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Hoop die opvlamt
Blaas het vuur in ons aan
als we moe en uitgeblust
onderuit zakken
met de gedachte
dat het toch niet helpt
om ins in te zetten
voor een betere wereld.
Laat de hoop
In ons opvlammen
zodat we de onverschilligheid
van ons afgooien
en opstaan
en aan de slag gaan,
in geloof en vertrouwen.
Want u, God,
bent de windvlaag
die ons een duwtje geeft
U wakkert onze idealen aan
en doet de vonk overslaan
van de ene mens
op de andere.
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Emmanuel Parochie
Bestuur
Voorzitter, pastoor A.G.M. Monninkhof.
Vice voorzitter, mevr. H.A.M. Schoorlemmer-Nijhout
Secretaris, vacant
Penningmeester, vacant
2e Penningmeester, dhr .J.A. Wibier
Bouwzaken, dhr. B. Lenferink
Pastoresteam R.K. Parochie Emmanuel
Pastoor A.G.M. Monninkhof (André),
Telefoon: 06-22786151 email: monninkhof@hetnet.nl
Pastor J.W. de Vries (Hans)
Telefoon: 06-45290266 email: prhansdevries2020@gmail.com
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
Website: https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
Zaterdag
19.00 uur of Zondag
9.00 uur
Bestuur van de locatieraad
Voorzitter
: mevr. Antoinette Kosse
Secretaris
: dhr. Bas Kok
Penningmeester: dhr. Hans Kosse
Pastoraatsgroep
Opbouw
: dhr. Herman Juurlink
Liturgie
:
Diaconie
: mevr. Ineke Santman
Catechese
:

tel.: 06-25578075
tel.: 683650
tel.: 682883
tel.:
683299
682751

Secretariaat tel.: 0523-681331
Woensdag
: 10.00 – 12.00 uur
Vrijdag
: 10.00 - 12.00 uur
Uitvaartverzorgster: Mevr. Osseforth tel: 06-52621701
Begrafenisvereniging: barbara.slagharen@gmail.com
Bereikbare pastor van zondagmiddag 12.00 uur tot maandagavond
24.00 uur: alleen voor dringende pastorale hulp, belt u dan het
volgende nummer: 06 – 50412238
Vieringen in de regio
De Belte: Onze Lieve Vrouw van Fatima
Zaterdag
19.00 uur of Zondag 9.00 uur
Dedemsvaart: Gefoofsgemeenschap St. Vitus
Zaterdag
19.00 uur of Zondag 9.00 uur
Hardenberg: Geloofsgemeenschap St. Stephanus
Zondag
11.00 uur
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Pastoralia
Pasen en Pinksteren vallen niet op één dag!
Op het moment dat ik dit stukje schrijf hebben we net het Paasfeest
gevierd. En in tegenstelling tot al die andere jaren moesten we het dit
keer doen met de beelden op ons scherm. Óf van de beelden uit
Ommen of uit Roermond of uit Rome. Overal werd op dezelfde manier
de paasnacht gevierd en op de eerste Paasdag en toch was het
vervreemdend. De rituelen werden voltrokken maar het voelde toch
eenzaam. Ook ons pastoresteam heeft ieder van ons de gemeenschap
gemist. Het samen vieren, het delen van de oeroude ervaringen van
lijden en het samen ondergaan van de donkere nacht.
Door het opgelegde isolement zijn we ons ook weer meer bewust
geworden dat je geloven het beste kunt beleven door het te delen. Al
onze sacramenten, zelfs die van de individuele biecht, krijgen hun
kracht door de gezamenlijke invulling en beleving ervan.
Ook in onze gewone reguliere samenleving blijkt dat we zonder de
ontmoeting met anderen ons eenzaam kunnen voelen. Dat is niet
hetzelfde als alleen zijn. Heel veel mensen kunnen goed alleen zijn en
tegelijk kunnen zij die samenleven met een partner of huisgenoot
zichzelf ook in deze dagen heel eenzaam ervaren.
We misten het feestelijke paasmaal. We gingen geen eieren zoeken. Er
waren geen gasten en we waren bij niemand te gast.
Tegelijk bekruipt velen de angst dat ze zelf met het virus besmet
kunnen raken en daardoor ook nog eens ongemerkt en ongewild
anderen infecteren. Overal schuilt het onzichtbare gevaar. Niets
waarborgt jouw gezondheid. En iedereen is zich ervan bewust dat het
nog wel even kan duren voordat we weer samen met anderen het
leven weer kunnen delen.
Toen de leerlingen moesten accepteren dat hun goede vriend en
inspirator vermoord was en zij zonder hem verder moesten, sloten zij
zich af van de buitenwereld. Kropen bij elkaar in een huis en deden de
deuren en de luiken dicht. Niet voor niets heet de zondag na Pasen:
Beloken Pasen. De leerlingen leefden in grote angst. Zouden zij nu ook
uitgeleverd worden en vermoord? Zij distantieerden zich van anderen
en isoleerden zich van hun natuurlijke omgeving.
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En toen mensen wonderlijke verhalen gingen vertellen dat ze Jezus
toch hadden gezien (Maria Magdalena, de vrienden van Thomas, de
vrienden die naar Emmaüs waren teruggekeerd, de adviseur van de

vissers die niets gevangen hadden) waren ze echt niet direct overtuigd,
dat er iets ongelofelijks was gebeurd. In eerste instantie herkenden ze
Jezus vaak niet, wanneer hij aan hen verscheen. Het duurde een flinke
tijd en toen ze na veertig (!) dagen ook nog de Heer omhoog zagen
gaan en aan hun gezicht onttrokken werd, toen bleven ze helemaal
verweesd achter.
Totdat de leerlingen samen met Maria op die Pinksterdag door iets
gegrepen werden. Toen er in en over hen een nieuwe Geest ging
waaien. Toen ze als het ware herschapen werden door die Geest van
het begin, die hen in vuur en vlam zette. Pas toen konden ze de luiken
weer openzetten en waren ze voor de duvel niet meer bang. Vol
vertrouwen gaven ze toen aan iedereen die het maar horen wilde blijk
van hernieuwde inzicht..
Het duurde even, maar het kwam toch nog goed, toen mensen weer in
zichzelf en God gingen geloven. Toen ze de ervaring hadden
opgedaan dat ze nooit alleen zouden zijn.
Toen ze zich bewust werden dat ze samen zich gedragen en getroost
en geïnspireerd wisten. Het is niet voor niets dat we vieren dat de kerk,
onze kerk met Pinksteren werd geboren.
Want Kerk zijn dat is samen kerk zijn. Niet in je eentje, maar doordat je
je weet opgenomen in een groter geheel!! Het was op dat moment dat
de leerlingen mensen werden van hoop en vertrouwen.
Daarom mag ik, namens mijn collega’s in het pastoraat u allen een
zinvolle weg naar dat feest van de Geest toewensen.
G. Noordink, pastor

Van de Redactie
Beste medeparochianen,
Voor u ligt een uitgekleed nieuwsblad. In deze rare tijd mochten we in
eerste instantie niet bij elkaar komen. Daarom was er vorige maand
ook geen nieuwsblad. Maar nu begon het bij de redactie toch wel weer
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te kriebelen en we vonden het heel vervelend dat u niets van ons
hoorde. Daarom toch maar weer, in afgeslankte vorm en op gepaste
afstand, bij elkaar gekomen en dit blad voor u gemaakt.
Er staat b.v. in dat u de vieringen via internet kunt volgen en dat u
missen kunt opgeven en laten lezen in die internetvieringen.

We hebben geprobeerd om u wat meer informatie te geven over het
reilen en zeilen. Aan het eind van deze maand proberen we weer een
blad uit te geven.
De Redactie
Kroniek
16-3-2020
29-3-2020
16-4-2020

Hermanus Petrus Bernardus de Lange
Johanna Wilhelmina Josephina
Hertsenberg-Kleinheerenbrink
Maria Theresia Egbertdina Leijrik-de Lange

88 jr.
90 jr.
85 jr.

Wij feliciteren
Wij feliciteren iedereen die in de maand maart jarig is. Wij wensen u
een fijne en gezellige dag toe, maar bovenal een gezond en gelukkig
nieuw levensjaar.
Beste mensen,
Afgelopen week is in het pastoraal team besproken hoe om te gaan
met de misintenties, die zijn opgegeven voor Pasen, en ook met de
misintenties voor de zondagen erna.
Het volgende is afgesproken:
In de onlineviering uit Ommen op Paasmorgen en op de zondagen
worden gelezen:
1. De eigen intenties van de geloofsgemeenschap van Ommen.
2. De intenties, die mensen per mail aan Ommen hebben
opgegeven, en waarvoor ze ook betaald hebben.
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Deze mogelijkheid geldt voor alle mensen uit onze parochie.
Men kan de intentie doorgeven via
stBrigittaParochie@zonnet.nl en € 8,- overmaken op reknr.
NL 03 RABO 034 89 23 066 t.n.v. St. Brigitta en o.v.v.
misintenties.
3. De wel in de onlineviering gelezen intenties worden afgesloten
met een bede, dat we ons ook verbonden voelen met alle
andere intenties, die vanuit onze Emmanuelparochie voor deze
zondag zijn opgegeven. We bidden dat al onze dierbaren in
Gods vrede mogen zijn en om kracht en moed voor allen, die
zich met hen verbonden voelen.
De geloofsgemeenschappen kunnen dan deze intenties, waar
we in de viering naar verwijzen, vermelden op hun locale
website en/of vermelden in hun parochieblad.
4. Zo mogelijk worden ook de jaargedachtenissen, die al eerder bij
de locaties zijn opgegeven, in de onlineviering gelezen.
De secretariaten kunnen deze namen doorgeven aan het
secretariaat in Ommen. Zie mailadres hierboven.
5. Zodra we weer in alle kerken kunnen vieren, maken we een
‘inhaalslag’ van nog te lezen intenties. Dat wil zeggen: de
opgegeven maar nog niet gelezen intenties verdelen we dan
over verschillende opeenvolgende zondagen.
6. De overledenen van de afgelopen week zullen apart worden
genoemd, voorafgaand aan de viering. Zoals al eerder
aangegeven kunnen jullie hun namen doorgeven aan pastor
Rutgers: pastor.rutgers@gmail.com.
Met vriendelijke groet,
André Monninkhof

De misboekjes staan online op de site van de Emanuelparochie en op
de site van de geloofsgemeenschap van Slagharen.
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
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Parochiële Eucharistievieringen Online
Hieronder vindt u het aangepaste liturgisch rooster
voor de Parochiële Eucharistievieringen die íedere zondag om
11.00 uur
online via internet worden uitgezonden vanuit het Eucharistisch
Centrum
van onze Emmanuelparochie, de Sint Brigittakerk te Ommen.
Webadres:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk

Zondag 10 mei

AM

Zondag 17 mei

JR

Donderdag 21 mei

HV

Hemelvaartsdag
Zondag 24 mei

AM

Zondag 31 mei

JR

Pinksteren
Maandag 1 juni

HV

2de Pinksterdag

AM

: pastoor André Monninkhof

JR

: parochievicaris Johan Rutgers

HV

: parochievicaris Hans de Vries
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Misintenties.
Zo.

3 mei: Gerard en Gre de Vent-Koorman en Britt Kosse; Herman
en Mien Disselborg-Mecklenfeld; ouders Juurlink-Spijker; fam.
De Gooijer- van der Most; J.W. Wencker en echtgenote; ouders
Postman-Soppe; ouders Bouwhuis-Finkers en fam.

Di.

5 mei:
Pastoor Noordman; Jan en Miep Peters.

Do.

7 mei:
Pastoor Langkamp; Marietje Hagemeijer-Haverkotte; Jan en
Leny Scholten-Thole en fam.

Zo.

10 mei:
Betsie Wenker-Elfrink en overl. Ouders Wenker-Maas; J.W.
Wencker en echtgenote; Joop en Leida Mecklenfeld-Schepers;
Mieke Viskaal-Wessel; Winy Spijker-Oude Nijhuis; Johannes
Hendrikus v.d. Fels; Bernard en Dinie Schlepers-Hemme; Rita
en Berry Schlepers; fam. Mecklenfeld-Scholten; Gerard en Riet
Pieper; Wendy Hagemeijer; Marietje Hagemeijer-Haverkotte;
Jan en Miep Peters; Lies en Rieks Haverkort-Kleinheerenbrink.

Di.

12 mei:
Pastoor Noordman

Do.

14 mei;
Pastoor Langkamp;

Za.

16 mei:
Anton en Truus Pieper-Boomgaard; Henny en Truus Loman;
ouders Back-Bruins; J.W. Wencker en echgenote
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Di.

19 mei:
Pater Oude Hengel

Do.

21 mei: Hemelvaartsdag
Pastor Langkamp

Za.

23 mei:
Ouders Weekamp-Schlepers; J.W. Wencker en echgenote.

Di.

26 mei:
Broeder Cornel

Do.

28 mei:
Pastor Zandbelt; Bernard en Dinie Schlepers-Hemme; Rita en
Berry Schlepers.

Zo.

31 mei: Hoogfeest van Pinksteren
J.W. Wencker en echtgenote; Joop en Leida MecklenfeldSchepers; Jans en Rika Hegeman-Soppe; ouders WeringBouwhuis; Anton en Herman Wering; Herman en Marie
Hagemeijer-Wering; Gerard en Riet Pieper; Meine en Lenie
Kloppenburg-Biemans; Jans en Miep Peters.

Wat iedere parochiaan wil weten
Herinnering
Mogen wij de parochianen die hun
kerkbijdrage van het jaar 2019
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 16 maart j.l.
Hermanus Petrus de Lange
Op de leeftijd van 88 jaar
Laten we hem in onze gebeden herdenken.

Overleden 29 maart j.l.
Johanna Wilhelmina Josephina
Hertsenberg-Kleinheerenbrink
Op de leeftijd van 90 jaar
Laten we haar in onze gebeden herdenken.

Overleden 16 april j.l.
Maria Theresia Egbertdina Leijrik- de Lange
Op de leeftijd van 85 jaar
Laten we haar in onze gebeden herdenken

Ziekenbezoek
Als u ziek bent en u wilt graag bezoek van een geestelijke, dan kunt u
dit doorgeven aan het secretariaat. Zij geven het dan door aan de
verantwoordelijke pastor.
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De Meidoorn bloeit
Op 4 Mei was het dodenherdenking. Geen viering, geen toespraak,
geen ‘Last Post’ en geen Wilhelmus. Ik ging even voor acht even naar
het oorlogsmonument. Twee mensen kwamen bloemen leggen. Het
bleef stil, alleen de Meidoorn bloeit. Mijn gedachten gingen naar de
slachtoffers van de waanzin van de oorlog toen en naar de slachtoffers
en de ontreddering van de Coronacrisis nu. Twee onvergelijkbare
situaties die toch wat gemeenschappelijk hebben met elkaar:
slachtoffers en hun nabestaanden, verlamming en ontreddering,
ellende en narigheid, zorgen en verdriet en de vraag wanneer dit
voorbij mag zijn. Want de crisis is breder dan alleen de gezondheid. Ik
denk aan mensen met een baan of bedrijf die gedwongen thuis werken
of niet werken. Ik denk aan de ´lockdown´ die mensen opsluit in hun
thuissituatie: het steeds op elkaars lip zitten, kan spanningen geven in
relaties. De gewone contacten tussen mensen, waarbij rekening
gehouden moet worden met de 1.5 meter afstand om
besmettingsgevaar te verminderen. En dan is de kerk ook nog dicht:
geen vieringen of bijeenkomsten. De crisis betreft alle dimensies van
het leven en iedereen is uit zijn doen. Met name denk ik aan de
ouderen die zo gesteld zijn op het contact met kinderen en
kleinkinderen en die het zo missen als die contacten wegvallen. Isolatie
om een levensbedreigende infectie te voorkomen. Hulpverleners in
ziekenhuizen maken overuren en lopen op hun wenkbrauwen. De IC is
een slagveld geworden. Maar de Meidoorn bloeit… als nooit tevoren!
Want de lucht is helder en schoon en het licht is fel. De natuur houdt
grote schoonmaak. Ga naar buiten en geniet ervan, maar houdt wel
afstand. Want we zijn nog niet van dit virus af, ook al lijkt het nu
gelukkig beter te gaan. Samen door deze crisis heen, in vertrouwen op
God en op elkaar. Iets om dankbaar voor te zijn. Langzaam gaan we
weer terug naar het normale leven. Ik hoop dat we de lucht een beetje
helder en schoon zullen houden, want hoe mooi is het als de Meidoorn
bloeit.
Pastor Joop Butti
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