Nieuwsblad November 2020

Goed nieuws
Goed nieuws voor mensen in het donker,
want op een dag wordt het licht.
Wat hen terneer drukt wordt gebroken.
Er komt een lach op hun gezicht.
Goed nieuws voor wie de klappen krijgen,
voor mensen, kwetsbaar, arm en bang.
Er komt een tijd van recht en vrede.
Dan speelt een kind zelfs met een slang.
Goed nieuws voor wie naar vrijheid snakken,
voor wie bekneld zijn en gekooid.
Ze zullen weer de ruimte krijgen,
zodat hun leven zich ontplooit.
Goed nieuws voor hen die moeten huilen.
Er komt een einde aan de pijn.
Want eens zal God hun tranen drogen
en hij zal altijd bij hen zijn.
Goed nieuws voor hen die willen leven.
Eens jaagt de dood geen schrik meer aan.
Er zal een nieuwe aarde komen.
De dood is weg uit ons bestaan.
Greet Brokerhof-van der Waa.
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Pastoralia
De Stille Kracht
De parochie wordt gedragen door duizenden stille krachten. Mensen
die niet op de voorgrond treden, maar bijna anoniem hun werk doen.
Vrouwen en mannen die onopvallend, in de schaduw van het dagelijks
leven, de vruchten van de Geest, handen en voeten geven.
Liefde
In mijn werk merk ik dat liefde -zachtjesaan- ontdaan wordt van de
dingen waar men in de eerste plaats aan denkt; erotiek, en een intense
relatie tussen twee geliefden. Liefde is ook een antwoord op de angst
om alleen te blijven. Het is niet goed dat een mens alleen blijft. Je hebt
iemand nodig van gelijke hoogte, iemand die je in de ogen kijkt. Het
eerste woord wat de mens Adam tegen de mens Eva zegt, is;
'Eindelijk.' Zij zijn elkaars antwoord. Ze maken elkaar compleet, heel,
vol. Liefde heeft een rijk scala aan mogelijkheden.
Blijdschap
Voor mij is de grootste blijdschap dat je voelt en merkt dat je leven
ergens toe dient. In Marcus staat het kernachtig beschreven: 'Wie zijn
leven verliest, zal het vinden, maar wie het voor zichzelf wil houden, zal
het verliezen.'
Gemis en blijdschap liggen dicht bij elkaar. Als mensen uit mijn
omgeving wegvallen, is dat verlies en verdriet. Ik heb ook ervaren dat
je van de ene op de andere minuut je gezondheid kunt verliezen. Ik
word verdrietig als ik een ander -waar ik naar verlang- niet kan
bereiken. Vervreemding tussen mensen gaat mij aan het hart. Groepen
mensen die elkaar niet zien zitten, vind ik verschrikkelijk. Blijdschap en
verdriet staan of vallen met 'delen' en 'luisteren' en 'liefhebben'.
Vrede
Vrede als ideaal is mooi, maar ik heb liever vrede als agendapunt.
Vrede is een weg, een opdracht naar liefde, blijdschap en trouw. Je
moet er dagelijks aan werken. Ik herinner mij nog een uitvaart vele
jaren geleden van een Chinese vrouw. Als ik zie wat zij in haar leven
gedaan heeft, betekent dat -voor mij- honderd keer meer dan wat
politici van vrede bakken. Gewoon in je eigen leven beslissingen
nemen waar je anderen direct mee helpt. Zij is de eerste vrouw van
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buitenlandse komaf die een middelbare schoolopleiding heeft gevolgd
en afgemaakt. Zij ging, tegen de clan-traditie van haar man in, tijdens
de politionele actie met haar gezin naar het buitenland. Dat was een
revolutie in haar cultuur. Op zestigjarige leeftijd kwam zij naar
Nederland en werd nota bene onderwijzeres in de omgeving van
Utrecht. Zij was steeds bereid zichzelf aan de goede zaak te verliezen.
Dat was haar individuele agenda, maar zo zou de kerkagenda er ook
uit moeten zien. Je staat met elkaar voor de vredesopdracht. Je leven
verliezen is volgens onze rekenkunde negatief, maar in het evangelie
heeft verlies de revolutionaire betekenis dat het winst wordt. Kleinsten
zullen de grootsten worden. Eersten de laatsten. Als ik na een dag de
balans opmaak, wil ik kunnen vaststellen dat ik iets heb betekend door
mezelf weg te geven aan en tijd te maken voor anderen. Ik acht het
verlies als ik dagenlang alleen maar aan mezelf heb gedacht.
Geduld
Ik pootte als kind een zonnebloem. En elke morgen keek ik of hij al
kiemde en dat werd de dood van de bloem. Ik ben van nature een
beetje ongeduldig, maar in mijn werk moet je geduld leren. Zeker met
bejaarden moet je je eigen tempo aanpassen aan dat van de ander.
We leven in een tijd dat iedereen het druk heeft en voor zichzelf uitholt.
Ik hoor mensen nogal eens zeggen: “u zult het als pastor wel erg druk
hebben.” Ik denk dat het dodelijk is als een pastor of een diaken
uitstraalt dat hij of zij eigenlijk geen tijd heeft. Ik heb mij voorgenomen
om nooit meer te zeggen dat ik druk ben. Hooguit dat ik redelijk bezet
ben, maar verder echt alle tijd heb. En dat werkt naar twee kanten.
Want het maakt mij (ook) rustiger en geduldiger.
Goedheid/Vriendelijkheid
Toen ik eens afscheid nam van een parochie kwam er een oudere man
naar me toe en zei; 'Nu U weggaat, durf ik het wel te zeggen, maar U
kunt in uw preken soms best harde dingen zeggen, maar ik kon daar
tegen omdat U er een vriendelijk gezicht bij had.' Vriendelijkheid is de
verpakking waarin je je kunt presenteren. Het verlegt grenzen, het
schept de mogelijkheid om scherpe dingen te zeggen. Vriendelijkheid is
een wapen, is de toon van de muziek.
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Trouw
Trouw heeft te maken met trouw zijn aan jezelf, je roeping en
bestemming. Maar ook aan het stadje en het gezin waar ik vandaan
kom. Mijn ouders vormden -soms tegen de verdrukking in- een hecht
koppel. Daar krijg je iets van mee. De opdracht; 'Geef nooit op. Blijf
trouw aan elkaar, aan je gezin, aan de kleine kring.' In de kerk wordt al
gauw het woord 'gemeenschap' van stal gehaald. Het gaat er, volgens
mij, om dat je in het klein de trouw laat voelen. De grote trouw van een
kerk, begint bij de kleine trouw in groepjes, gesprekskringen en een
bezoek aan zieken, gevangenen of vluchtelingen.
Elkaar het gevoel geven dat je door elkaar gedragen wordt. Als dat niet
bestaat, voelen mensen zich door God en mensen verlaten. Je kunt
niet God dienen en je naasten ontrouw zijn.
Pastor Hans de Vries.

Van de redactie
Beste medeparochianen,
Weer een nieuwe maand met Corona, voor de boeg. Het blijft lastig alle
maatregelen, wij hopen dat u het allemaal nog volhoudt.
We beginnen de maand met Allerheiligen, alleen is er die dag geen
viering.
2 november vieren we normaal Allerzielen, maar deze viering is dit jaar
afgelast i.v.m. Corona.
Dan gaan we op naar zaterdag 7 november. Dan wordt Sint Maarten
gevierd op de Belte om 19.00 uur.
Op 22 november vieren we het einde van het kerkelijke jaar, Christus
Koning. En dan begint op 28 november de Advent, de tijd waarin we
ons voorbereiden op de komst van Jezus Christus. Ook een tijd om
eens na te denken over de mensen, die het niet zo goed hebben als
wijzelf.
De redactie wenst u een goede maand toe en blijf vooral gezond!
De Redactie

Kroniek
Gedoopt
18-10-2020 Saar Snoeijink
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Overleden
28-9-2020 Helena Maria Berg

Collecte
coll. 19 september
coll. 26/27 september
Oogstdankfeest
coll. 3 oktober
coll. 11 oktober

84 jr.

29,60
106,15
579,17
44,95
31,40

Wij feliciteren
Wij feliciteren iedereen die in de maand november jarig is. Wij wensen
u een fijne en gezellige dag toe, maar bovenal een gezond en gelukkig
nieuw levensjaar.
Redactievergadering
November
19 okt.
Dec/kerstmis
Jan 2021
16 nov.

Vouwen en nieten
26 okt.
23 nov.

afhalen
27 okt.
24 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.
De vieringen in de Eik worden wel weer hervat.

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.

31 okt.: 19.00 uur Euch.viering past. Monninkhof
Anna en Marinus Meijer-Schlepers; Herman en Mien
Disselborg-Mecklenfeld; ouders Juurlink-Spijker; fam. de
Gooijer-van der Most; J.W. Wencker en echtgenote; fam.
Kouwenberg-de Graaff; Betsie Wenker-Elfrink en ouders
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Wenker-Maas; ouders Plas-Sentker en Herman Plas; Leen
Berg;
Ma.

2 nov.: Allerzielen (viering gaat niet door)
Ouders Postma-Soppe; Antoon en Gretha van der Most-Pieper;
Rieks en Mina Arkes-Stoffers; Anton en Truus PieperBoomgaard; Marie Juurlink-Spijker; Bernard en Aida Beukersde Gooijer; Joop en Leida Mecklenfeld-Schepers; Jan en Leny
Scholten-Thole en fam.; Bertus en Martha Scholten-Feddema
en fam.; Jan en Miep Peters; Gerard Beukers; ouders PlasSentker en Herman Plas; Jans en Rika Hegeman-Soppe;
Marietje Hagemeijer-Haverkotte; ouders Pieper-Leijrik en fam;
Gerard Hertsenberg; Johan en Riek Schlepers-Sieljes en Greet
Sieljes; Tinus Kosse en fam.; ouders van Rhee-Nijkamp en
Herman van Rhee; Gradus Schlepers en Tiny Schlepers-Spijker
en Martin;

Di.

3 nov.:
Pastoor Noordman; Jan Bosch;

Do.

5 nov.:
Pastoor Langkamp

Zo.

8 nov.: 9.00 uur Viering past. werker Butti
J.W. Wencker en echtgenote; ouders Bouwhuis-Finkers en
fam.; Johan Feddema en ouders Schlepers- de Munnik en fam.;
Rieks, Johan en Liezeth Werink; Leen Berg;

Di.

10 nov.:
Pater Oude Hengel

Do.

12 nov.:
Broeder Cornel

Za

14 nov.: 19.00 uur Euch.viering met past. de Vries
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Gerard en Gre de Vent-Koorman en Britt Kosse; ouders
Mecklenfeld-Scholten; Marietje Hagemeijer-Haverkotte; J.W.
Wencker en echtgenote; Johannes Hendrikus van der Fels;
Mieke Viskaal-Wessel;
Di.

17 nov.:
Pastor Westerhof

Do.

19 nov:
Pastor Zandbelt;

Zo.

22 nov.: 9.00 uur Euch.viering met past. Wenker
Ouders Biemans-Wekamp; J.W. Wencker en echtgenote;
Hendrik Helmich en Riek Helmich van der Most;

Di.

25 nov.:
Pastoor Noordman;

Do.

26 nov.:
Pastoor Langkamp;

Za.

28 nov.: 19.00 uur Viering Slagharen 1
J.W. Wencker en echtgenote; Betsie Wenker-Elfrink en ouders
Wenker-Maas; Bernard en Diny Schlepers-Hemme en Rita en
Berry Schlepers

Misdienaars
Zat. 31 okt. 19.00 uur

Marieke v.d. Blieck
Stefanie Bosch
Zon. 8 nov. 9.00 uur
Lisa Meekhof
Stefanie Bosch
Zat. 14 nov. 19.00 uur Annie Kok
Marieke v.d.Blieck
Zon. 22 nov. 9.00 uur
Zwaannet Bosch
Hilda Berg
Bij vragen of mededelingen kun je mij bellen. Ook voor het opgeven
van misdienaars of misdienettes. Hilda Berg. Tel.: 683081
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November
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

2
maandag

7/8

14/15

21/22

28/29

Euch.

viering
-

Euch.

Viering
-

Euch.
-

viering

Euch.
-

Euch.

viering

Euch.

-

viering

Euch.

Euch.

Viering

Overleden 28 september j.l.
Helena Maria berg
Op de leeftijd van 84 jaar
Laten we haar in onze gebeden herdenken

Wat iedere parochiaan wil weten
Vieringen van Allerzielen op 2 november
Wegens verscherping van de maatregelen tegen Corona zal er
GEEN viering worden gehouden van Allerzielen op maandag 2
november.
Tot nader bericht zal deze viering worden uitgesteld. Wij houden
U op de hoogte.´
Om de pijn te verzachten zal de kerk op 2 november geopend
zijn van 10,00 – 12.00 uur en van 13.30 – 16.30 uur.
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Er is dan gelegenheid om een kaarsje op te steken en te bidden.
De locatieraad
2019
Allerzielen
08-11-2019 Jasper Gerardus Johannes Welles
27-11-2019 Leonardus Bernardus Berg
05-12-2019 Cornelia Jozephina Hoogland-Vissie
18-12-2019 Eduardus Franciscus Josephus Kortenaar
30-12-2019 Maria Catharina Bruins-de Gooijer
28-01-2020 Hermannus Hendrikus Kosse
12-02-2020 Jan Sportel
16-03-2020 Hermanus Petrus Bernardus de Lange
29-03-2020 Johanna Wilhelmina Josephina
Hertsenberg-Kleinheerenbrink
16-04-2020 Maria Theresia Egbertdina Leijrik-de Lange
22-05-2020 Maria Tecla van der Fels-Mestemaker
28-06-2020 Gerrit Prenger
15-07-2020 Antonius Marinus Egbertus Arkes
22-07-2020 Lammert Brink
26-07-2020 Gerardus Theodorus Jozef Kosse
01-08-2020 Maria Henderika Jannink-Germers
10-08-2020 Johan Wilhelm Schlepers
15-08-2020 Hendrikus Nicolaas Maria van Rhee
29-08-2020 Susanna Maria Maas
28-09-2020 Helena Maria Berg

2020
12 jr.
62 jr.
63 jr.
69 jr.
97 jr.
96 jr.
69 jr.
88 jr.
90 jr.
85 jr.
91 jr.
64 jr.
81 jr.
58 jr.
82 jr.
84 jr.
69 jr.
73 jr.
80 jr.
84 jr.

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.
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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

Bedankt iedereen voor Oogstdankfeest
Ook dit jaar hebben we tijdens de Oogst Dank week weer kunnen
genieten!
De vieringen waren dit jaar wat soberder dan voorgaande jaren door de
maatregelen die we moeten nemen. Maar het was er niet minder
inspirerend om. Tijdens het weekend en de gehele week hebben veel
mensen weer genoten van de vele mooie creaties die weer gemaakt
zijn door creatieve en inspirerende vrijwilligers. Daarnaast was er een
expositie met natuur foto's van de familie de Vent en stond er een
trekker in het portaal, dit alles sloot mooi op elkaar aan.
Hierbij wil ik, namens de gehele locatieraad, alle vrijwilligers die een
bijdrage hebben geleverd aan het organiseren en tot stand brengen
van "Oogst Dank " enorm bedanken voor hun inzet.
Antoinette Kosse
Voorzitter Locatieraad
Nieuws over het Heilig Vormsel en de Eerste Heilige Communie
In 2020 zijn de vieringen van het H. Vormsel en de Eerste heilige
communie helaas niet doorgegaan i.v.m. het Corona virus, wij hopen
dat wij deze vieringen in 2021 wel weer kunnen plaatsvinden.
De Eerste Heilige Communie vindt plaats op zondag 11 april in
Slagharen.
De ouders van de kinderen die vorig jaar hiervoor opgegeven zijn
worden door de werkgroep weer benaderd en krijgen het programma
via de mail toegestuurd. Graag bieden wij de kinderen die nu in groep
4 zitten de mogelijkheid om zich hierbij aan te sluiten. De ouders van
deze kinderen zijn van harte welkom op de ouderavond wij zullen u hier
alles vertellen over het project. De ouderavond vindt plaats op
maandagavond 18 januari 2021 om 19.30 uur in de parochiezaal van
Slagharen. U kunt uw kind opgeven door haar/hem aan te melden bij
het secretariaat of via het opgave formulier wat u vindt op de website:
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https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/pastoraatsgroepcatechese/
Na opgave zullen wij de ouders dan middels de mail de agenda sturen
voor de ouderavond, en gaande weg het project kunnen wij u op de
hoogte houden. Ouders van vorig jaar reeds aangemelde kinderen
hoeven dus niets te doen en hoeven ook niet op de ouderavond te
komen.
Het Heilig Vormsel vindt ook in 2021 plaats.
Het Heilig Vormsel zal worden toegediend aan de jongeren die op dit
moment in groep 7 of groep 8 zitten van de basisschool. Daarnaast
hebben wij dit jaar een groep van het eerste jaar middelbaar onderwijs
i.v.m. het niet door gaan van de viering vorig schooljaar.
De invulling van het project hoort u op de ouderavond. Het Vormsel zal
ook dit jaar weer een samenwerking zijn tussen Hardenberg,
Slagharen, de Belte en Dedemsvaart. De Vormselviering zal in
Slagharen gaan plaatsvinden, daarom hebben we besloten de
ouderavond in Dedemsvaart te organiseren. De ouderavond vindt
plaats op maandag 7 december 2020 om 19.30 uur in de parochiezaal
van Dedemsvaart. Wilt uw kind het H. Vormsel toegediend krijgen, dan
kunt u dit melden bij het secretariaat of via het opgaveformulier wat u
vindt op de website
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/pastoraatsgroepcatechese/
Na opgave zullen wij de ouders middels mail op de hoogte houden en
de agenda mailen voor de ouderavond.
Ook voor deze ouders geldt, de jongeren die al aangemeld zijn voor het
Vormsel van vorige jaar krijgen via de mail bericht en hoeven de
jongere niet opnieuw op te geven. Mocht een aangemelde jongere van
vorig jaar afzien van het ontvangen van het Heilig Vormsel, dan horen
wij dit graag via de mail.
Wellicht tot ziens op de ouderavonden.
Werkgroep Eerste Heilige Communie
Werkgroep Heilig Vormsel
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Buitengewoon
In juni van het vorige jaar kwam de regering tot een nieuw
pensioenakkoord. En dat hield in dat aan het begin van oktober 2020 mijn
aanstelling door het bisdom zou worden beëindigd. Ruim veertig jaar
mocht ik met heel veel plezier onze kerk dienen. Het geloof delen met heel
veel mensen en samen op zoek gaan naar diepgang en inhoud. Samen
ook met mijn vrouw Cor, die, toen ik benoemd werd in Duistervoorde
(Twello), ontslag nam als adjunct directeur van een kindertehuis in
Amersfoort. Zo konden we gastvrij zijn voor de vele, vele vrijwilligers die
rondom en in onze kerk actief zijn en vaak de kern vormen van de
geloofsgemeenschap. Eerst in de pastorie van Bussloo en later in de
pastorie van Heino. Oefenen in nabijheid en pastorale begeleiding kon ik
leren in de elf jaren dat ik geestelijk verzorger mocht zijn in het
psychiatrische ziekenhuis de St. Franciscushof.
Al die vele pastorale contacten hebben mijn en ons leven heel erg verrijkt.
Prachtig is het als je de hoogte- en dieptepunten van mensen van
dichtbij mag meebeleven en er soms in zekere zin deelgenoot van mag
worden. God komt ons in mensen tegemoet en dat hebben we op heel
veel fronten mogen ervaren. Daarnaast mocht ik ook dienstbaar zijn aan
(toekomstige) collega's in het pastoraat door hen te begeleiden in een
stage of later door hen te mogen coachen in de eerste jaren van hun
pastorale werk. Ons geestelijk leven kent gelukkig ook veel gewone
menselijke trekjes. En dus is een mens nooit te oud om te leren.
In september mocht ik ervaren dat heel veel mensen met onze
Emmanuelparochie en met mij als een van de pastores zeer begaan zijn.
Vele afscheidswoordjes en hartelijke gebaren en kaartjes en geschenken
kregen we cadeau. En het hoogtepunt was de indrukwekkende
eucharistieviering op zondag 27 september in Heino. Helaas mochten er
maar honderd gasten de viering lijfelijk meemaken. Op afstand hebben er
nog heel veel mensen meer via internet de viering gevolgd. Een prachtige
overweging over de ruimte die God geeft aan stuntvliegers en
brokkenpiloten, een warm woord van onze vicevoorzitter van het
parochiebestuur, een muzikaal intermezzo, het lied van het team en de
waarderende woorden namens de zusterkerken. Om verlegen van te
worden. Mijn vrouw en ik hebben het ervaren als één warme douche. Op
dat moment bleek er ook nog meer dan €2000 euro verzameld te zijn, die
een grote wens van me mede mogelijk gaat maken: een openbare
bezinningstuin met beelden van hedendaagse kunstenaars die ons aan
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het denken willen zetten. Het moeten dus 'denk' beelden worden. Of
'heilige' beelden van deze tijd. Een project dus voor de komende jaren.
Terugkijkend op dit afscheid in coronatijden hebben we dit ervaren als
een prachtige afsluiting van deze fase van ons leven. Een open agenda
ligt voor ons met ruimte om ons te laten raken door familie en vrienden,
door kunst en cultuur, door boeken en onze prachtige omgeving. En
natuurlijk blijven we deel
uitmaken van Gods volk
onderweg. Soms
bezorgd over wat de
toekomst ons brengen zal,
maar tegelijk ook in het
vertrouwen dat God ons
nooit loslaat en dat we
nooit echt alleen door het
leven wandelen.
Dank aan al degenen die dit afscheid onvergetelijk hebben gemaakt.
En.. .Vaya con Dios, Ga met God....
Mede namens mijn lieve vrouw Cor, Gerard Noordink, voormalig pastor in
Salland

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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Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie
Voor de komende maand zijn de volgende activiteiten gepland (voor
meer informatie zie de brochure en de website van onze parochie:
www.emmanuelparochie.nl):
Donderdag 5 november 20.00 uur in Heino Anselm Grün
Donderdag 5 november om 20.00 uur in Vilsteren
Kerstengeltjes
knutselen
Zondag 15 november 14.00 uur in Hardenberg Filmmiddag
Maandag 16 november 19.30 uur
in Dalfsen Bibliodrama door pastor
H. Schoorlemmer
Dinsdag 17 november 20.00 uur in
Lemelerveld
‘Leve Israël!’ door pastor
Butti (elke 3e dinsdag van de
maand)
Donderdag 19 november 19.30 uur
in Ommen
‘Geloven Nu’ door pastor
Butti
(elke 3e donderdag van de
maand)
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@emmanuelparcoc
hie.nl

Op de website van onze geloofsgemeenschap staat de nieuwe
Nieuwsbrief Emmanuelparochie, hierin staan nieuws en actualiteiten uit
alle geloofsgemeenschappen. Er liggen enkele exemplaren in de hal van
de kerk.
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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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