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 Nieuwsblad Oktober 2020 
    
 
 
 
 

 

 
 

Leven 
Zon en schaduw horen bij het leven,  
zoals warmte en kou, vreugde en verdriet.  
 
vergeet dat je ook schaduw nodig hebt 
om te groeien en je te ontwikkelen. 
Dat je pijnlijke fouten moet maken 
om je ervan te kunnen leren.  
Dat je hobbels nodig hebt 
om sterker te worden.  
Wie altijd maar in de zon wil zitten, 
vergeet dat de schaduw 
ook positieve kanten heeft.  
 
Wie veel schaduw op zijn levenspad vindt,  
zou bijna vergeten dat er méér is.  
Dat er na regen altijd weer zon komt,  
ook al lijkt de bui eindeloos te duren.  
Dat je soms alleen maar 
één enkele stap opzij hoeft te doen 
om wat stralen op te vangen.  
Wie veel schaduw op zijn weg vindt,  
vergeet dat wolken kunnen breken 
en dat dit kansen biedt aan de zon.  
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 
 
 
 

mailto:prhansdevries2020@gmail.com
mailto:g.noordink@hetnet.nl
mailto:butti@home.nl
mailto:m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl


  
 

3 
 

Slagharen: Geloofsgemeenschap St. Alphonsus de Liguori  
Herenstraat 15, 7776 AG Slagharen.  Tel. 0523-681331 
Secretariaat woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. 

Bankrekening geloofsgemeenschap NL88 RABO 0147 7013 41  
 

Pastoralia 
De Noodklok luiden. 

 
Een doodgewone doordeweekse donderdagmorgen. Ik zit achter mijn 
computer in mijn werkkamer op de zolderverdieping van mijn 
woonhuis.  
Uit het raam kijkend zie ik ‘mijn’ kerktoren. De klokken luiden: er is een 
uitvaart.  
Het geluid van die klokken herken ik uit duizenden; ik ben immers 
opgegroeid onder de rook van die kerktoren.  
Altijd hebben ze het ritme van mijn leven bepaald. En niet alleen van 
mij, van heel het dorp. 
Bij alle bijzondere gelegenheden lieten en laten de klokken zich horen.  
Inmiddels weet ik dat deze klokken nog luiden tot 2025. In dat jaar 
wordt de kerk gesloten.  
Vanaf dan zullen ze de lokale gemeenschap niet langer oproepen op 
zondag.  
Mensen klampen me aan in het dorp:  
“Marga, hoe kan het dat in jouw parochie de kerken open blijven en dat 
hier de deuren dichtgaan? “ 
Aan een antwoord hebben de meeste mensen geen boodschap. Ze zijn 
vooral verongelijkt, boos: dit laten we toch niet gebeuren in óns dorp 
met ónze kerk? 
De spreekwoordelijke noodklok luidt in mijn dorp: de kerk moet 
behouden blijven, zo hoor ik overal.  
Maar wat moet er dan blijven? Moet alleen het kerkgebouw blijven? 
Gaan de kerkdeuren na 2025 open als museumdeuren? Als de 
draaideuren van een woonboulevard? Als de deuren van een 
appartementencomplex?  
En dit gaat alleen nog maar over het gebouw.  
Dat is voor mij de buitenkant.  
Er is gelukkig ook een binnenkant. En daar gaat het voor mij vooral 
om.  
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Want daar binnen klopt het hart van de kerk, daar binnen gebeurt het! 
Als gemeenschap van mensen mogen we in die kerk elkaar ontmoeten, 
telkens weer.  
Daar binnen mogen we ons leven vieren, ons leven dat verbonden is 
met God en met elkaar.  
Daar binnen mogen we ons leven inhoud en betekenis geven, ons 
laten voeden door de verhalen van toen en nu.  
Die Kerk van mensen, die binnenkant, dat kloppende hart is mij 
dierbaar!  
 
Jezus heeft gezegd tegen Simon: ‘jij bent Petrus (Rots) en op jou bouw 
ik mijn Kerk.  
En de machten van het bederf zullen die kerk niet aantasten.”  
Zou die uitspraak betrekking hebben op onze gebouwen?  
Dat denk ik niet.  
Jezus bedoelt met ‘Kerk” de verzameling van gelovigen.  
De Kerk, dat zijn de mensen die geloven in barmhartigheid en in de 
vrede.  
Beste mensen, Hij heeft het over U, over jou en over mij! 
Wij zijn die Kerk van mensen, wij zijn het kloppende hart. Die 
binnenkant, die zal niet aangetast worden door de machten van het 
bederf.  
Moge ons dat bemoedigen!  
  
Pastor Marga klein Overmeen 

 
Van de redactie 
Beste medeparochianen 
De maand oktober is in aantocht, dus ook de herfst. We hebben net 
weer de mooi versierde kerk gezien en de kerk is nog open voor een 
bezichtiging.  
Op zaterdag 3 oktober is er een eucharistieviering in de kerk. En 
zondag 4 oktober is het Dierendag en dan is er ook een plechtig Lof om  
15.30 uur, met medewerking van pastor Wenker.  
Het weekend van 3 en 4 oktober is het Caritasweekend.  
Verder zijn de vieringen volgens het rooster.  
In het weekend van 24 en 25 oktober wordt de tijd verzet. De klok gaat 
dan weer een uur achteruit.  
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Op 2 november is het allerzielen, misschien is het een mooi moment 
om het graf van uw dierbaren te inspecteren, zodat het er weer netjes 
bij ligt.  
Een goede maand toegewenst en blijf vooral gezond! 
De Redactie.  
 

Kroniek 
Gedoopt 
30-8-2020    Fleur Berg 
20-9-2020    Tess van Dijk 
 
Overleden 
29-8-2020    Susanna Maria Maas       80 jaar 
 

Collecte 
coll.  16 augustus                  27,25 
coll.  22 augustus                  18,70 
coll.  30 augustus                  46,45 
MIVA collecte                        53,10 
coll.   5 september                39,20 
coll.  13 september               36,60 
 

Wij feliciteren 
Wij feliciteren iedereen die in de maand oktober jarig is. Wij wensen u 
een fijne en gezellige dag toe, maar bovenal een gezond en gelukkig 
nieuw levensjaar.  
 
Redactievergadering                Vouwen en nieten                afhalen 
Oktober          21 sept.                       29 sept.                       30 sept. 
November      19 okt.                         27 okt.                         28 okt.  
Dec/kerstmis 
Jan 2021        16 nov.                        24 nov.                        25 nov.  
 

Vieringen in Nieuwe Wever en De Eik 
Vanwege de regelgeving rond het corona-virus kunnen de 
maandelijkse vieringen in de Nieuwe Wever en de Eik nog niet worden 
hervat. 
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Liturgische vieringen/Intenties.  
Iedere dinsdag om 18.45 uur is er een viering en iedere donderdag  
om 9.00 uur is er een eucharistieviering. 
Elke laatste donderdag van de maand om 10.00 uur eucharistieviering 

 
Za.       26 sept: Oogstdankfeest 19.00 uur Euch.viering met past. 
                           de Vries 

Betsie Wenker-Elfrink en ouders Wenker-Maas; Mieke Viskaal-
Wessel; Gerard Beukers; Johan en Riek Schlepers-Sieljes en 
Greet Sieljes; ouders Mecklenfeld-Scholten; Henk van Rhee; 
Suze Maas 

 

 
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.; Bernard en Diny 
Schlepers-Hemme en Rita en Berry Schlepers: Suze Maas   

 

 
Di.        29 sept 
             Pastoor Noordman 
 
Do.      1 okt.  
            Bertus Kok 

 
Za.       3 okt.: 19.00 uur Euch.viering past. Wenker 
  J.W. Wencker en echtgenote; Suze Maas; Rieks en Gre   
            Varweg-Nijkamp; Leen Berg 

 

Zo.       4 okt.: 15.30 uur: Plechtig Lof past. Wenker 

Di.       6 okt.  
            Pater Oude Hengel  
 
Do.      8 okt.  
            Pastor Zandbelt 
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Zo       11 okt.: 9.00 uur: Viering wgr de Belte 
Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; ouders Juurlink-
Spijker; fam de Gooijer-van der Most; J.W. Wencker en 
echtgenote; Johannes Hendrikus van der Fels; Anton en Truus 
Pieper-Boomgaard; Bertus en Martha Scholten-Feddema en 
fam.; Leen Berg 

 

 
Di.        13 okt.: 
            Broeder Cornel; 
 
Do.      15 okt 
            Pastoor Noordman;  
 
Za.      17 okt.: 19.00 uur Euch.viering past. de Vries 

Gerard en Gre de Vent-Koorman en Britt Kosse; Mieke Viskaal-
Wessel; Gerard Beukers; Bernard en Diny Schlepers-Hemme 
en Rita en Berry Schlepers; J.W. Wencker en echtgenote; 
Hendrik Wellen; Johan Feddema en ouders Schlepers-de 
Munnik en fam.; fam. Werink-Biemans; Maria de Gooijer en 
Wendy Hagemeijer namens koor Cornel; ouders van der Most-
Schlepers; Leen Berg 

 
Di.       20 okt.  
            Pastoor Langkamp;  
 
Do.      22 okt  
            Pater Oude Hengel;   
 
Zo.      25 okt.: 9.00 uur Viering past.werker Butti  
            J.W. Wencker en echtgenote; Cornelis Helmich 
            en Mina Helmich-de Gooijer; Bertus en Gerrit;  
            ouders Mecklenfeld-Scholten; Leen Berg;   
            uit dankbaarheid 
 
Di.      27 okt 
           Pastor Zandbelt;  
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Do.      30 okt 
            Broeder Cornel 
 
Za. 31 okt.: 19.00 uur Euch.viering past. Monninkhof 
            Anna en Marinus Meijer-Schlepers; ouders Bosch; Herman en  
            Mien Disselborg-Mecklenfeld; ouders Juurlink-Spijker; fam. de  
            Gooijer-van der Most; J.W. Wencker en echtgenote; fam. 
            Kouwenberg-de Graaf; Betsie Wenker-Elfrink en ouders    
            Wenker-Maas; ouders Plas-Sentker en Herman Plas;  
 
 
 
 
Ma.  2 nov.: Allerzielen 18.30 en 20.00 uur viering past.werker  
            Butti en wgr Verlies Verwerken  
            Ouders Postma-Soppe; Antoon en Gretha van der Most-Pieper;  
            Rieks en Mina Arkes-Stoffers; Anton en Truus Pieper-  
            Boomgaard; Marie Juurlink-Spijker; Bernard en Aida Beukers- 
            de Gooijer; Joop en Leida Mecklenfeld-Schepers; Jan en Leny  
            Scholten-Tholen en fam.; Bertus en Martha Scholten-Feddema  
            en fam.; Jan en Miep Peters; Gerard Beukers;  
 
 
 
 
 
 

Oktober    3/4    10/11    17/18   24/25 31/1 

D’vaart 
Za. 19.00 u 
Zo.   9.00 u 

 

Euch. 
-  

 

viering 
- 

 

Euch.  
- 

 
- 
Euch.  

 

Viering  
- 

De Belte 
Za. 19.00 u 
Zo. 9.00 u 

 

- 
Euch. 

 

viering 
- 

 
Viering 
- 

 

Euch. 
- 

 

- 
Euch. 

H’berg 
Zo. 11.00 u  

 

Euch.  
 

Euch. 
 

viering 
 
Euch. 

 

Viering  
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Overleden 29 augustus j.l. 

 
Susanna Maria Maas 

 
Op de leeftijd van 80  jaar 

 
Laten we haar in onze gebeden herdenken 

 
 

 

Wat iedere parochiaan wil weten 
 

 
 
 

Viering 40 jarig ambtsjubileum, tevens afscheid van pastor 
Gerard Noordink 
Weekend 26 en 27 september aanstaande. 
 
Beste parochianen van de Emmanuelparochie, 
 
Op 1 augustus jl. was het 40 jaar geleden, dat pastor Gerard Noordink 
begon in zijn eerste pastorale functie. In deze periode is hij onder meer 
werkzaam geweest in de parochie in Twello, Bussloo en De Vecht; in 
het psychiatrisch ziekenhuis St. Franciscushof te Raalte, en sinds 1997 
als pastor in de geloofsgemeenschappen van Lierderholthuis en Heino. 
In de loop van de tijd is er een samenwerking gegroeid van deze 
geloofsgemeenschappen met andere parochies in Noord Oost Salland. 
Dit resulteerde in 2011 in de oprichting van de Emmanuelparochie, 
waarin 11 geloofsgemeenschappen zijn samengegaan. Pastor Gerard 
Noordink maakt deel uit van het pastoraal team van onze 
Emmanuelparochie. 
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Als pastoraal team, parochiebestuur en geloofsgemeenschappen 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 Liederholthuis en Heino 
en van andere locaties binnen onze Emmanuelparochie, heel wat 
‘goede diensten bewezen’. Ook heeft Gerard binnen het pastoraal team 
de eerste negen jaren als teamleider van het pastoresteam en later 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 en 
dochter Marianne 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. 
 
Als pastoraal team, parochiebestuur en geloofsgemeenschappen van 
onze Emmanuelparochie hadden we Gerard graag een uitgebreide 
viering van zijn 40-jarig ambtsjubileum en een groots afscheid van onze 
Emmanuelparochie gegund. Door de huidige omstandigheden 
(coronacrisis) en de beperkingen, die hiervan het gevolg zijn, zit dit er 
helaas niet in. 
 
Toch willen wij als Emmanuelparochie doen wat wij kunnen, om op een 
mooie en passende wijze stil te staan bij het 40-jarig ambtsjubileum en 
het afscheid van Gerard als pastor in ons midden. Hiertoe zijn er de 
volgende activiteiten: 

- Op zaterdagavond 26 september zal er om 19.00 uur in de RK 
Kerk “Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming” in Heino, een 
gebedsviering worden gehouden, waarvoor vooral groepen en 
personen uit de geloofsgemeenschap van Heino zullen worden 
uitgenodigd, met wie Gerard in de afgelopen twee decennia 
intensief heeft samengewerkt. Door de corona-omstandigheden 
zal deze viering moeten plaatsvinden in besloten kring. Deze 
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viering zal worden gelivestreamed, zodat u thuis deze viering 
kunt meebeleven. 

- Op zondagmorgen 27 september zal er om 11.00 uur in de RK 
Kerk “Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming” in Heino een 
feestelijke eucharistieviering worden gehouden. In deze viering 
zal het complete pastorale team van de Emmanuelparochie 
voorgaan met pastor Gerard Noordink in ons midden. Voor 
deze eucharistieviering zullen per locatie van onze 
Emmanuelparochie vier vertegenwoordigers worden 
uitgenodigd. Verder zal Gerard zelf nog familie en vrienden van 
hem uitnodigen. Door de beperkingen, die het gevolg zijn van 
de coronacrisis, zal ook deze eucharistieviering in besloten 
kring gehouden moeten worden. Ook deze viering zal worden 
gelivestreamed, zodat u thuis ook deze viering kunt volgen. Na 
afloop van deze viering zal er voor genodigden een lunch zijn in 
zaal ‘Bij Ne9en’ in Heino, tegenover de kerk. 

 
Pastor Gerard Noordink heeft te kennen gegeven, dat hij als geschenk 
voor zijn ambtsjubileum, tevens afscheid van onze Emmanuelparochie, 
graag een financiële bijdrage zou willen ontvangen voor een 
‘denk’beeld, dat zo mogelijk zal worden geplaatst naast de RK Kerk in 
Heino, zodat we hier allemaal van kunnen genieten. En voor een 
beeldje bij zijn huis. Om aan deze wens van Gerard te kunnen voldoen, 
zullen we een ‘crowdfunding’ starten. Uw gift voor het afscheidscadeau 
voor pastor Gerard Noordink, kunt U storten op rekeningnummer: NL 
20 RABO 0378 9453 27 ten name van onze Rooms Katholieke 
Emmanuelparochie, onder vermelding van ‘Gerard’. Bij voorbaat dank 
voor al uw goede gaven voor dit sympathieke doel. 
 
Als pastoraal team, parochiebestuur en geloofsgemeenschappen van 
onze Emmanuelparochie, wensen we pastor Gerard Noordink, zijn 
vrouw Cor en allen die hem lief zijn, Gods zegen en een goede 
toekomst. Dat zij samen van hun welverdiende pensioen mogen gaan 
genieten. 
Namens pastoraal team, parochiebestuur en geloofsgemeenschappen 
van de Emmanuelparochie, 
 
                                           Pastoor A.G.M. Monninkhof 
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Beste parochianen, 
 
In het vorig nieuwsblad werd er een melding gedaan over het 
vrijwilligersfeest.  
Het bestuur heeft helaas moeten besluiten om het feest voor dit 
jaar niet door te laten gaan. 
Ondanks het feit dat we weten dat er mensen zijn die hier naar uit 
kijken en we voor dit jaar een mooi programma hadden bedacht. 
Naar ons idee is het niet haalbaar om de 1,5 meter maatregel 
tijdens dit feest te handhaven. En we willen wel graag gaan voor 
uw veiligheid en gezondheid. Want gezondheid is ons grootste 
goed! Namens deze weg wil ik u, mede namens de overige 
bestuursleden, enorm bedanken voor uw inzet van het afgelopen 
jaar. Een inzet die eenieder geeft binnen haar of zijn 
mogelijkheden.  
 
Met vriendelijke groet,                   Antoinette Kosse 
 

ALLERZIELEN - 2 November 2020 
 
In verband met Corona zal Allerzielen dit jaar anders verlopen 
dan in voorgaande jaren. 
Vanwege een veilige verdeling van deelnemers is besloten tot 
twee achtereenvolgende vieringen, die beginnen om 18:30 uur 
op de begraafplaats en om 20:00 uur in de kerk. 
De eerste viering is bestemd voor deelnemers met een 
achternaam die begint met A t/m M; de tweede viering voor 
deelnemers met een achternaam die begint met N t/m Z. 
U dient zich vóór deelname aan de viering telefonisch te 
reserveren bij het secretariaat en wel met opgave van de namen 
van de personen die gaan deelnemen aan de viering. 
Tijdens de viering zal er naar verwachting geen samenzang zijn 
en ook geen communie worden uitgereikt. 
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Om het binnenkomen en verlaten van de kerk zoveel als mogelijk 
te beperken, zullen de graven na afloop van elke viering op de 
begraafplaats worden gezegend.  
Nabestaanden van een overlijden in het laatste jaar zullen per 
brief een uitnodiging ontvangen. 
 
Ik hoop dat het twee gezegende vieringen mogen worden. 
Wilt U zeker zijn van Uw plaats, geeft U dan zo vroeg mogelijk 
op. 
 
Met vriendelijke groet, pastor Joop Butti 
 

 
 
 

Emmanuelparochie, de moeite waard ! 
                                                                  

-                       Bestuursleden gezocht – 
 

Beste parochianen, 
 
Op dinsdag 15 september hebben we als bestuur en pastoraal team 
onze verlate voorjaars-bijeenkomst gehouden. En ondanks grote 
zorgen, hebben we een zeer geëngageerde en hoopvolle vergadering 
mogen houden. In onze parochie is er nog heel wat ‘leven in de 
brouwerij’. 
 
We hebben U al laten weten, dat we als pastoraal team, bezig zijn met 
een toekomstplan. Dit toekomstplan houdt in, dat we onder 
beperkte voorwaarden, alle elf kerkgebouwen in onze parochie 
open willen houden. Maar dat we het pastoraat wel anders willen 
gaan organiseren. Dit ook in het licht van de – door het vertrek van 
pastor Rutgers en pastor Noordink – veranderde samenstelling van ons 
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pastoraal team. In de toekomst zullen we meer voorbereidend 
pastoraat op bepaalde plaatsen gaan bundelen. Maar overal, op al 
onze locaties, zullen vormen van vieren en aandacht blijven. 
 
Onze Emmanuelparochie wordt geleid door een parochiebestuur, 
bestaande uit vier bestuursleden. Op dit moment zijn er in dit 
parochiebestuur vacatures (op komst) voor de functies van vice-
voorzitter, secretaris, eerste penningmeester en tweede penning-
meester. De huidige bestuursleden hebben hun bestuurswerk 
gedurende 8 tot 10 jaar met veel liefde, inzet en plezier gedaan. Maar 
nu zijn er ‘verse’ bestuurskrachten nodig om hun goede werk voort te 
zetten en zo de samenwerking van de elf geloofsgemeenschappen 
binnen onze Emmanuelparochie, bestuurlijk te blijven faciliteren.  
De nood is hoog. Eerlijk gezegd: heel hoog. En er is veel werk aan de 
winkel, dat we graag willen verdelen onder nieuwe bestuursleden, die 
hier hun schouders onder willen zetten. 
 
Dat er een nieuw bestuur komt voor onze Emmanuelparochie is ook 
daarom belangrijk, omdat we de autonomie van onze afzonderlijke 
geloofsgemeenschappen, graag in stand willen houden. Als 
parochie willen we niet afhankelijk worden van invloeden ‘van buiten’. 
Om dit ook in de toekomst mogelijk te blijven maken, hebben we als 
Emmanuel-parochie dringend behoefte aan versterking van ons 
parochiebestuur. Zonder een goed en betrokken bestuur, zullen 
onze plannen niet slagen. 
 
Daarom vragen wij – pastoraal team en parochiebestuur – mede 
namens de vertegenwoordigers van de locatieraden, U als parochianen 
om met ons mee te denken, nu wij op zoek zijn naar geschikte 
kandidaten voor ons parochiebestuur. Ons streven is, om uiterlijk op 
het feest van Allerheiligen van U de namen te krijgen van geschikte 
mensen die wij dan kunnen benaderen. Zo hopen we bij het begin van 
het nieuwe kerkelijk jaar – rond 1 december – ons parochiebestuur 
weer op sterkte te hebben. Kent U mensen, of wilt U kandidaten 
voordragen, neemt U dan gerust contact met ons op. Zo kunnen we 
de parochie blijven die we graag willen zijn: dichtbij en met een warm 
hart. 
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Bij voorbaat dank voor Uw betrokkenheid en meedenken. 
Namens pastoraal team en parochiebestuur, 
pastoor André Monninkhof 
 

 
 
 
 
Ommen, 22 september 2020 
 
 
Beste parochianen van de Emmanuelparochie, 
 
Gisterenmiddag hebben wij als pastoraal team van ons Aartsbisdom 
bericht gekregen, dat diakens en pastoraal werkers weer woord- en 
communievieringen kunnen leiden. 
 
Als pastoraal team hebben wij daarom besloten, dat met ingang van 
het weekend van 3 en 4 oktober aanstaande, tijdens gebedsvieringen 
onder leiding van een pastoraal werker of diaken weer communie zal 
worden uitgereikt.  
Dit uitreiken van de heilige communie zal op dezelfde manier gebeuren 
als in eucharistievieringen, dus met gebruik van protectiescherm en 
liturgisch pincet. 
 
Ook vieringen onder leiding van vrijwilligers hebben een zeer 
gewaardeerde plek in de liturgie van onze parochie. Gelet echter op de 
brief van onze Kardinaal, zal er tijdens vieringen onder hun leiding, nog 
geen communie worden uitgereikt. Vieringen onder leiding van 
vrijwilligers, blijven voorlopig dus gebedsvieringen, zonder communie. 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens het pastoraal team, 
 
Pastoor André Monninkhof 
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Kerken in Kaarslicht  
Beste medeparochianen, 
Ons werd een link doorgestuurd over Kerken  in Kaarslicht. We hebben 
het filmpje bekeken en vonden het wel een mooi idee om dit ook in 
onze kerk te gaan doen. 
De Advent is een tijd van bezinning en voorbereiding op de komst van 
Jezus Christus. Een donkere tijd en daarom dachten wij om in de 
Advent de kerk te versieren met potjes met een waxinelichtje erin. 
Maar… zoveel potjes hebben we niet. Wij willen u vragen om voor ons 
glazen (jam)potjes te sparen zodat we de kerk in de Advent kunnen 
versieren en daardoor wat licht te brengen. 
Wilt u de potjes bij het secretariaat brengen? Alvast bedankt voor uw 
hulp. 
Wilt u het filmpje ook bekijken ga dan naar: 
www.kerkeninkaarslicht.nl/2018-in-beeld/video-2018. 
Namens de locatieraad, Ineke Santman 

 
Inloopmiddag. 
Beste medeparochianen,  
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, zeker nu 
de besmettingen weer schijnen toe te nemen. 
Zo gauw het maar enigszins kan starten we weer. Het streven is om de 
tweede zondag in november iets te organiseren en wij weer bij elkaar 
kunnen zijn. Dit natuurlijk als “corona” geen roet in het eten gooit. 
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 

 
Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie 
De tweede uitgave van ‘Inzicht & Uitzicht” hebt u misschien al 
ontvangen of ontvangt u binnenkort. 
Gidion van Tongeren, Helga Baars en pastor Noordink hebben weer 
een zeer gevarieerd programma samengesteld. In oktober zijn de 

http://www.kerkeninkaarslicht.nl/2018-in-beeld/video-2018
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volgende activiteiten gepland (voor meer informatie zie de brochure en 
de website van onze parochie: www.emmanuelparochie.nl): 
 
Donderdag 1 oktober 20.00 uur in 
Lierderholthuis 
 ‘Spiritualiteit met de benen op de grond’,  

lezing door Hans Oldenhof 
Donderdag 8 oktober 20.00 uur in 
Dedemsvaart 
 ‘Paulus’ missiereizen’ door pastor Butti 
 (elke 2e donderdag van de maand) 
Dinsdag 13 oktober 20.00 uur in Slagharen 
 ‘Communiceren’ door pastor Butti 
 (elke 2e dinsdag van de maand) 
Donderdag 15 oktober 19.30 uur in Ommen 
 ‘Geloven Nu’ door pastor Butti 
 (elke 3e donderdag van de maand) 
Dinsdag 20 oktober 20.00 uur in Lemelerveld 
 ‘Leve Israël!’ door pastor Butti 
 (elke 3e dinsdag van de maand) 
Woensdag 21 oktober 20.00 uur in Ommen 
 ‘Sleutelfiguren uit het Nieuwe Testament’  

door pastor Butti 
 (elke 3e woensdag van de maand) 
Donderdag 22 oktober 19.30 uur in Heino 
 Bibliodrama door pastor H. Schoorlemmer 
Zondag 25 oktober 19.00 uur in Hardenberg 
 Filmavond 
Maandag 26 oktober 20.00 uur in Heino 
 Herinneringsdoek maken 
Donderdag 29 oktober 20.00 uur in Heino 
 Filmavond 
 
Om e.e.a. in goede banen te leiden, vragen wij u om u van tevoren 
aan te melden bij het secretariaat van uw locatie of via het mailadres: 
InzichtenUitzicht@emmanuelparcochie.nl  

 

http://www.emmanuelparochie.nl/
mailto:InzichtenUitzicht@emmanuelparcochie.nl
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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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