Nieuwsblad September 2020

Welke wegen wij ook gaan,
laat ons gaan in vriendschap.
Dat wij de liefde zoeken,
eindeloos geduldig,
u God dankbaar voor alles.
Zegen ons
dat wij elkaar tot zegen zijn.
Jos Zwetsloot
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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
“Ik zal er zijn”
Bij een uitvaart werd onlangs gezongen het lied: “Ik zal er zijn”.
Het eerste couplet van dit lied is als volgt:
“Als je eenzaam bent of in het duister
Roep dan mijn naam, ik zal er zijn.
Als geen mens je kent of niemand luistert
Zelfs als je fluistert, zal ik je stem verstaan.
Als een vriend, zal ik je dragen, alle dagen zal ik er zijn.
Als een ster in donk’re nachten, zal ik wachten, zal ik er zijn.
Wees niet bang voor de stilte om je heen
Wees niet bang, ik laat je nooit alleen
Als een vriend zal ik je dragen, alle dagen, zal ik er zijn.”
Bij dit lied denkt de familie van de overledene ongetwijfeld aan hun lieve en
zorgzame vader. Hij was er altijd, steeds stond hij voor hen klaar.
Misschien roept dit lied ook bij ons wel herkenning op. Hebben ook wij in
deze bijzondere periode niet (soms) het gevoel, dat heel de wereld drukt op
onze schouders ? We leven in wankele tijden, zoveel is wel zeker. We
bevinden ons in een onveilige wereld. Coronabesmettingen nemen hand over
hand toe. En wat te denken van die enorme explosie in Beiroet ? In één klap
werd het leven van ontelbaar velen verwoest. Zorgen spoken door ons hoofd.
Want hoe zal het straks, in de herfst, verder gaan ? Allerlei steunmaatregelen
van de overheid lopen af, de pot met meel zal toch niet leeg raken ? Hoe
houden we in vredesnaam het hoofd boven water ?
In het Katholiek Nieuwsblad las ik deze week (vrijdag 7 augustus) een verhaal
van een voedselbank in de Verenigde Staten. Op het plein voor de kerk deelt
de caritas eerste levensbehoeften uit. Is dit ook ons voorland ? Hoe dan ook:
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we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Want het virus ontziet niemand. Hoe
hiermee om te gaan ?
Het lied: “Ik zal zijn”, en ook het evangelie van afgelopen zondag (9 augustus)
over de boot met de leerlingen van Jezus erin, die in een hevige storm op het
meer dreigt te vergaan, maken me duidelijk, dat we het samen zullen moeten
doen. Jezus reikt de stoere, maar ook bange Petrus, die over het water naar
Hem toe was komen lopen, de hand. Zo gaat hij (Petrus) niet kopje onder.
Wellicht kunnen ook wij ons door dit verhaal laten inspireren. Want we
kunnen elkaar helpen, om niet in onze neerslachtigheid te verdrinken.
Wat een ‘handreiking’ aan elkaar kan doen, merkte ik deze week nog, na
afloop van de uitvaart, waarmee ik dit artikel begon. Tot mijn verrassing
hoorde ik bij de ‘nazit’ op het boerenerf, dat bij de voorbereiding van dit
afscheid, de naaste buren met heel veel dingen hadden geholpen.
“Aanzeggen”, een erehaag vormen, na de kerkdienst koffie zetten voor de
familie en de genodigden; het is een vorm van noaberhulp, die ik van vroeger
ken uit mijn geboortestreek. Heel fijn om dit hier ook weer te mogen zien !
Elkaar steunen zit ons in het bloed !
“Hier ben ik”. Deze woorden heb ik gezegd bij mijn priesterwijding. Bij die
gelegenheid heb ik beloofd: “ik zal er zijn”. Niet omdat ik zo’n durfal ben,
integendeel zelfs. Maar wel omdat ik vertrouw op Gods genade.
Dit vertrouwen wil ik ook U toewensen. Dat ook wij dit woord mogen horen
van Christus Zelf: “Ik ben het”. Dat ook wij Zijn Aanwezigheid mogen ervaren,
en hieruit de kracht en de moed putten om – ook in deze stormachtige tijd –
elkaar op handen te dragen. Dat we – samen in dezelfde boot – er zijn voor
elkaar.
Pastoor André Monninkhof

Van de Redactie
Beste medeparochianen,
De zomer loopt weer op zijn eind, de scholen zijn weer begonnen en
ook in onze geloofsgemeenschap beginnen de activiteiten weer
voorzichtig. Verderop in dit blad leest u meer over versoepelingen,
maar of dat zo blijft….?
Laten we het maar positief bekijken!
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We beginnen met op 12 en 13 september de Nationale Ziekendag van
de Zonnebloem te vieren. In dit blad leest u er meer over.
Dan op 25 en 26 september Sam’s kledingactie. Op 25 september kunt
u de kleding die u niet meer gebruikt, tussen 10 en 12 uur bij de kerk
inleveren en de 26e bij de kerk op de Belte.
In het weekend van 26 en 27 september is de kerk weer prachtig
versierd ivm het jaarlijkse Oogstdankfeest. De bloemengroep is al weer
druk bezig met de voorbereiding hiervoor, door producten, die van het
land komen, te verzamelen en te verwerken in de versieringen. Alvast
veel succes hiermee!
Op 27 september neemt pastor Noordink officieel afscheid in een
viering in Heino. Wij wensen hem alle goeds toe.
En dan een vooraankondiging voor het vrijwilligersfeest, dat als alles
goed gaat met de Corona, gevierd gaat worden op 25 oktober Noteer
hem alvast in uw agenda.
Wij wensen u een goede maand toe en …. Blijf gezond!
De Redactie

Kroniek
6/28/2020
7/15/2020
7/22/2020
7/26/2020
8/1/2020
8/10/2020
8/15/2020

Gerrit Prenger
Antonius Marinus Egbertus Arkes
Lammert Brink
Gerardus Theodorus Jozef Kosse
Maria Henderika Jannink-Germers
Johan Wilhelm Schlepers
Hendrikus Nicolaas Maria van Rhee

Collecte
coll. 5 juli
coll. 11 juli
coll. 19 juli
coll. 25 juli
coll. 2 augustus
coll. 8 augustus

68,55
64,25
30,90
67,22
38,50
14,80
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64 jr.
81 jr.
58 jr.
82 jr.
84 jr.
69 jr.
73 jr.

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

vouwen en nieten
25 aug.
29 sept.
27 okt.
24 nov.

afhalen.
26 aug
30 sept.
28 okt
25 nov.

Vieringen in Nieuwe Wever en De Eik
Vanwege de regelgeving rond het corona-virus kunnen de
maandelijkse vieringen in de Nieuwe Wever nog niet worden hervat.
In De Eik hopen we in september weer te kunnen starten op de eerste
vrijdag van de maand.

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.

30 augustus 9.00 uur Euch.viering past. de Vries
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;
Lammert Brink; Gerard Kosse; Mieke Viskaal-Wessel; Gerard
Beukers; Rieky Jannink-Germers; Wim Schlepers; Henk van
Rhee;

Di.

1 sept.
Pastoor Noordman;

Do.

3 sept.
Pastoor Langkamp
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Za

5 sept: 19.00 uur viering past.werker Butti
Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; ouders JuurlinkSpijker; fam de Gooijer-van der Most; J.W. Wencker en
echtgenote; Bertha Wellen-Assen; Riek Helmich-van der Most
en Hendrik Helmich; Gerard Kosse; Rieky Jannink-Germers;
Johan Feddema en ouder Schlepers-de Munnik en fam.; Wim
Schlepers; Henk van Rhee;

Di.

8 sept
Pater Oude Hengel; ouders van der Veen;

Do.

10 sept
Broeder Cornel;

Zo.

13 sept.: Ziekenzondag 9.00 uur viering past. werker Butti
J.W. Wencker en echtgenote; Anton en Truus PieperBoomgaard; Bernard en Aida Beukers-de Gooijer; Johannes
Hendrikus van der Fels; Rieks en Mina Arkes-Stoffers; Anton en
Truus Pieper-Boomgaard; Hein Tholen; Rieky Jannink-Germers;
Wim Schlepers; Henk van Rhee;

Di.

15 sept.
Pastor Zandbelt;

Do.

17 sept.
Pastoor Noordman;

Za.

19 sept.: 19.00 uur viering wgr. Slagharen 2
J.W. Wencker en echtgenote; Marie Juurlink-Spijker; Gerard en
Gre de Vent-Koorman en Britt Kosse; ouders Peters-Geerdes
en fam.; Jan en Miep Peters; Wim Schlepers; Henk van Rhee;

Di.

22 sept
Pastoor Noordman;
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Do.

24 sept.:
Pater Oude Hengel;

Za.

26 sept.: Oogstdankfeest. 19.00 uur Euch.viering
past. de Vries
Betsie Wenker-Elfrink en ouders Wenker-Maas; Mieke ViskaalWessel; Gerard Beukers; Johan en Riek Schlepers-Sieljes en
Greet Sieljes; ouders Mecklenfeld-Scholten; Henk van Rhee;

Zo.

27 sept.: Oogstdankfeest 9.00 uur wgr. Slagharen 1
J.W. Wencker en echtgenote; ouders Plas-Sentker en Herman
Plas; Johan Feddema, ouders Schlepers-de Munnik en fam. ;

Di.

29 sept
Pastoor Noordman

Do.

1 okt.
Pastoor Langkamp

September
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

5/6

12/13

19/20

26/27

viering
-

viering
-

-

viering

vredesdienst

Euch.

viering
-

viering

Euch.
-

viering

Euch.

viering

viering

Overleden 28 juni j.l.
Gerrit Prenger
Op de leeftijd van 64 jaar
Laten we hem in onze gebeden herdenken
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Overleden 15 juli j.l.
Antonius Marinus Egbertus Arkes
Op de leeftijd van 81 jaar
Laten we hem in onze gebeden herdenken.

Overleden 22 juli j.l.
Lammert Brink
Op de leeftijd van 58 jaar
Laten we hem in onze gebeden herdenken.

Overleden 26 juli j.l.
Gerardus Theodorus Jozef Kosse
Op de leeftijd van 82 jaar.
Laten we hem in onze gebeden herdenken.

Overleden 1 augustus j.l.
Maria Henderika Jannink-Germers
Op de leeftijd van 84 jaar.
Laten we haar in onze gebeden herdenken.
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Overleden 10 augustus j.l.
Johan Wilhelm Schlepers
Op de leeftijd van 69 jaar.
Laten we hem in onze gebeden herdenken.

Overleden 15 augustus j.l.
Hendrikus Nicolaas Maria van Rhee
Op de leeftijd van 73 jaar.
Laten we hem in onze gebeden herdenken.

Wat iedere parochiaan wil weten

DANKJEWEL!!!
Doordat de wekelijkse collecte lange tijd niet gehouden kon worden en
doordat ook opgegeven intenties doorgeschoven worden naar betere
tijden, zag mening financieel beheerder de cijfers steeds ‘roder’
worden.
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Daarom heb ik namens ons parochiebestuur en het pastoraal team een
tijdje geleden een oproep gedaan om een extraatje van € 25 of meer te
schenken aan uw eigen geloofsgemeenschap. Daar hebben heel veel
parochianen gehoor aan gegeven!!
Dat is hartverwarmend. Want daardoor voelt het parochiebestuur zich
gesteund in hun keuze om onze organisten en dirigenten te blijven
honoreren ondanks dat hun inzet door de opgelegde beperkingen
minimaal moest zijn.
Met uw extra bijdrage zijn we dus zeer verguld. Ook degenen die dit
alsnog van plan zijn
nodig ik namens mijn collega’s en het parochiebestuur uit ook een ‘duit
in het zakje’ te doen.
U vindt het bankrekeningnummer van uw geloofsgemeenschap in uw
parochieblad en ook op de website.
Nogmaals heel veel dank.
André Monninkhof, pastoor
Een dankbaar mens

Barneveld, 4 juli 2020

Het is zaterdagmiddag en terugkijkend op de voorbije week, is er
ontzettend veel gebeurd. Zo heb ik afgelopen zondag afscheid
genomen van u, jou, jullie als pastor in de Emmanuelparochie, heb ik ’s
maandags nog wat laatste dingen ingepakt, ben ik dinsdagochtend
verhuisd en door een handjevol parochianen op De Belte uitgezwaaid
en begon diezelfde middag, rond een uur op half drie, de grote-uitpakshow hier in de pastorie te Barneveld. Van het buitengebied boven in
onze Emmanuelparochie, kijk ik nu vanachter m’n computer uit op dé
winkelstraat in het hart van Barneveld. En zijn alle dozen op het
moment dat ik dit schrijf, sinds een paar uur helemaal uitgepakt.
Gisteravond ben in het eucharistisch centrum van de sint Lucas
parochie als ‘parochievicaris’ geïnstalleerd, een fraai woord voor
‘tweede’ priester voor de twee samenwerkende parochies sint Lucas en
sint Maarten. M’n nieuwe teamleden, vertegenwoordigers van alle 14
geloofsgemeenschappen, mijn lieve ouders en pastoor Monninkhof
samen met vicevoorzitter Hermien Schoorlemmer waren naast een
hele groep vrijwilligers van de partij. Ja, en natuurlijk vele nieuwe
parochianen en velen van u die via de livestream of kerkradio met ons
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verbonden waren. Ondanks de bevreemdende omstandigheden die
ons door Covid-19 nog steeds in hun grip houden, was het een mooie
en hartelijke viering. Voelde ik me zeer welkom in de nieuwe parochies
en kijk ik met grote tevredenheid terug op wat er achter me ligt.
En ik heb veel om dankbaar voor te zijn. Vier jaar lijkt op zich niet zo
lang, en misschien is het dat ook inderdaad niet. Maar het waren toch
wel mijn allereerste stapjes die ik in het parochiepastoraat heb mogen
zetten. Stappen waar eerst ruim 8,5 jaar aan studie en vorming vooraf
is gegaan.
In de Emmanuelparochie ben ik me in die vier jaar enorm gaan thuis
voelen. Heb ik wortel geschoten en ben ik er geleidelijk achter
gekomen wat het priesterschap nu daadwerkelijk is en hoe belangrijk
de persoonlijke relatie is met u, jou, jullie – de parochianen.
Ik ben Bijbelteksten als 1 Korinthiërs 12
ontzettend gaan waarderen en zelfs als
uitgangspunt gaan beschouwen. Zélfs als
misschien wel één van de meest
fundamentele teksten voor het daadwerkelijk
christen en parochie/kerk-zijn. Het ‘Lichaam
van Christus’ en de ‘levende stenen in een
geestelijk bouwwerk’, dat zijn wíj zélf. Niet los
van elkaar, maar sámen, mét elkaar. Dat hebt
ú allen mij geleerd.
Aan het einde van mijn afscheidsviering zijn
er door Hermien Schoorlemmer, pastoor
Monninkhof en Ben Nijhof mooie dingen gezegd. Is er teruggeblikt op
veel mooie momenten, momenten die we met elkaar hebben mogen
hebben en beleven. Jullie betrokkenheid, gulheid en dankbaarheid
kwam prachtig tot ‘symbolische’ uiting in het cadeau wat ik van jullie
allen heb mogen ontvangen. De prachtige blauwe Maria stola (zie
foto). Wat ben ik hier blij mee en trots op.
Maria, die ons aller moeder in de hemel is, de ‘mystieke roos’, zoals
ook mooi op de stola wordt afgebeeld, is mij dierbaar. Het adagium,
‘per Mariam ad Christum, wat we in de Rozenkransbasiliek in Lourdes
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o.a. kunnen lezen in de apsis is waar. Zonder Maria was ik nooit
priester geworden, hadden u, jij, jullie en ik elkaar nooit leren kennen.
Had ik nooit mogen voorgaan in de eucharistie met jullie, nooit
familieleden van u mogen begraven, nooit dierbaren van u de
ziekenzalving mogen toedienen. Ja, zonder Maria hadden we elkaar –
zeer waarschijnlijk – nooit ontmoet. Daarom doet het mij érg veel dat
ik juist van jullie als ‘mijn’ parochianen, deze prachtige stola heb
gekregen. Heel erg bedankt daarvoor!
En ook ontzettend bedankt voor de financiële bijdrage die jullie náást
de stola bij elkaar hebben gebracht en zoals pastoor Monninkhof het
zondag zei, die ik als extra cadeau mag ontvangen. Als ik eraan denk,
dan word ik op de eerste plaats heel erg stil en ben ik jullie allemaal
heel erg dankbaar.
Zoals ik ook tijdens mijn afscheidsviering op 28 juni jl. zei, houd ik niet
van afscheid nemen. Ik ga gelukkig niet emigreren, dus daarom schrijf
ik ook nu gewoonweg: tot ziens. Linksom of rechtsom blijven we met
elkaar verbonden, in gebed of via Facebook. Ik wens u, jullie allen alle
goeds, veel inspiratie, goede moed en Gods rijkste zegen toe.
En boven alles uit: In Dei Nomine Feliciter.
Weest alsjeblieft, in Gods Naam gelukkig.
Pastor Johan Rutgers, priester

Zou het kunnen zijn...
Dat terwijl wij ziek worden,
de aarde kan helen
Dat nu van alles verandert en stopt,
de natuur weer door kan gaan
.
Zou het kunnen zijn...
Dat nu de wereld vertraagt,
de liefde kan versnellen
Dat druk zijn en naar buiten racen en vliegen,
de rust vinden en naar binnen keren wordt.
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Zou het kunnen zijn....
Dat als we thuis moeten blijven,
we weer kunnen ervaren van wie we houden.
Dat nu de maatschappij zo leunt op de zorg,
we beseffen hoe ontzettend belangrijk dat is
.
Zou het kunnen zijn...
Dat de wereld en de luxe om ons heen nu kleiner wordt,
zodat we ons eigen grote hart weer kunnen voelen.
Dat nu we goed voor onszelf en anderen moeten zorgen,
Ontdekken dat zelfliefde en naastenliefde noodzakelijk is.
.
Zou het kunnen zijn...
Dat nu we samen strijden tegen hetzelfde,
de eenheid in de verschillen kan worden gevonden.
Dat als we elkaar nodig hebben,
herontdekken hoe saamhorigheid voelt.
.
Zou het kunnen zijn....
Dat na de chaos en strijd van deze tijd,
een nieuwe wereld wordt geboren.
Dat na de angst en onzekerheid,
de liefde en waardering voor elkaar en de aarde terugkeert.
.
Zou het kunnen zijn....
dat het zo 'moet' zijn,
zodat de liefde wederkeert.
Zou het kunnen zijn?
Bron: Rosalinda Weel
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Sam’s kledingactie
in Slagharen-De Belte
voor Mensen in Nood
Zaterdag 26 september
van 9.00 uur tot en met 12.00 uur bij:
O.L.V. van Fatimakerk De Belte, of bij
de kerk in Slagharen op vrijdag 25
september, tussen 10.00 en12.00 uur.
Oogstdankfeest
26 september t/m 4 oktober
St. Alphonsuskerk te Slagharen:
Creatief met oogstprodukten
De jaarlijkse oogst inspireert de bloemengroep en andere
vrijwilligers van de St. Alphonsuskerk ieder jaar weer. Al meer dan 20
jaar gebruikt de groep bloemen, fruit, groente en granen om de kerk op
bijzondere wijze te versieren. En elke keer weet de groep de bezoekers
te verrassen met creatieve en kunstzinnige uitingen van alles wat met
de oogst te maken heeft.
Het prachtige resultaat is van zaterdag 26 september t/m zaterdag 3
oktober te bewonderen in de St. Alphonsuskerk aan de Herenstraat 15
te Slagharen.
Ook zal er een expositie zijn van natuurfoto’s van de familie de Vent uit
Slagharen.
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Van maandag 28 september t/m vrijdag 2 oktober is de kerk open. U
kunt dan tussen 10.00 uur en 16.30 uur de kerk bezichtigen.
Verder is de kerk open op zaterdag 26, zondag 27 september
en op zaterdag 3 okt. van 14.00 uur tot 16.00 uur!
U bent van harte welkom.
Vanwege de Corona maatregelen is er een registratieplicht. Groepen
moeten zich vooraf aanmelden bij: mevr. Grady Mecklenfeld, tel. 0523682848 of bij het secretariaat, tel.: 0523-681331.
Feestelijke vieringen
Uit dankbaarheid voor de oogst vinden in het laatste weekend van
september
feestelijke Oogstdankvieringen plaats in de R.K. kerk
van de H. Alphonsus de Liguori
- Zaterdag 26 september om 19.00 uur: wordt er een Eucharistieviering
gehouden. celebrant: pastor de Vries
- Zondag 27 september om 9.00 uur: een gebedsviering Deze viering is
samengesteld door de werkgroep voorgangers Slagharen 1.
.- Zondag 4 oktober om 15.30 uur: Plechtig Lof, celebrant: pastor
Wenker.
Iedereen is van harte welkom om de feestelijke vieringen bij te wonen.
U komt toch ook?
samen met vele anderen de versierde kerk komt bezichtigen.
Natuurfoto-expositie oogst- en dankdag r.k. Kerk te Slagharen.
Tijdens deze dagen dat oogst en dankfeest wordt gevierd in de r.k. kerk
te Slagharen is er een expositie te zien van vader en zoon (beide) J. de
Vent. Al enige tijd trekken ze er samen op uit om het alledaagse, niet
alledaagse op de foto te krijgen. Het begint voor hun met huiswerk,
inlezen, kennis op doen, locatie bezoeken en evt. toestemming vragen
bij de landeigenaar….dan komt het “de timing”, er wordt dan druk
overlegd onder welke omstandigheden ze er willen zijn, welk weer, hoe
zou de zon, (het licht) het mooist tot zijn recht komen… en dan nog…
ben en blijf je afhankelijk van een dosis geluk, zo gaat dat nu eenmaal
in de natuur. Hoewel ze er vaak zo op uit gaan, gaat het af en toe ook
op stand: “genieten”, hele natuurgebieden worden afgestruind, niks
plannen, niks inlezen…er op uit… waarbij genieten hoog in het vaandel
staat.
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Kom gerust een kijkje nemen in de r.k. kerk tijdens deze dagen ( 26/9
t/m 4/10), er is meer dan genoeg te zien.
Graag tot ziens. Joop en John de Vent.
Gerard Noordink 40 jaar werkzaam in het pastoraat
Zaterdag 1 augustus, was het precies veertig jaar geleden dat pastor
Gerard Noordink begon aan zijn eerste functie in het pastoraat.
Vanwege de vakantietijd, zullen we op deze dag op bescheiden wijze
aandacht besteden aan dit jubileum. Op zondagmorgen 27 september
aanstaande zal in een eucharistieviering in de RK Kerk “Onze Lieve
Vrouw Tenhemelopneming” in Heino – binnen de mogelijkheden, die
de coronamaatregelen ons bieden – uitgebreid worden stil gestaan bij
dit prachtige ambtsjubileum van onze pastor. Deze viering zal beginnen
om 11.00 uur. Deze viering zal dan tevens het afscheid markeren van
Gerard Noordink van onze Emmanuelparochie. Na jarenlang zijn beste
krachten te hebben gegeven aan onze parochie, gaat hij dan – samen
met zijn vrouw Cor – genieten van zijn welverdiende pensioen.
In zijn bijdrage aan de ‘glossy’ voor pastor Johan Rutgers, die vanwege
een nieuwe pastorale benoeming onlangs afscheid nam van onze
Emmanuelparochie, schrijft Gerard Noordink, dat je de wezenlijke
kenmerken van het pastoraat kunt samenvatten in een drieluik. Tot dit
drieluik behoren volgens Gerard:
a.
Liturgie. Dit ziet hij als “bemiddeling tussen ons aardse gedoe
en het hemelse”. Tegelijk, zo zegt Gerard, “is het ook het omgekeerde,
een soort doorgeefluik tussen het verlangen van de mens aan de ene
kant en genade aan de andere kant.”
b.
Diakonie. Over dit tweede onderdeel van het pastoraat schrijft
Gerard: “We zijn door Jezus geroepen om om te zien naar de naaste
en dan vooral naar degene in nood (…) Pastores worden niet alleen
geroepen om God te dienen maar ook om dienaar te zijn van mensen
in nood”.
c.
Geloofsoverdracht in kennis en kunde. Dit derde deel van het
drieluik behelst volgens Gerard het delen van gelovige ervaring en het
doorgeven hiervan aan anderen. “Dat doen we – aldus Gerard – door
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onze geloofsovertuiging te laten zien en mensen wegwijs te maken in
ons gelovig erfgoed en daardoor herkenning en erkenning te
veroorzaken.” Gerard voegt hieraan toe: “De traditie moet telkens weer
ingebed worden in de huidige tijd.”
Gerard schrijft ook: “Eind juli heb ik dit (zijn pastorale werk – AM - )
maar liefst 40 jaar mogen doen. In die tijd heb ik 8 toekomstige
collega’s mogen begeleiden in hun stage en voor meer dan 40
beginnende pastores heb ik als mentor hen mogen bijstaan in de
eerste twee jaren van hun werk. En dat heeft me ook zelf heel goed
gedaan.”
Als pastoraal team, parochiebestuur en geloofsgemeenschappen van
onze Emmanuelparochie, zijn we Gerard dankbaar voor 40 jaar
pastoraal werk, waarvan meer dan 20 jaar in ons midden. ‘Van de wieg
tot het graf’: bij doop, eerste heilige communie, vormsel, huwelijk,
uitvaart en in pastorale begeleiding, heeft Gerard de
geloofsgemeenschappen van Lierderholthuis en Heino en van
omliggende plaatsen, heel wat ‘goede diensten bewezen’. Ook heeft
Gerard binnen het pastoraal team als profielhouder
gemeenschapsopbouw een grote bijdrage geleverd aan de opbouw,
verdere ontwikkeling en toekomst van onze Emmanuelparochie en
haar elf geloofsgemeenschappen in Katholiek Noord Oost Salland.
Hiervoor zijn wij hem als pastoraal team, parochiebestuur en
geloofsgemeenschappen veel dank verschuldigd. Wij feliciteren Gerard
dan ook van harte met zijn 40 jarig ambtsjubileum. In deze felicitaties
willen we ook zijn vrouw Cor betrekken, en allen die hem lief zijn. Zij
hebben zijn pastorale werk mede gedragen. Zonder hen had Gerard
niet kunnen doen, wat hij in 40 jaar voor velen heeft mogen betekenen.
Beste Gerard, van harte proficiat met je 40 jarig jubileum als pastor in
ons midden. Op zaterdag 1 augustus hebben we jou, Cor en allen met
wie je je verbonden voelt, een mooie en memorabele dag toe gewenst.
En heel veel geluk en zegen voor de toekomst.
Namens pastoraal team, parochiebestuur en geloofsgemeenschappen
Emmanuelparochie,
Pastoor A.G.M. (André) Monninkhof
19

Bedevaart Lourdes
Onlangs zijn de contactpersonen van het Lourdeswerk in de
Emmanuelparochie bij elkaar geweest in Vilsteren om huidige situatie
ten aanzien van de
coronacrises te bespreken.
Allereerst zijn we er van
bewust dat het een grote
tegenvaller is voor die
pelgrims die in sept. dit jaar
met Heino/Liederholthuis
op bedevaart naar Lourdes
zouden gaan. Gezien de
grote risico’s is het een verstandig besluit geweest om niet op
bedevaart te gaan. Met de pelgrims is contact geweest hoe nu te
handelen al naar de status van de aanmelding bij de
bedevaartorganisatie VNB.
De toekomst is nog heel onzeker en de vraag wanneer er wel weer op
bedevaart gegaan kan worden kan op dit moment niet beantwoord
worden. Wij als contactpersonen houden veelvuldig contact met de
VNB over een mogelijke hervatting, eventueel met een kleinere groep
in het najaar van 2021? De Aartsbisdombedevaart die gepland stond
in de meivakantie 2021 gaat ook niet door. Beste (toekomstige)
pelgrims, blijf gezond en wij houden hoop voor de toekomst, mogelijk
in het najaar van 2021?
Hartelijke Lourdesgroet namens alle contactpersonen van de
Emmanuelparochie.
Gerard Hollak
Inloopmiddag.
Beste medeparochianen,
De “R” komt weer in de maand!! En dus .....
Tja, zo hebben we dat al vele jaren gedaan, maar dit jaar is alles
anders dan vorige jaren.
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Hoe graag we ook weer met onze spelletjesmiddagen zouden
willen beginnen, het is echt nog niet mogelijk.
Het blijft nog te riskant en dus moeten we nog geduld hebben.
Zo gauw het maar enigszins kan starten we weer.
Wij wensen u allen een goede en vooral gezonde tijd toe en
hopen dat het gauw weer “gewoon” mag worden.
Blijf aub. gezond en graag tot ziens, ook namens de locatieraad
en Stefanie
Hartelijke groeten,
Annie Bosch, tel. 0523 68 17 62
Communiqué 14 juli 2020
Inleiding
Op vrijdag 10 juli jl. is er een aangepast protocol verschenen van onze
Bisschoppen met betrekking tot het kerkelijk leven op anderhalve
meter. Dit protocol is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. Dit
nieuwe protocol van onze Bisschoppen houdt op enkele punten een
verruiming in van de bestaande mogelijkheden tot het houden van
publieke vieringen. Deze verruimingen betreffen onder meer:



Koorzang
Dopen

Wat wij met deze nieuwe richtlijnen in onze parochie gaan doen, vind U
hierna.
Ook vind U hierna informatie over:


Communie uitreiken

Anderhalve meter
Wat blijft, is de afstand van anderhalve meter. In onze parochie is per
kerk uitgerekend, hoeveel mensen per viering kunnen worden
toegelaten met inachtneming van deze onderlinge afstand. Personen,
die behoren tot één huishouden, kunnen bij elkaar gaan zitten. Woont
U niet onder hetzelfde dak, dan dient U plaats te nemen op anderhalve
meter van elkaar.
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Wat ook blijft, is handen ontsmetten bij binnenkomst. Ook wordt er een
presentielijst bijgehouden, waarop Uw naam en telefoonnummer
worden genoteerd. Zie ook hierna onder: “reserveren”. Verder wordt er
geïnformeerd naar Uw gezondheid. Voorts wordt U door de gastheer of
gastvrouw, begeleid naar Uw plaats.
Reserveren
Als pastoraal team adviseren wij de locaties, om vooraf te laten
reserveren voor bezoek aan de kerkdienst. De locaties dienen hoe dan
ook een presentielijst bij te houden, waarop de gegevens staan
vermeld van hen, die aanwezig zijn geweest bij een bepaalde viering
(of andere activiteit). Dit om – indien nodig – eventueel bron- en
contactonderzoek door de GGD mogelijk te maken.
Komen er meer dan 100 personen, dan is voorafgaande reservering
altijd nodig.
Koorzang
Een heel koor alsook samenzang door de mensen in de kerk, zijn
helaas nog niet mogelijk.
Wel kunnen – onder bepaalde voorwaarden – vieringen muzikaal
worden ondersteund door enkele voorzangers (cantores). In onze
Emmanuelparochie houden wij hiervoor aan, dat er één cantor
aanwezig kan zijn op het priesterkoor; en dat er maximaal twee
voorzangers aanwezig kunnen zijn op een andere geschikte plek in de
kerkruimte. Deze voorzangers dienen op minstens anderhalve meter
van elkaar te gaan staan. Verder dient er sprake te zijn van een goede
ventilatie. Voorts wordt er een presentielijst bijgehouden van de
aanwezige zangers, ten behoeve van bron- en contactonderzoek door
de GGD. Ook aan de andere voorwaarden van het RIVM voor koren en
zangensembles moet worden voldaan.
Verder kan de viering muzikaal begeleid worden door een organist.
Doop
Na de zomervakantie is dopen weer mogelijk.
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Voorwaarde hiervoor is, dat de algemene voorwaarden voor het
houden van een viering in acht worden genomen, zoals het maximaal
aantal aanwezigen, het houden van de vereiste onderlinge afstand, en
de noodzakelijke hygiëne.
Zie ook hiervóór, onder ‘Anderhalve meter’.
In onze Emmanuelparochie houden wij – gezien de bijzondere
omstandigheden op dit moment - als richtlijn aan: één dopeling per
viering. Ook doopvieringen met meerdere dopelingen uit één gezin zijn
mogelijk. Vieringen met meerdere dopelingen zijn op dit moment nog
niet mogelijk.
De verdere regeling van de doopvieringen zal per locatie worden
afgesproken.
Communie uitreiken
Eucharistievieringen en gebedsvieringen (zonder communie uitreiken)
kunnen in al onze parochiekerk weer gehouden worden.
Woord- en communievieringen behoren nog niet tot de mogelijkheden.
Op dit moment (14 juli) wordt er alleen communie uitgereikt aan U als
kerkgangers, tijdens de eucharistievieringen, die op zondagmorgen om
11.00 uur worden gehouden in de Brigittakerk in Ommen, het
eucharistisch centrum van onze parochie. In de Brigittakerk zijn alle
voorzieningen, die hiervoor nodig zijn, zoals een hoestscherm en een
liturgisch pincet, aanwezig. Dit zal minstens tot 1 september
aanstaande, zo blijven.
Vergaderingen
Vergaderingen van besturen, werkgroepen en andere kerkelijke
groepen zijn mogelijk, mits de vergaderruimte veilig is ingericht; er
voldoende ventilatie is; het maximum aantal deelnemers, dat door de
overheid is toegestaan, niet wordt overschreden; en de vereiste afstand
van anderhalve meter in acht genomen wordt.
Livestream
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De livestream van de eucharistievieringen op zondagmorgen om 11.00
uur in de Brigittakerk in Ommen, zullen we voortzetten. U kunt de link
naar deze livestream vinden via www.kerkdienstgemist.nl. Trefwoord:
Brigittakerk, Ommen.
Ook in enkele andere van onze parochiekerken zijn er mogelijkheden
voor het uitzenden van vieringen. De locatieraad van Uw parochiekerk,
kan U hierover meer vertellen.
Tot slot
U bent van harte welkom in onze vieringen. We hopen, dat U de weg
naar onze kerken weer weet te vinden. Voorzichtigheid blijft echter
geboden, want het coronavirus is nog niet weg. Laten we daarom onze
verantwoordelijkheid blijven nemen, en goed voor elkaar zorgen. Blijf
gezond, en graag tot ziens bij de vieringen en andere bijeenkomsten in
onze kerken en kerkelijke gebouwen.
Gods zegen, goede zomer, vrede en alle goeds.
Met vriendelijke groet,
Namens pastoraal team en parochiebestuur,
Pastoor André Monninkhof

Bericht van de Zonnebloem
In het weekend van 12 en 13 september, wordt zoals elk jaar, de
Nationale Ziekendag gevierd. Mensen die eenzaam zijn of een
hart onder de riem nodig hebben, krijgen die dag een bloemetje
van de Zonnebloem. Dit wordt bepaald door vrijwilligers, het kan
dus zijn dat iemand het ene jaar een bloemetje krijgt en het
andere jaar niet. En de vrijwilligers weten natuurlijk ook niet alles.
De afgelopen jaren stonden de bloemen in uw kerk en dan werd
er gevraagd aan de kerkgangers, of zij een bosje weg wilden
brengen. Alleen is het dit jaar door de Corona misschien niet
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verstandig. Daarom brengen de vrijwilligers van de Zonnebloem
dit jaar op zaterdag 12 september zelf de bloemen rond.
Wij hopen dat volgend jaar alles weer normaal is en hopen dan
dat u ons weer wilt helpen met het rondbrengen.
Je bent niet alleen
Je bent niet alleen, alleen lijkt dat soms zo
Je bent niet alleen, alleen voelt dat soms zo
Je bent niet alleen, ook al sta je soms helemaal verlaten
In je eentje met je pijn en verdriet
Je bent niet alleen, wij zijn allen delers van dezelfde noemer
Van een naam die ik liever niet noem
Het enige wat je hoeft te doen
Is je hart openstellen en ons binnen laten
Zodat we samen kunnen delen
Niemand meer alleen.
Mark Galenkamp

De Zonnebloem, afd. Lutten, Slagharen, Schuinesloot en de Krim
Beste parochiamen,
Ook dit jaar willen we weer graag het vrijwilligers feest vieren.
We hebben al een mooi programma klaar.
De datum hiervoor is zondag 25 oktober.
Wel moeten we, i.v.m. het corona virus, nog een slag om de arm
houden.
Het kan zijn dat we het feest moeten afzeggen.
Zet de datum alvast in u agenda en we hopen dat we dan weer
samen mogen komen.
Groet, Antoinette Kosse
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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

Kun jij deze gezichten ook ogen, neus en mond geven?
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