelichting op het komende Eucharistisch jaar, heeft onze 
Bisschop, Kardinaal Eijk, een pastorale brief geschreven. Via de 
website van onze parochie kunt U deze brief downloaden: 
https://www.emmanuelparochie.nl/emmanuel/pastorale-brief , dan wel 
een gedrukt exemplaar hiervan bestellen. Gedrukte exemplaren zijn, 
zolang de voorraad strekt, ook verkrijgbaar bij ondergetekende. 

Van harte wensen we elkaar toe dat dit Eucharistisch jaar ons geloof in 
de aanwezigheid van de Heer in ons midden, in het bijzonder in de 
viering van de Eucharistie, mag verdiepen. 

Pastoor André Monninkhof 

Kerstconcert 
Op zondagmiddag 15 december vindt weer het jaarlijkse kerstconcert 
plaats. Deze keer met medewerking van de koren Cornel: o.l.v. Anielka 
Zak en Niels Schlepers. Poco a Poco o.l.v. Anielka Zak en Jos 
Jorgensen. En het Pop en Rock koor o.l.v. Monique Lamberink en 
Niels Schlepers.  
De aanvang is 14.00 uur, de toegang is gratis, er wordt een collecte 
gehouden voor een goed doel! 
U bent allen van harte uitgenodigd! 

https://www.emmanuelparochie.nl/emmanuel/2019/10/16/catholicism-verken-de-kerk-2/
https://www.emmanuelparochie.nl/emmanuel/2019/10/16/catholicism-verken-de-kerk-2/
https://www.emmanuelparochie.nl/emmanuel/pastorale-brief
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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 8 december 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 
 

 
Overleden 8 november j.l.  

 
Jasper Gerardus Johannes Welles 

Op de leeftijd van 12 jaar 
 

Laten we hem in onze gebeden herdenken. 
 

 

Varia 
Inloopmiddag. 
Op woensdag 11 december  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 11 december. 
Anton Bontjer  tel. 612434   Margreet Minke tel. 612201 
Thérèse Stroeve tel. 610515 
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Inzicht en 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): 
Dinsdag 3 december 20.00 uur: 
 Filosofie in Dedemsvaart door pastor Butti 
 (iedere 1e dinsdag van de maand) 
Woensdag 4 december 20.00 uur: 
 Ad Fontes Bijbel-leesgroep in Dedemsvaart door pastor   
           Rutgers 
 (iedere 1e woensdag van de maand) 
Woensdag 11 december 19.30 uur 
 Advent en Kerstmis in Beeld in Dalfsen door mgr. Woorts 
Woensdag 11 december 20.00 uur: 
 Filosofie in Heino door pastor Butti 
 (iedere 2e woensdag van de maand) 
Donderdag 12 december  20.00 uur: 
 Israël: een rondleiding in Dalfsen door pastor Butti 
 (2e van vijf avonden) 
Donderdag 12 december 20.00 uur 
 Filmavond in Heino 
Donderdag  19 december 19.30 uur: 
 Geloven Nu in Ommen door pastor Butti 
 (iedere 3e donderdag van de maand) 
 
U kunt zich aanmelden via het parochiesecretariaat of via de mail: 
InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl 
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Verenigingen.  
 

Buurtkamer 
7 december kerstbingo 
 

ZijActief  
Maandag 9 december om 19.00 uur in de parochiezaal. 
Het is alweer zover, de Sint / Kerstavond klopt aan de deur. Dit jaar is de wijk 
‘Het Centrum” aan de beurt om het te organiseren. Zij zijn druk bezig 
geweest om er een mooi feest van maken. Al een beetje nieuwsgierig 
geworden? Laat dan deze avond niet aan je voorbijgaan en verhoog de 
gezelligheid door aanwezig te zijn!!! 

 

 
Donderdag 5 december.  

Filmmiddag om 13.30 in de parochiezaal. Kosten €3,--  
p.s. Sinterklaas trakteert op zijn verjaardag met wat lekkers uit 
Spanje!!!  
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Januari 2020 
Agenda en belangrijke data 
Do.  2 jan.   Filmmiddag ZijActief 
Ma.  6 jan..             H. Driekoningen 
Ma.  13 jan..  19.30 uur ZijActief 
Woe.  15 jan..  R.K.Vrouwenvereniging  
Zo.  19 jan.  10.00 uur Oecumenische viering  
Ma. `    20 jan.            K.B.O. 
Woe.  29 jan. .  E.H.  Communie 19.30 uur 
 
Koffie drinken op zaterdag 11 jan en zondag 19 jan. Er is dan koffie, 
thee en limonade. U bent van harte welkom! Zaterdag 11 januari wordt 
verzorgd door groep 4: Tiny, Diny, Annie en Greetje. Zondag 19 januari 
wordt verzorgd door groep 1: Grady, Marietje, Tonnie en Truus.  
 
Wij feliciteren 
Wij feliciteren iedereen die in de maand januari  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.  
 
 
          Redactievergadering           vouwen en nieten       afhalen 
Dec./Kerstmis/jan:19 nov.:         26 nov.         27 nov. 

Februari:             21 jan.                     28 jan.                     29 jan 
Maart                  18 febr.                    25 febr.                   26 febr. 
April                    17 mrt                      24 mrt                     26 mrt 
Mei                     21 apr.                     28 apr                     29 apr 
Juni                    19 mei                     26 mei                     27 mei 
Juli/aug.             16 juni                     23 juni                     24 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 
Do. 2 jan.:  
            Pastoor Langkamp;   
 
Zo.    5 jan.: 9.00 uur Comm.viering past.werker Butti met het 
                                      Caeciliakoor 

Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; ouders Juurlink-
Spijker; fam. de Gooijer-van der Most; J.W. Wencker en 
echtgenote; Mieke Viskaal-Wessel;  

 
Di.      7 jan.:  
            Pastoor Noordman; Pastoor Langkamp 
 
Do.     9 jan.:  
            Pater Oude Hengel;  
 
 Za.    11 jan.: 19.00 uur Euch.viering past. Monninkhof met het  
                                        Caeciliakoor en koffie drinken  
           J.W. Wencker en echtgenote; fam. Biemans-Weekamp;  
 
Di.     14 jan.:  
           Pastor Zandbelt 
 
Do.    16 jan.:  
            Broeder Cornel;  
  
Zo.     19 jan.: 10.00 uur Oecumenische viering ds Post, past. 
                          werker Butti met het koor Cornel en koffie drinken 

J.W. Wencker en echtgenote; Johan Feddema, ouders 
Schlepers-de Munnik en fam.; Johannes Hendrikus van der 
Fels; Sientje Wellen-Weekamp; Bernard en Diny Schlepers-
Hemme, Rita en Berry Schlepers 

 
Di.      21 jan.;  
            Pastoor Noordman;  
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Do.      23 jan.:  
            Pater Oude Hengel;  
 
Za.     25 jan.: 19.00 uur Euch.viering past. Rutgers  met het  
                                         Caeciliakoor 
            Lenie Mensen-Spijker; J.W. Wencker en echtgenote;  
 
Di.       28 jan.:  
           Pastoor Langkamp 

 
Do.    30 jan.:    
            Broeder Cornel;  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Misdienaarsbeurten 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

D’vaart 

za.19.00 u 

zo. 9.00 u. 

 

- 

Euch. 

 

Euch. 

- 

 

Comm. 

- 

 

- 

Euch. 

De Belte 

za.19.00u. 

zo. 9.00 u. 

 

Euch. 

- 

   

- 

Comm. 

 

 

Euch. 

- 

 

 

- 

Euch. 

H’berg  

Zo11.00u.  

 

Euch. 

 

Comm. 

 

Comm. 

 

Comm. 

Zo. 5 jan. 9.00 uur  Hilda Berg 
Marieke van den Blieck 

Za. 11 jan. 10.00 uur  Annie Kok 
Lisa Meekhof 

Za. 25 jan. 19.00 uur 
 

Annie Kok 
Hilda Berg 
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Wat iedere parochiaan wil weten. 
 

Nieuws over het Heilig Vormsel en de Eerste Heilige 
Communie 
Ook in 2020 is er weer de mogelijkheid om de Eerste Heilige 
Communie en het  Heilig Vormsel toegediend te krijgen. 
De Eerste Heilige Communie vindt plaats op zondag 19 april 2020.  
Op de ouderavond zullen wij u alles vertellen over het project.  De 
ouderavond vindt plaats op 29 januari 2020 om 19.30 uur in de 
parochiezaal van Slagharen. U kunt uw kind opgeven door haar/hem 
aan te melden bij het secretariaat of via het opgave formulier wat u 
vindt op de website: 
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/pastoraatsgroep-
catechese/ 
Na opgave zullen wij de ouders middels mail de agenda sturen voor de 
ouderavond, en gaande weg het project kunnen wij u op de hoogte 
houden. 
 
Het Heilig Vormsel vindt plaats op zondag 7 juni 2020.  
Het Heilig Vormsel zal worden toegediend aan de jongeren die op dit 
moment in groep 7 of groep 8 zitten van de basisschool.  
De invulling van het project hoort u op de ouderavond. Het Vormsel zal 
ook dit jaar weer in samenwerking zijn met; Hardenberg, Slagharen, de 
Belte en Dedemsvaart. De Vormselviering zal in Slagharen gaan 
plaatsvinden, daarom hebben we besloten de ouderavond in 
Dedemsvaart te organiseren. De ouderavond vindt plaats op 
woensdag 12 februari 2020 om 19.30 uur in de parochiezaal van 
Dedemsvaart. Wil uw kind het H. Vormsel toegediend krijgen kunt u dit 
melden bij het secretariaat of via het opgave formulier wat u vindt op 
de 
website https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/pastoraatsgroep-
catechese/ 
Na opgave zullen wij de ouders middels mail op de hoogte houden en 
de agenda mailen voor de ouderavond. 
Wellicht tot ziens op de ouderavonden. 
Werkgroep Eerste Heilige Communie  
Werkgroep Heilig Vormsel 
 
 
 
 

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/pastoraatsgroep-catechese/
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/pastoraatsgroep-catechese/
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/pastoraatsgroep-catechese/
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/pastoraatsgroep-catechese/
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Oecumenische viering Week van Gebed 
Op zondag 19 januari is om 10.00 uur  de oecumenische viering voor 
de Week van Gebed. Het thema van deze viering is: Buitengewoon.  
Dit jaar is de viering gemaakt door verschillende christelijke kerken op 
Malta. Het beloofd weer een inspirerende viering te worden.  
 
 
 

Varia 
 
 
 
 
Verslag  “Zoeken niet moe, ik blijf onderweg”. 

 
Op 16 oktober 2019 heeft de werkgroep “Het zoeken niet moe, ik blijf 
onderweg” pastor Hans Schoorlemmer verbonden aan het 
Dominicanenklooster Zwolle uitgenodigd om ons te vertellen en mee te 
nemen op zijn voettocht naar Santiago de Compostella. 

Met rijn rugzak en zijn 
wandelstok komt hij 
binnenwandelen. 
 
Pastoraal werkster Marga 
klein Overmeen begint de 
middag met de Bijbellezing 
van de Emmaüsgangers, 
die ook onderweg waren. 
Daarna krijgt pastor Hans 
Schoorlemmer het woord 
met zijn thema:  
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“Onderweg gaat de hemel open”  

 
Het is geen toeristisch verslag van zijn voettocht. Integendeel. In 

verhalen en beelden ( dia’s ) 
nam hij ons mee in wat hij 
als pelgrim beleefde. 
Verhalen, die over hem 
gaan, maar die vaak ook 
parabels zijn van wat ieder 
van ons op de levensreis 
meemaakt.  
Schoorlemmer begint zijn 
tocht op de Oostelijke 
aanlooproute onder in 
Frankrijk. 
Onderweg wijkt hij af van de 

route om ook Lourdes aan te doen en een bezoek te brengen aan de 
Mariagrot. 
Daarna vervolgt hij zijn weg en neemt de beslissing om de moeilijkste 
route door de Pyreneeën te nemen. Hij ervaart de tocht als een 
levensreis met eenzame en moeilijke stukken maar ook soms terug 
moeten doordat hij verkeerd is gelopen. Toch zijn het niet allemaal 
ontberingen ook ervaart hij bijzondere ontmoetingen. 
Een bijzonder verhaal van hemzelf dat hij met ons deelde:  

“Zomaar een man langs de weg”.  

 
De weg gaat van Gabas naar Borce. Een mooie etappe van klimmen 
en dalen door het hooggebergte van de Pyreneeën. Ik kom over de 
Hourquette de Larry ( 2055 m ) en passeer drie schitterende groene 
bergmeren. Na tien uur lopen is mijn water op en ook mijn energie. 
Naast het talud van het bospad, waarop ik loop, staat een verdwaald 
boerderijtje. Voor het bescheiden huisje zit een man van een jaar of 
75. Stevige grijze krullen. Met milde blik staart hij in het oneindige. Ik 
roep in mijn beste Frans: “Hoever nog naar Borce?” “Nog twee 
kilometer”, antwoordt hij. Ik wil doorlopen, maar bedenk me en besluit 
een glas water te vragen. Hij gaat naar binnen en ik daal af naar zijn 
terras. Na vijf minuten is hij terug. Hij verontschuldigt zich dat het water 
niet uit de koelkast komt. Behalve water heeft daarom ook gekoelde 
limonade meegenomen. Terwijl ik drink, vraagt hij, waar ik vandaan 
kom. Uit Nederland. Welk stuk van Nederland? Nou,  niet uit 
Amsterdam, een onbekend gedeelte, U zult het niet kennen. De man 
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dringt aan om het toch te zeggen. Hij is ooit in Nederland geweest, 
zegt hij. Ik vertel dat ik in Zwolle ben geboren. Dat is tenminste wat 
groter dan IJsselmuiden. Zwolle, die plaats kent hij! En ook Meppel, 
Assen en Groningen en Dieverbrug! Ik heb dat Drentse gat nog nooit 
zo mooi horen uitspreken. Dievèrrrrbrrugh. Wat is het geval? In april 
1945 is hij als parachutist in de Drentse bossen gedropt. Hij herinnert 
zich de totale duisternis, de takken in zijn gezicht. Hij overleefde het, 
42 maten werden gedood. Daar is nu een monument voor in Assen. Hij 
is er een paar maal geweest. Kunt U paar woorden Nederlands, vraag 
ik. Hij schudt zijn hoofd. Maar bij het afscheid stoot hij me aan en 
begon te zingen: Oranje... boven...oranje boven...leve de koningin. We 
zingen samen, ik met natte ogen, hij met zijn milde lach. 
 
Verder op zijn voettocht sluit ook zijn vrouw bij hem aan en samen 
lopen ze de weg naar Santiago de Compostella. 
De voettocht op zich deed hem meer dan het grootse Santiago. 
Na hun verblijf in Santiago zijn ze nog 90 kilometer verder gelopen 
naar de westkust van Spanje om daarna weer naar Nederland af te 
reizen. 
Na de pauze werd er druk gebruik gemaakt van vragen aan 
Schoorlemmer. 
Na een middag vol indrukken bedankte mevr. Rosendaal, pastor 
Schoorlemmer, bood hem een envelop met inhoud aan en wenste 
iedereen een wel thuis. 
 
 
 
 
 

Verenigingen.  
 

ZijActief   
Maandag 13 januari om 19.30 uur in de parochiezaal. 
Allereerst iedereen een gelukkig, gezond en liefdevol 2020!!!! 
Wij gaan het nieuwe jaar inluiden met de algemene 
ledenjaarvergadering.  
Na de pauze komt dhr. Ab Bout met een korte Power point presentatie 
over glasfusie. Zeer interessant. Tevens heffen wij het glas op het 
nieuwe jaar met een lekker hapje erbij. 
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Donderdag 9 januari  
Filmmiddag om 13.30 uur in de parochiezaal. Kosten €3,- 
Let op! Omdat de eerste dinsdag van de maand op 2 januari valt, net 
na nieuwsjaardag, is de filmmiddag verplaatst naar de tweede 
donderdagmiddag van deze maand. 
 

R.K. Vrouwenvereniging 
Op woensdag 15 jan. is er onze nieuwjaarsavond. Wij wensen elkaar 
een gelukkig nieuwjaar en veel goeds voor 2020. Met een drankje, 
knieperties en oliebollen. Er is ook een verloting. Kopje en glaasje 
meenemen.  
 
 
 

Nieuwjaar. 
 

Er zijn geen slechte dagen 
in deze driehonderdvijfenzestig dagen……. 

Er zijn alleen maar dagen 
waarop we wat minder kunnen dragen….. 

Laat mij dan wensen 
dat er tussen al die mensen 
die je al het beste wensen 

wel iemand is 
die je dan zal vragen 

of hij de last wat mee mag dragen. 
schrijver onbekend. 
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