Nieuwsblad juni 2020

Troost
‘Staar je niet blind op de hemel,’
zei Jezus tegen zijn leerlingen.
‘Je denkt toch niet dat het
voorbij is tussen jullie en mij
en tussen God en jullie?’
En hij wees op een kracht
die ze mee zouden dragen,
een kracht waarin ze iets
van hem zouden herkennen.
‘Ik blijf bij jullie,’ zei Jezus.
‘Ik zal je aanraken zoals
de wind langs je wang strijkt.
Dan zul je troost vinden.
Je zult mijn stem horen
overal waar stemmen
protesteren tegen onrecht.
Je zult mijn hulp ervaren
in de hulp van mensen,
want ik heb mijn geloof
in een betere wereld
in hun handen gelegd.’
Later zouden zijn leerlingen ontdekken wat hij bedoelde.
En nog altijd zijn er mensen die dat opnieuw ontdekken.
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, 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
Vier redenen waarom je nooit de moed hoeft te verliezen in
moeilijke tijden
Hoe kunnen we vreugde krijgen in moeilijke tijden? Wat maakt het
mogelijk om het geloof te bewaren wanneer we beproevingen
meemaken die moeilijk zijn om te dragen? Het zijn deze bemoedigende
beloften die alleen in Gods Woord gevonden kunnen worden die ons
moed geven en ons geloof versterken. Als we werkelijk deze
Bijbelteksten geloven, zullen we altijd kracht hebben in moeilijke tijden,
en onze hoop zal nooit beschaamd worden.
-“Weest sterk en moedig, weest niet bang en siddert niet voor hen,
want de Heer, uw God, trekt zelf met u mee; Hij geeft u niet prijs; Hij
laat u niet in de steek.” Deuteronomium 31:6
-“Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk
is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus
Jezus.” Filippenzen 1:6
-“En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”
Mattheüs 28:20
-“Nu wij een verheven hogepriester hebben, een die de hemelen is
doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten wij vasthouden aan
onze belijdenis. Want wij hebben een hogepriester die in staat is mee
te voelen met onze zwakheden; Hij werd zelf op allerlei manieren op de
proef gesteld, precies zoals wij, afgezien dan van de zonde. Laten wij
daarom vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade, om
barmhartigheid en genade te verkrijgen en tijdige hulp.” Hebreeën 4:1416
Gods Woord is als balsem voor een hart dat worstelt tijdens een
beproeving. Het lezen van Gods Woord en geloven dat de beloften
voor jou zijn, dat God een persoonlijke liefde voor jou heeft, en een
persoonlijke interesse erin heeft dat het jou goed gaat en dat Hij je door
alle moeilijke tijden heen helpt, door iedere situatie, geeft de grootst
mogelijke troost. Deze Bijbelteksten zijn als een reddingslijn om je aan
vast te klampen in een stormachtige zee, zodat je blijft drijven. Ze zijn
als een vuurtoren in de verte en laten je zien dat veiligheid en
verlossing nabij zijn.
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De genade van God is genoeg voor
iedereen, zodat geen storm ons kan
breken. We zijn veilig in Zijn handen en we
kunnen door elke storm heenkomen, door
al onze beproevingen, met een versterkt
geloof, en niet het tegenovergestelde.
We kunnen onze ogen verheffen boven de
situatie en de moeilijke tijden, en naar
boven kijken. Onze hoop is eeuwig.
Pastor Hans de Vries

Van de Redactie
Beste medeparochianen,
Hier voor u ligt het tweede nieuwsblad in Coronatijd.
Het is bijna Pinksteren, het uitstorten van de Heilige geest. U leest er
meer over in dit blad.
Verder leest u ook over het naderende afscheid van pastor Rutgers. Op
28 juni is zijn laatste viering, die u kunt volgen via internet. Ook is er
gelegenheid om een bijdrage te leveren aan het cadeau voor hem.
Verder zijn er nog geen nieuwe activiteiten in de parochie. Wij wensen
u toe: Hou vol en blijf gezond! Alle maatregelen worden zo zachtjes
aan versoepeld, maar we moeten alert blijven.
Wij wensen u een goede maand toe.
De Redactie
Wij feliciteren
Wij feliciteren iedereen die in de maand juni jarig is. Wij wensen u een
fijne en gezellige dag toe, maar bovenal een gezond en gelukkig nieuw
levensjaar.

Redactievergadering

Juni
Juli/aug.

vouwen en nieten

19 mei
16 juni

26 mei
23 juni
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afhalen

27 mei
24 juni

Liturgische vieringen/Intenties.
Zo.

31 mei
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; Jan en Miep Peters

Di.

2 juni
Pastoor Noordman;

Do.

4 juni
Pastoor Langkamp

Za.

7 juni:
Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; ouders JuurlinkSpijker; fam. de Gooijer-van der Most; J.W. Wencker en
echtgenote; fam. Kouwenberg-de Graaf; Mieke Viskaal-Wessel;
fam. Mecklenfeld-Scholten; Wendy Hagemeijer en Anton en
Lena Bouwhuis; Henny en Truus Loman; Harry Bruggink; Betsie
Wenker-Elfrink en ouders Wenker-Maas

Di.

9 juni
Pastoor Noordman

Do.

11 juni
Pastoor Langkamp; ouders v/d Veen;

Zo.

14 juni Sacramentsdag
J.W. Wencker en echtgenote; Gerard en Riet Pieper

Di.

16 juni
Pater Oude Hengel

Do.

18 juni
Broeder Cornel; Marietje Hagemeijer-Haverkotte

Zo.
Di.

21 juni
24 maart:
Broeder Cornel
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Do.

25 juni
Pastor Zandbelt;

Za.

27 juni
J.W. Wencker en echtgenote;Johannes Hendrikus van der Fels;
fam. Biemans-Wehkamp; Rieks, Johan en Liezeth Werink; Jan
en Miep Peters; Lies en Rieks Haverkort-Kleinheerenbrink;
Johan Haverkort; Gerard en Gre de Vent-Koorman en Britt
Kosse; ouders Plas-Sentker en Herman Plas; Anton en Truus
Pieper-Boomgaard; Gerard Back;

Di.

30 juni
Pastoor Zandbelt

Wat iedere parochiaan wil weten
“Jezus houdt van jou”
Afscheid van pastor Johan Rutgers van onze Emmanuelparochie
Met pijn in het hart nemen we als Emmanuelparochie per 1 juli a.s.
afscheid van pastor Johan Rutgers. Johan is vier jaar in ons midden
geweest. Hij moest even op gang komen. Maar dat is helemaal niet
gek, als je net op je eerste plek als pastor bent. In de periode, die nu
bijna achter ons ligt, heeft Johan een grote hoeveelheid pastorale
ervaring kunnen opdoen. Als Emmanuelparochie en haar
geloofsgemeenschappen zijn we dankbaar voor de verve en
performance, waarmee Johan ons als priester voorgaat in de viering
van de Eucharistie; zijn catechetische preken onder het motto: “Jezus
houdt van jou” en ook zijn pastorale en menselijke nabijheid. We
hebben Johan leren kennen als iemand die de verkondiging van ons
geloof, als de kern van zijn pastoraat beschouwt, maar die ook een
warm hart heeft voor mensen die hij als pastor mag begeleiden. Deze
‘schat aan wijsheid’ neemt hij mee naar zijn nieuwe omgeving, de
Utrechtse Heuvelrug (parochie Sint Maarten) en West Veluwe
(parochie Sint Lucas). In het ene pastoraal team voor deze twee
samenwerkende parochies wacht hem een schone taak als
parochievicaris voor een groot aantal geloofsgemeenschappen.
Uiteraard hadden wij Johan graag een afscheid gegund met veel
mensen erbij. Johan zelf zou niets liever wensen dan dit. Want als
7

pastor, voelt hij zich nauw verbonden met U als parochianen. Hierover
zegt hij: ‘als geloofsgemeenschap zijn we het oersacrament van de
kerk’. Gezien de huidige omstandigheden (coronacrisis) zit zo’n
afscheid met veel mensen erbij, er (nog) niet in. Op de avond dat ik dit
schrijf (woensdagavond 6 mei) heeft premier Mark Rutte ons weliswaar
een perspectief geschetst, dat wat meer ruimte lijkt te bieden voor
publieke samenkomsten. Maar de kerkelijke vertaling ervan is op dit
moment nog niet bekend. Deze zal door de Nederlandse Bisschoppen
nog nader uitgewerkt gaan worden. Daarom moeten we vooralsnog
uitgaan van de huidige situatie. Deze brengt met zich mee, dat we op
zondag 28 juni a.s. een online Eucharistieviering zullen houden in de
Brigittakerk in Ommen. In deze eucharistieviering zal pastor Johan
Rutgers als hoofdcelebrant voorgaan. Bij deze viering zullen – zo zijn
onze gedachten als pastoraal team en parochiebestuur op dit moment
– aanwezig zijn: de andere leden van het pastoraal team, een
afvaardiging van het parochiebestuur, en enige vertegenwoordigers uit
onze geloofsgemeenschappen. Ook hopen we, dat een kleine
cantorgroep deze Eucharistieviering muzikaal zal kunnen opluisteren.
De viering zal vooralsnog een besloten karakter hebben, zoals de
laatste weken al het geval is. Uiteraard kunt U via de livestream uit de
Brigittakerk, deze Eucharistie met ons meevieren.
Johan loopt niet met zijn wensen te koop. Zo bleek, toen we vanmiddag
als collega’s in het pastoraal team vroegen, wat hij – ook gelet op de
huidige omstandigheden – zou willen voor zijn laatste viering in ons
midden. Hij heeft wel laten weten, dat hij het op prijs stelt, als U Uw
herinneringen, die U aan hem als pastor in ons midden bewaart, en ook
de wensen die U hem wilt meegeven voor zijn pastorale toekomst, aan
hem doet toekomen. Deze wensen kunt U – in welke vorm dan ook –
sturen aan: secretariaat@emmanuelparochie.nl; of naar het postadres:
Canadastraat 26, 8141 AC Heino. Dan zullen wij deze wensen
bundelen en aan Johan aanbieden. Tevens zullen wij in de viering op
28 juni a.s., zorg dragen voor een ‘bloemlezing’ uit Uw wensen.
Voor het overige moet de afscheidsviering van pastor Johan Rutgers –
in goed overleg met hem – nog verder worden vorm gegeven. Over de
uitwerking hiervan zullen wij als pastoraal team en parochiebestuur, U
tijdig informeren via de website van onze parochie
www.emmanuelparochie.nl, die Johan als ‘erfenis’ aan onze parochie
nalaat.
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Als Emmanuelparochie, wensen we Johan een goede voorbereiding
van zijn afscheid, en ook een goede start op zijn nieuwe plek toe.
Voor U allen: Gods zegen en alle goeds. Heel veel sterkte met alles, en
blijf gezond.
Met vriendelijke groet,
Pastoor André Monninkhof
Ommen, 15 mei 2020

Betreft: afscheid pastor Johan Rutgers
Beste parochianen van de Emmanuelparochie,
Zoals bekend, zal pastor Johan Rutgers eind volgende maand afscheid
nemen van onze Emmanuelparochie. Per 1 juli a.s. zal hij werkzaam
zijn in het ene pastorale team van de samenwerkende parochies Sint
Maarten (Utrechtse Heuvelrug) en Sint Lucas (West Veluwe).
Graag hadden we pastor Johan Rutgers een afscheid gegund met veel
mensen erbij. Johan zelf zou dit ook graag willen. Maar door de huidige
omstandigheden (coronacrisis) is dit helaas niet mogelijk.
Toch willen wij als pastoraal team en parochiebestuur, het afscheid van
Johan niet ongemerkt voorbij laten gaan. Als Emmanuelparochie willen
wij hem bedanken voor het vele goede pastorale werk, dat hij in ons
midden heeft gedaan.
Dit zullen we als volgt gaan doen.
1. Op zondag 28 juni aanstaande, zal pastor Johan Rutgers voor
het laatst voorgaan in een viering in onze parochie. Dit zal zijn
de online eucharistieviering vanuit de Brigittakerk in Ommen.
Deze viering begint om 11.00 uur. Hierbij zullen alle leden van
het pastoraal team, en een delegatie vanuit het
parochiebestuur, aanwezig zijn. Verder nodigen we voor deze
viering uit:
 Uit elk van onze geloofsgemeenschappen: één
vertegenwoordiger
 Directe naasten van pastor Johan Rutgers (zijn ouders)
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Verder zullen aanwezig zijn medewerkers van de locatie
Ommen, nodig om deze onlineviering mogelijk te maken.
Gelet op de voorschriften, die – zoals het er nu voorstaat – ook
dan nog zullen gelden in verband met de coronacrisis, betreft
het hier een viering, die in besloten kring (klein aantal
genodigden, zie hiervóór) zal plaatsvinden, maar die U wel
online kunt meebeleven via “Kerkdienstgemist.nl” via de
volgende link: https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1922Brigittakerk
2.

Namens de Emmanuelparochie zal aan pastor Johan Rutgers
een afscheidscadeau worden aangeboden. Johan heeft
aangegeven, dat hij voor zijn afscheid graag een priesterstola
zou willen ontvangen met een afbeelding van de zeven
sacramenten. Deze stola zal hem namens de parochie bij zijn
afscheid worden aangeboden.
Johan gaf ook nog aan, dat hij een Mariastola (priesterstola)
ook wel heel mooi vindt. Ook deze stola zouden we hem als
Emmanuelparochie graag aanbieden. Het geld hiervoor hopen
we op basis van ‘crowdfunding’ bij elkaar te krijgen. U kunt Uw
waardering voor het werk van pastor Johan Rutgers laten
blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer
NL20 RABO 0378 9453 27 ten name van RK Parochie
Emmanuel onder vermelding van: “cadeau JR”.
Deze Mariastola kost 240 euro. Wat U als parochianen meer bij
elkaar brengt dan 240 euro, zullen we Johan meegeven als
bijdrage in de kosten van een andere tweedehands auto
(occasion), die hij zelf gaat aanschaffen om zich ook in zijn
nieuwe parochie goed te kunnen verplaatsen.

3.

Bij gelegenheid van het afscheid van pastor Johan Rutgers, zal
er een speciale uitgave verschijnen van de Emmanuel
Nieuwsbrief. Hierin zullen bijdragen worden opgenomen van
elk van de leden van het pastoraal team, waarin zij hun licht
zullen laten schijnen op vier jaar pastoraat van Johan Rutgers in
ons midden. Ook aan alle locaties van onze
Emmanuelparochie, zal worden gevraagd een bijdrage te
leveren voor dit speciale nummer van de Emmanuel
Nieuwsbrief. Deze speciale uitgave (echt een ‘collectors item’)
zal medio juni in druk verschijnen. Per locatie zullen er
ruimschoots exemplaren ter beschikking worden gesteld. U kunt
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deze speciale Emmanuel Nieuwsbrief ook digitaal toegestuurd
krijgen.
4.

Zoals al aangegeven in een parochiebladartikel, dat ik heb
geschreven naar aanleiding van het komende afscheid van
pastor Johan Rutgers, wordt U allen uitgenodigd om Uw
bijdrage voor een herinneringsboek, dat wij aan Johan willen
meegeven, aan ons toe te sturen. Dit kan tot en met zondag 14
juni aanstaande. Uw bijdrage – in welke vorm dan ook – kunt U
toesturen aan: Emmanuelparochie, Canadastraat 26, 8141 AC
Heino; of aan: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl Dit
herinneringsboek zal tijdens de afscheidsviering op zondag 28
juni aanstaande, aan pastor Johan Rutgers, worden
aangeboden.
Naar ik hoop, weet U nu door deze brief, hoe we als
Emmanuelparochie aandacht willen besteden aan het afscheid
van pastor Johan Rutgers en hem willen bedanken voor al zijn
goede pastorale werk in ons midden. Mocht U niettemin nog
vragen of suggesties hebben, belt of mailt U mij gerust. Mijn
gegevens staan onderaan deze brief.

Graag wens ik U en allen die U lief zijn, Gods zegen en alle goeds.
Met vriendelijke groet, mede namens pastoraal team en
parochiebestuur Emmanuelparochie,
Pastoor André Monninkhof e-mail: monninkhof@hetnet.nl
mobiel: 06-22786151

Pinksteren: ‘Wel gloeide reeds een vonk, doch

kommer hield den Geest in banden´
Op de veertigste dag na Pasen is het
Hemelvaart en tien dagen later vieren we
Pinksteren, het feest van de uitstorting
van de heilige Geest over de leerlingen
van Jezus. Handelingen vertelt dat de
leerlingen allen op één plaats
bijeenwaren. Tien dagen ´lockdown´ zou
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je kunnen zeggen. Maar dan kwam er plotseling uit de hemel het
geraas van een hevige wind die heel de ruimte vult waar zij
vergaderd zijn: ´Er verschenen hun vurige tongen, die zich
verspreiden en zich op ieder van het neerzetten. Zij raakten allen
vol van de heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde
talen zoals de Geest hun ingaf.´ (Handelingen 2, 1-4)

In de kunst zie je die ´vurige tongen´ wel afgebeeld als
vlammetjes boven de hoofden van Maria en de leerlingen. Ook
de duif is bekend als symbool van de heilige Geest. Denk aan de
doop van Jezus waar Gods Geest in de gedaante van een duif op
Hem neerdaalt.
Het feest van Pinksteren heeft zijn oorsprong in het joodse
Wekenfeest, van oudsher een oogstfeest waarop de gave van de
Thora aan Mozes en het volk op de Sinaï wordt herdacht. De
eerste christenen waren Joden, dus ook zij vierden het
Wekenfeest. Maar anders dan anders.
Normaal was het tijdens het Wekenfeest in
Jeruzalem een drukte van belang. Joden
van stad en land trokken naar de tempel
voor dit uitbundige feest. En niet alleen
Joden, maar een internationaal publiek
bevolkte te straten en de pleinen. De
leerlingen van Jezus waren in ´lockdown´, waarschijnlijk allen
bijeen op die bovenkamer waar ze met Jezus ook Zijn laatste
maaltijd hadden gevierd: wachtend en biddend… Want ze zitten
met een prangende vraag: hoe nu verder? Want Jezus was
opgevaren ten hemel en zijn leerlingen voelden zich als wezen,
gevangen tussen de tijden: Jezus was gegaan en de Geest nog
niet gekomen - daarom wordt de zondag tussen Hemelvaart en
Pinksteren ook wel ´wezen-zondag´ genoemd. ´Wel gloeide
reeds een vonk, doch kommer hield den Geest in banden´: alsof
er met Hemelvaart een tweede Goede Vrijdag was aangebroken,
wachten zij samen op de komst van de Geest in dat bovenzaaltje
in Jeruzalem. En dan begint door het wachten de temperatuur
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langzaam op te lopen, de stress neemt toe, het zaaltje wordt als
een hogedrukpan, een snelkookpan. En dan tien dagen later is
het godzijdank zover: ´de ´uitstorting van de heilige Geest´. Wat
kunnen we ons daarbij voorstellen?
´Uitstorting´ roept een gebeurtenis op die
je overkomt. Alsof je onverwacht in een
stevige stortbui terecht bent gekomen. Als
de leerlingen bevangen raken door Gods
Geest, dan breken de vliezen als bij de
geboorte, de deuren en ramen slaan
open, de wind waait hen om de oren. Dan
is de ´lockdown´ gebroken: ze zwermen
uit naar buiten, door de straten en over de pleinen. Al dat
vreemde volk dat daar vertoeft, al die mensen met hun vreemde
talen - als na de ineenstorting van de toren van Babel: die
eindeloze spraakverwarring… al die mensen die elkaar wel horen,
maar elkaar niet verstaan, die langs elkaar heen praten. Als die
mensen dat losgeslagen ´kuddeke´ van Jezus zien - met hun
vurige tongen - dan denken ze dat ze bezopen zijn. Zo
enthousiast en loslippig zijn ze, het lijkt wel carnaval! Ze lijken
verzeild geraakt op het verkeerde feestje. Maar het meest
merkwaardige is wel dat iedereen hen hoort spreken als in de
eigen moedertaal. Weg spraakverwarring.
Wat is de taal die ieder mens verstaat? Welke bijzondere taal
spraken die leerlingen die mensen samenbrengt en samenhoudt?
Welke taal stelt mensen vrij? Welke taal respecteert de ander om
wie hij of zij IS en niet om wie hij of zij had moeten zijn? Welke
taal is de taal van de Geest van God die
Liefde IS? Welke taal is anders dan alle
andere talen, welke taal anders dan de taal
van de liefde? De liefde is als het vuur van
de hartstocht. De liefde brengt de blijde
boodschap van een nieuwe wereld en komt
als een duif met een olijftak in de bek. Ja,
van liefde kan een mens ´dronken´ zijn. In
13

liefde verstaan mensen elkaar, ook en zelfs als ze elkaar niet
begrijpen. Liefde is als regen in de woestijn, als een stortbui in
de droogte en als ochtenddauw die de velden drenkt. Liefde is de
bron van leven en liefde roept om verlossing en gerechtigheid.
Wel gloeide reeds een vonk, maar kommer heeft de Geest niet
meer kunnen binden. De Geest is met Pinksteren uit de band
gesprongen. Zoals de natuur in de lente uit de band springt en
het nieuwe leven aankondigt. Zet de ramen en deuren dan maar
open en waag jezelf op de straten en de pleinen. Want de
´lockdown´ lijkt voorbij en laten we hopen dat het zo blijven zal.
Vier voluit de liefde met Pinksteren, maar vergeet die 1.5 meter
niet, want het leven is nog broos.
Pastor Joop Butti

Mei 2020

Johannes Sieljes benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau
Johannes Sieljes uit Slagharen is benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Hij heeft zich op zijn eigen manier verdienstelijk
gemaakt voor de samenleving.Traditiegetrouw vindt jaarlijks op de
laatste werkdag voor
Koningsdag de Lintjesregen
plaats. Hierbij krijgen
verschillende inwoners van de
gemeente een Koninklijke
Onderscheiding uitgereikt voor
hun inzet voor de samenleving.
Door de coronamaatregelen is
het dit jaar niet mogelijk voor
burgemeester Jan Willem
Wiggers om de decorandi toe te
spreken en hun de versierselen
op te spelden die horen bij een Koninklijke Onderscheiding. De
burgemeester heeft de inwoners die dit jaar een lintje kregen in een
persoonlijk telefoongesprek op vrijdag 24 april op de hoogte gebracht
van hun benoeming. De daadwerkelijke uitreiking van de lintjes vindt op
een later tijdstip plaats. Deze manier van bekendmaking van de
benoemingen is in heel Nederland hetzelfde.
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Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Johannes Sieljes (Slagharen) maakte van 1993 tot 2002 deel
uit van het parochiebestuur van de rooms-katholieke kerk in Slagharen.
Daarnaast deed en doet hij veel vrijwilligerswerk voor de kerk, zoals het
onderhoud aan de gebouwen en de grote verbouwing van de
parochiezaal. Ook verzorgt hij het onderhoud van de urnenmuur en de
kapel op de rooms-katholieke begraafplaats. De heer Sieljes is
daarnaast zo'n 25 keer per jaar kistdrager bij begrafenisvereniging St.
Barbara. Hij zorgde er samen met anderen voor dat op het Anton
Geerdesplein in Slagharen de torenspits van de oude kerktoren
herbouwd werd. Het originele uurwerk van de kerktoren onderhoudt hij
en hij zorgt ervoor dat het terreintje rondom de kerktoren er netjes bij
ligt. Voor museum 'het Oale Meestershuus' is de heer Sieljes als
vrijwilliger actief met reguliere onderhoudsklussen aan het museum,
maar ook met grotere projecten zoals de bouw en uitbreiding van het
bijgebouw.

Oecumenische kerkdienst RTV Oost.
Op zondag 10 mei is er om 10.00 uur een oecumenische kerkdienst
geweest in de kerk, hierin gingen pastoraal werker Joop Butti en
dominee Post voor. Het ging om een viering met gezang, gebeden,
lofprijzing en schriftlezingen.
De link om deze viering terug te zien is de volgende:
https://www.rtvoost.nl/tv/programma/1056/Oecumenischekerkdienst/aflevering/544845
Eerste Pinksterdag is de kerk open tussen 15.00 – 17.00.
Mocht u de behoefte hebben om even rustig te willen bidden of
een kaarsje op te willen opsteken. Dan heeft u er dan de
gelegenheid voor.
Door het coronavirus is alles anders, en dus is dat ook het geval
met de eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel. Deze
komen beide te vervallen.
Het is de bedoeling dat de kinderen die hier aan mee zouden doen,
volgend jaar mee gaan doen.
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