Nieuwsblad juli/augustus
2020

Wolken
Zomaar op een zomerdag
eens naar de wolken kijken
waar witte wolken drijven
in een zee van blauwe lucht.
Even los en vrij zijn van
die dolgedraaide aarde.
Een hemelsblauwe ruimte
waar een mens de haast ontlucht.
Vluchtig zijn de vormen van
de wolken die verschuiven.
Ze geven lucht en ruimte
aan een ziel die zoekt en vraagt.
Alles wat belangrijk leek
verschuift op deze hoogte.
Hier staan de zinnen open
en de geest wordt uitgedaagd.
De deur gaat even van het slot.
Hier voelt een mens zich dicht bij God.
Greet Brokerhof-van der Waa.
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Emmanuel Parochie
Bestuur
Voorzitter, pastoor A.G.M. Monninkhof.
Vice voorzitter, mevr. H.A.M. Schoorlemmer-Nijhout
Secretaris, 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
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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
Versterven?
‘Zalig de zachtmoedigen’ zegt Jezus in de Bergrede: ‘Neem mijn juk
op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.’
Dit zachte juk is het juk van de liefde. Liefde staat tegenover zelfzucht
en zelfgenoegzaamheid. Liefde richt zich eerst op de ander en niet op
zichzelf. Léven uit de geest van liefde betekent léven uit God.
De ommekeer en bekering waartoe het evangelie ons uitdaagt en
oproept, is van een houding van egoïsme en hardvochtigheid naar een
houding van liefde en zachtmoedigheid, van hoogmoed naar
nederigheid, van heersen naar dienen. Het gaat er in het evangelie om
dat wij ‘versterven’ aan onze zelfzucht en egoïsme, omdat het tot niets
anders leidt dan tot de dood.
Maar de geest van liefde wekt op ten leven. Wij moeten ‘versterven’
aan de dood en niet aan het leven! De liefde laat ons léven aan de
dood voorbij, alsof de dood niet bestond. Liefde is de weg die tot
eeuwig leven leidt. Als de liefde in ons woont, dragen wij het onderpand
van het eeuwig leven in ons mee. Een eeuwig leven dat hier en nu
begint wanneer wij ons geloof belijden in Jezus Christus, de Zoon van
de levende God die liefde is. In Hem gaan wij nooit verloren, maar
zullen wij leven, nu en tot in eeuwigheid.
Joop Butti

Van de Redactie
Beste medeparochianen,
Dit nieuwsblad is in verband met de vakantietijd, voor de maanden juli
en augustus.
De Coronamaatregelen zijn weer meer versoepeld en we mogen vanaf
1 juli weer vieren in de kerk. Er zijn wel een aantal voorwaarden. Er is
handgel om te desinfecteren, we moeten afstand houden en we
moeten reserveren. Dit laatste lijkt een beetje gek, maar men wil graag
weten wie er in de kerk is geweest, mocht er een nieuwe uitbraak
komen. Dan kan het virus snel ingetoomd worden. Daarom vindt u in dit
blad een aantal strookjes, vul deze in en neemt, als u naar de kerk gaat
zo’n strookje mee naar de kerk. Verderop in dit blad leest u hier meer
over. Omdat we net weer beginnen met de vieringen, zijn er nog niet
veel bijzonderheden. In de maand augustus, op 23 augustus wel te
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verstaan, wordt de uitgestelde Sacramentsdag gehouden op de Belte.
De viering begint om 10.00 u. en aansluitend de processie.
Er is dan hier in Slagharen geen viering.
Rest ons verder om u ondanks alles een goede vakantietijd toe te
wensen en als u weggaat…. wees voorzichtig, blijf gezond en kom
weer uitgerust terug!
De Redactie

Kroniek
Overleden
22/5/2020 Maria Tecla van der Fels-Mestemaker

91 jr.

Wij feliciteren
Wij feliciteren iedereen die in de maanden juli en augustus jarig zijn.
Wij wensen u een fijne en gezellige dag toe, maar bovenal een gezond
en gelukkig nieuw levensjaar.
Redactievergadering
Juli/aug.
16 juni
September
17 aug.
Oktober
21 sept.
November
19 okt.
Dec./kerstmis
/jan. 2021:
16 nov.

vouwen en nieten
23 juni
24 aug.
28 sept.
27 okt.
24 nov.

afhalen.
24 juni
25 aug
29 sept.
28 okt
25 nov.

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
Zo.
5 juli: 9.00 uur Gebedsviering
Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; ouders JuurlinkSpijker; Herman en Marietje Pijfers en Henk Pijfers; Betsie
Wenker-Elfrink en ouders Wenker-Maas; fam. de Gooijer-van
der Most; J.W. Wencker en echtgenote; Marietje HagemeijerHaverkotte; Tecie van der Fels-Mestemaker;
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Di.
Do.
Za.

Di.
Do.
Zo.

Di.
Do.
Za.

Di.
Do.
Zo.

Di.

7 juli
Pastoor Noordman;
9 juli
Pastoor Langkamp
11 juli: 19.00 uur Euch.viering
Mina Akes-Stoffers; Rieks Arkes; Gerard en Gre de VentKoorman en Britt Kosse; J.W. Wencker en echtgenote; Cornelis
Helmich en Mina Helmich-de Gooijer Bertus en Gerrit;
Johannes Hendrikus van der Fels; Antoon en Gretha van der
Most-Pieper; ouders Peters-Geerdes en fam.;
14 juli
Pastoor Noordman
16 juli
Pater Oude Hengel;
19 juli 9.00uur Gebedsviering
J.W. Wencker en echtgenote; Anton en Truus PieperBoomgaard;
20 juli
Broeder Cornel; Jan Bosch;
23 juli
Pastor Zandbelt;
25 juli 19.00 uur Euch.viering
J.W. Wencker en echtgenote; Marie Juurlink-Spijker; fam.
Mecklenfeld-Scholten;

28 juli
Pastor Zandbelt;
30 juli
Pastoor Noordman
2 augustus 9.00 uur Euch.viering
J.W. Wencker en echtgenote;

4 augustus
Pastoor Noordman
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Do.
Za.

Di.
Do.
Zo.

Di.
Do.
Zo.

Di.
Do.
Zo.

6 augustus
Pastoor Langkamp
8 augustus 19.00 uur Gebedsviering
Gerard en Gre de Vent-Koorman en Britt Kosse; Herman en
Mien Disselborg-Mecklenfeld; ouders Juurlink-Spijker; fam. de
Gooijer-van der Most; Pastoor Langkamp; J.W. Wencker en
echtgenote; fam. Kouwenberg-de Graaff; ouders BouwhuisFinkers en fam.; ouders van der Most-Schlepers;

11 augustus
Pater Oude Hengel:
13 augustus
Pastor Zandbelt
16 augustus 9.00 uur Gebedsviering
Pastoor Westerhof; Betsie Wenker-Elfrink en ouders WenkerMaas; J.W. Wencker en echtgenote; Anton en Truus PieperBoomgaard; Diny Kleinheerenbrink-Pieper;
18 augustus
Broeder Cornel;
20 augustus
Pastoor Noordman
23 augustus 10.00 uur Sacramentsviering te de Belte
In Slagharen geen viering
Ouders Weekamp-Schlepers; J.W. Wencker en echtgenote;
fam. Kouwenburg-de Graaff; Johannes Hendrikus van der Fels;
25 augustus
Pastoor Zandbelt
27 augustus
Jan Bosch
30 augustus 9.00 uur Euch.viering
Lenie Mensen-Spijker; J.W. Wencker en echtgenote; ouders
Beukers-Wering; jaargetijde Winy Spijker-Oude Nijhuis; Antoon
en Gretha van der Most-Pieper; ouders Wering-Bouwhuis;
Anton en Marie Wering; Herman en Marie Hagemeijer-Wering;
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Juli
D’vaart
Za. 19.00 u
Zo. 9.00 u
De Belte
Za. 19.00 u
Zo. 9.00 u
H’berg
Zo. 11.00 u
Augustus
D’vaart
Za. 19.00 u
Zo. 9.00 u
De Belte
Za. 19.00 u
Zo. 9.00 u
H’berg
Zo. 11.00 u

4/5

11/12

18/19

25/26

Euch.

Gebed
-

Gebed
-

Euch.

Gebed
-

-

Gebed

Gebed
-

Euch.

Euch.

Gebed

Gebed

Euch.

1/2

8/9

15/16

22/23

29/30

Euch.

Euch.
-

Gebed
-

Euch.
-

Euch.

Euch.
-

-

Euch.

Euch.
-

Euch.
Processie -

Euch.

Euch.

Gebed

-

Euch.

Overleden 22 mei j.l.
Maria Tecla van der Fels-Mestemaker
Op de leeftijd van 91 jaar
Laten we haar in onze gebeden herdenken

Wat iedere parochiaan wil weten
Geen viering………..dus ook geen collecte!!!
Vanaf 15 maart zijn alle vieringen in onze kerk afgelast.
Het heeft iets heel onwezenlijks: Geen Goede Week vieringen; geen
vormsel; geen eerste communie; geen feestelijke vieringen rondom het
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doopsel, geen Hemelvaart; talloze ontmoetingsmomenten bij
doordeweekse vieringen en andere activiteiten.
De pastores doen hun best om creatief aan pastoraat gestalte te blijven
geven. Er zijn digitaal te volgen vieringen vanuit Ommen. Op veel
plaatsen hebben mensen het digitaal overleg en het digitaal ontmoeten
ontdekt.
Het treft vooral mensen die plotsteling geen inkomen meer hebben
omdat hun werk is weggevallen. Dat is in de horeca en ook in de
wereld van de musici. Wij hebben echter afgesproken dat wij in onze
Emmanuelparochie onze dirigenten en organisten en pianisten blijven
vergoeden alsof ze nog gewoon actief zijn. Want we hopen hen ook in
de toekomst weer nodig te hebben.
Door het wegvallen van de vieringen valt ook een belangrijke bron van
inkomsten weg.
Behalve dat we onze intenties doorschuiven naar betere tijden, krijgen
we ook geen opbrengsten meer uit de gewone collectes. Hierdoor
voorzien we dit jaar een tekort.
Daarom wagen we het om als locatie bestuur een beroep op u te doen.
Zodat we onze onkosten kunnen blijven dekken.
Wij wagen het u te vragen om een extra gift te willen doen. Zouden alle
kerkgangers en niet kerkgangers ons € 25 willen ondersteunen?? Dat
zou ons werkelijk helpen!!!!
Uw bijdrage kunt u overmaken naar de rekening van onze
geloofsgemeenschap Emmanuelparochie H. Alphonsus de Liguori
NL88 RABO 0147 7013 41.
Het bestuur van de locatieraad.
Emmanuelparochie komt op tv
Sinds enige weken zendt “Vechtdal Leeft TV” de online
eucharistievieringen, die op zondagmorgen worden gehouden in onze
RK Brigittakerk, uit op hun tv zender.
Met name voor U, voor wie computer en internet net ‘een stap te ver
zijn’, kan dit goed uitkomen. Via “Vechtdal Leeft TV” kunt U de
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vieringen vanuit de Brigittakerk (en zeven andere kerken uit onze
omgeving) dan ‘gewoon’ op Uw tv toestel bekijken.
De uitzendingen van de vieringen uit de Brigittakerk en enkele andere
kerken in onze omgeving, zijn:





Op zondagavond om 19.00 uur
Op maandagmorgen om 11.00 uur
Op woensdagmorgen om 11.00 uur
Op vrijdagmorgen om 11.00 uur

U kunt “Vechtdal Leeft TV” ontvangen op de volgende kanalen:





Ziggo kanaal 43
KPN en Telfort, kanaal 1413 (niet in de gemeente Hardenberg)
Solcon kanaal 809
Caiway Twenterand kanaal 67

Welke viering wanneer precies wordt uitgezonden, kunt U vinden op de
kabelkrant op genoemde kanalen. Wij wensen U veel inspiratie en
kijkplezier.
Pastoor André Monninkhof
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.
Sacramentsprocessie De Belte
De sacramentsprocessie op de Belte, nu gepland op 14 juni, gaat niet
door. Op verzoek van de LR de Belte is deze verplaatst naar zondag
23 augustus om 10.00 uur; voorganger is pastor Hans de Vries.
Dit betekent dus dat de vieringen in Slagharen en Hardenberg komen
te vervallen. Het pastoraal team heeft besloten om de viering in
Dedemsvaart op zaterdagavond te handhaven. Mede, omdat ook in
augustus waarschijnlijk maar een maximaal aantal parochianen in een
viering aanwezig mag zijn.
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Vieren na Corona
We hebben er geduldig op moeten wachten, maar vanaf zondag
5 juli beginnen de weekendvieringen weer in onze kerk op
Slagharen. De doordeweekse vieringen beginnen voorlopig nog
niet.
De overheid en de kerkprovincie hebben richtlijnen opgesteld
voor het houden van de eredienst in Coronatijd en ik wil hier
even in het kort aangeven waar het voor ons op aankomt:
- bijeenkomsten zijn toegestaan, tot een maximum van 100
personen
- indien u klachten heeft (hoesten, niezen, koorts), blijf dan thuis
en volg de eucharistie via de televisie of het internet.
- ook in de vieringen geldt de bekende 1.5 meter regel: we
houden hiermee rekening bij het binnenkomen en uitgaan uit de
kerk, maar ook bij de zitplaatsen.
Wie samenleven hoeven in de kerk geen 1.5 meter afstand van
elkaar te houden, maar anderen wel.
- de kerkruimte zal goed geventileerd worden om infectie zoveel
als mogelijk te beperken. Neem eventueel een sjaal of iets warms
mee.
- er moet bekend zijn wie er deelnemen aan de viering, inclusief
telefoonnummer: daartoe vult u van tevoren een strookje in met
uw naam en telefoonnummer (deze strookjes kunt U invullen en
afknippen achter op dit blad).
U geeft het strookje af bij het binnenkomen van de kerk. Zo kan
men U altijd bereiken, mocht dit onverhoopt nodig zijn. Mocht U
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het strookje vergeten zijn, dan dient U bij binnenkomst van de
kerk uw naam en telefoonnummer op te geven.
- er is desinfecteermiddel beschikbaar: gebruik dit bij het
binnenkomen en verlaten van de kerk.
- er is een gastheer of gastvrouw aanwezig die U kunt
aanspreken om te helpen en die er ook op zal toezien dat alles
goed verloopt.
- toiletten zijn in principe gesloten, maar mocht de nood hoog
zijn, spreek dan de koster even aan.
Dan nog iets over de vieringen in onze kerk:
- Er zullen eucharistievieringen worden gehouden, maar tot
oktober wordt er nog geen communie uitgereikt. De priesterlijke
voorganger communiceert dan alléén.
- Woord- en communievieringen worden voorlopig nog niet
gehouden: in plaats daarvan worden wel woord- en
gebedsvieringen verzorgd.
- In geen van de vieringen is er een koor aanwezig en er zal
evenmin samenzang worden gehouden. Wel kan er orgel worden
gespeeld en elektrisch versterkte muziek is ook toegestaan.
Meezingen dan weer niet.
Het zal even wennen zijn in het begin, maar gaandeweg zullen
de voorschriften verder worden versoepeld en hopen we de
vieringen weer samen te kunnen vieren zoals U gewend bent´.
Heel fijn om elkaar, na zo´n lang en ook spannende tijd, weer te
kunnen ontmoeten.
Pastor Joop Butti
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Ik neem deel aan de viering in de St. Alphonsus de Liguori kerk
te Slagharen.
Datum:………………………………………
Naam:………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer:……………………………………………………………….
-------------------------------------------------------------------

Ik neem deel aan de viering in de St. Alphonsus de Liguori kerk
te Slagharen.
Datum:………………………………………
Naam:……………………………………………………………………………….
Telefoonnummer:………………………………………………………………
------------------------------------------------------------------Ik neem deel aan de viering in de St. Alphonsus de Liguori kerk
te Slagharen.
Datum:………………………………………
Naam:……………………………………………………………………………….
Telefoonnummer:………………………………………………………………
---------------------------------------------------------------------Ik neem deel aan de viering in de St. Alphonsus de Liguori kerk
te Slagharen.
Datum……………………………………..
Naam:……………………………………………………………………………….
Telefoonnummer:………………………………………………………………
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Ik neem deel aan de viering in de St. Alphonsus de Liguori kerk
te Slagharen.
Datum:……………………………………..
Naam:………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer:……………………………………………………………….
-------------------------------------------------------------------

Ik neem deel aan de viering in de St. Alphonsus de Liguori kerk
te Slagharen.
Datum:………………………………………
Naam:……………………………………………………………………………….
Telefoonnummer:………………………………………………………………
------------------------------------------------------------------Ik neem deel aan de viering in de St. Alphonsus de Liguori kerk
te Slagharen.
Datum:……………………………………..
Naam:……………………………………………………………………………….
Telefoonnummer:………………………………………………………………
---------------------------------------------------------------------Ik neem deel aan de viering in de St. Alphonsus de Liguori kerk
te Slagharen.
Datum:……………………………………..
Naam:……………………………………………………………………………….
Telefoonnummer:………………………………………………………………
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Kinderpagina
Regels
1. Lees met elkaar de tekst. Niet alle regels zijn even belangrijk. Kies
een regel uit die je belangrijk vindt en één die je niet zo belangrijk vindt.
Leg uit aan elkaar waarom je dat vindt.
2. Elke kind kiest voor zichzelf een regel uit. Die regel wordt uitgebeeld
en de andere kinderen mogen raden om welke regel het gaat.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

opstaan voor iemand die slecht kan lopen of
staan
de deur openhouden voor iemand die zijn
handen vol heeft
je handen wassen voor het eten
niet iets wegpakken wat niet van jou is
goed naar links en rechts kijken als je wilt
oversteken
niet pesten en geen ruzie zoeken
iemand die je nodig heeft niet in de kou laten
staan
je voeten vegen als je binnenkomt
niet altijd mopperen
je bord leeg eten
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