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Nieuwsblad Kerst 2020,  
          Januari 2021 

    
 
 
 

                 Met Jezus over de drempel. 
 

Weifelend blijf ik voor de drempel 
van de jaarwisseling staan 

het oude is voorbij 
het nieuwe komt er aan. 

 
Even kijk ik om 

en durf niet verder te gaan 
maar als ik recht vooruit kijk 

zie ik Jezus staan. 
 

Hij was er alle dagen 
in goede en slechte tijden 
in blijdschap en verdriet 

ik kon van Hem niet scheiden. 
 

Zou ik dan niet in ’t nieuwe jaar 
op Hem blijven vertrouwen 

en weten dat Hij me ook dan 
stevig vast zal houden? 

 
Ik richt mijn blik op Jezus 

Zijn Liefde die mij wil verwarmen 
en ik spring over de drempel 
in Zijn veilige Vaderarmen. 
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Bestuur Emmanuel Parochie 
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), 

Tel.:  06-22786151 email: monninkhof@hetnet.nl 
 
Pastor J.W. de Vries (Hans)  
Tel.: 06-45290266 email: prhansdevries2020@gmail.com 
 
Pastoraal werker Drs. J.G. (Joop) Butti. Eerst 
aanspreekbaar contact pastor voor De Belte, Dedemsvaart, 
Hardenberg en Slagharen  Profiel: Catechese      Herenstraat 
17           7776 AG Slagharen 
Tel.: 06-22239828 email: pastorbutti@ziggo.nl 
 
Pastoraal werker  M.(Marga) Klein Overmeen-Groot-
Zwaaftink. Contact pastor voor Dalfsen, Heino, Hoonhorst, 
Lemelerveld, Ommen, Vilsteren en Lierderholthuis.   Profiel: 
Diaconie 
Tel.: 06-18276484 
email:m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl 
 
Slagharen: Geloofsgemeenschap St. Alphonsus de Liguori  
Herenstraat 15, 7776 AG Slagharen.  Tel. 0523-681331 

Bankrekening geloofsgemeenschap NL88 RABO 0147 7013 
41 
E-mail: deliguori@hetnet.nl 
Website: https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/ 
Zaterdag   19.00 uur            of          Zondag    9.00 uur 

mailto:monninkhof@hetnet.nl
mailto:prhansdevries2020@gmail.com
mailto:m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl
mailto:deliguori@hetnet.nl
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
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Bestuur van de locatieraad 
Voorzitter              :mevr. Antoinette Kosse    tel.: 06-25578075 
Secretaris             :dhr. Bas Kok                           tel.: 683650 
Penningmeester   :dhr. Hans Kosse                     tel.; 682883  
Pastoraatsgroep 
Opbouw                :dhr. Herman Juurlink              tel.: 683299 
Liturgie                  : 
Diaconie                : mevr. Ineke Santman            tel.: 682751 
Cathechese           :  
 
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   
  
Vrije dagen pastoresteam: 
Maandag: pastores de Vries, Butti en klein Overmeen 
Dinsdagavond en zaterdag tot 16.00 uur: pastoor Monninkhof 

  
Vieringen in de regio 
De Belte: Onze Lieve Vrouw van Fatima 
Zaterdag     19.00 uur    of   Zondag     9.00 uur 
Dedemsvaart:  Geloofsgemeenschap St. Vitus 
Zaterdag     19.00 uur    of   Zondag     9.00 uur 
Hardenberg: Geloofsgemeenschap St. Stephanus  
Zondag        11.00 uur 
 
   

Pastoralia 
 
Mogen allen één zijn  

In één van de laatste hoofdstukken van het evangelie volgens 
Johannes (Johannes 17), bidt Jezus, dat allen, die in Hem 

mailto:barbara.slagharen@gmail.com
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geloven, één mogen zijn. Deze vurige wens van onze Heer 
vind ik ook terug in een prachtig lied: “Mogen allen één zijn, 
Vader”. Dit lied kunt U onder meer vinden in de liedbundel 
“Gezangen voor Liturgie” (GvL) onder nummer 498. 
Persoonlijk hoor ik dit lied graag zingen. 

Dat allen, die in God geloven, één mogen zijn, is dan ook mijn 
hartenwens. Juist in deze tijd hebben wij elkaar zo hard nodig. 
Verbondenheid en solidariteit zijn – juist in deze 
omstandigheden – samenbindende krachten. Want we zullen 
toch samen door deze corona-crisis moeten heenkomen ! 

Voor wat betreft de oecumenische contacten in het Vechtdal, 
prijzen we ons als pastoraal team van onze 
parochie,  gelukkig, dat er met enige regelmaat oecumenische 
vieringen kunnen plaatsvinden. Zo was er in Lemelerveld 
onlangs nog een gezamenlijke adventsviering; zullen er in de 
komende Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen, 
weer gezamenlijke vieringen worden gehouden; en in Ommen 
zullen er naar verwachting, ook in de week voor Pasen, weer 
gezamenlijke meditaties plaatsvinden waarin wordt stil gestaan 
bij het lijden en sterven van onze Heer. Voorts zijn we als RK 
Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen, 
betrokken bij tal van gezamenlijke initiatieven op diaconaal 
vlak, bijvoorbeeld boodschappenpakketten voor de sociale 
minima.  

Als pastor heb ik de oecumenische samenwerking leren 
waarderen in mijn eerste standplaats, Breukelen (1994-1999). 
Ook hier waren (en zijn) er bloeiende contacten tussen de 
verschillende christelijke kerken. Spannend vond ik toen een 
huwelijksviering, waarin ik samen met één van de predikanten 
mocht voorgaan. Gelukkig werd op deze viering goed 
gereageerd. Sindsdien ben ik het als verrijkend gaan ervaren 
om in geval van een ‘oecumenisch huwelijk’ vanuit 
verschillende tradities, toch samen om Gods zegen te mogen 
vragen voor het bruidspaar.  
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Hier, in het Vechtdal, heb ik na mijn komst meteen het contact 
gezocht met de voorgangers van de andere christelijke kerken 
in mijn woonplaats Ommen. Inmiddels hebben we als Ommer 
pastores een groepsapp, waarin we elkaar op de hoogte 
houden van ontwikkelingen in elkaars kerken, en overleggen 
over zaken van oecumenisch belang. Ook het overleg van 
burgemeesters van de gemeenten, waarin wij als RK 
Emmanuelparochie werken (Ommen, Dalfsen, Hardenberg en 
Raalte) met ons als pastores en predikanten over 
samenwerking tussen burgerlijke gemeente en christelijke 
kerken, bijvoorbeeld als het gaat om wat wij als gezamenlijke 
kerken, juist in deze tijd, voor onze plaatselijke 
gemeenschappen kunnen betekenen, vind ik heel inspirerend.  

Voor ons als RK Emmanuelparochie, zal naar mijn inschatting, 
op oecumenisch vlak het accent liggen op voortzetting van de 
bestaande oecumenische initiatieven. Waar dit binnen onze 
mogelijkheden ligt, willen wij deze graag uitbouwen. Want als 
gezamenlijke kerken, blijven we elkaar nodig hebben, om 
samen perspectief te scheppen en een ‘stip op de horizon’ te 
creëren.  

Laten we – ook in het nieuwe jaar – ‘samen op weg’ blijven 
gaan. Mogen allen één zijn. Dat de Heer ons hiertoe mag 
zegenen. 

                                 Pastoor André Monninkhof 

Onlangs is er vanuit de Pauselijke Raad voor de Eenheid van 
de christenen een nieuw handboek verschenen voor 
oecumenische contacten vanuit de katholieke kerk. Doel van 
dit handboek is om het heilig vuur van de oecumene opnieuw 
aan te wakkeren. Een mooi artikel over dit handboek, staat in 
een artikel in het Nederlands Dagblad van 05-12-2020, 
geschreven door Hendro Munsterman en Gerald Bruins. 
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LET OP!  Er zal op kerstavond geen viering 
plaats vinden. 

 
1e kerstdag om 9:00 uur en oudejaarsavond om 
19:00 uur zal er wel een viering zijn. 
Hier kunt u alleen bij aanwezig zijn als u zich 
vooraf aanmeldt bij het secretariaat of tijdens de 
gewone vieringen in het weekend voorafgaand 
aan kerst. Tijdens de gewone vieringen zal er in 
de hal een formulier liggen voor 1e kerstdag en 
oudejaarsavond. Hier kunt u uw naam op 
vermelden. Wij gaan er dan vanuit dat u 
aanwezig bent.  U kunt er ook voor kiezen om de 
viering in Ommen te volgen via de livestream.  
Met deze maatregel volgen wij de kerken in onze 
omgeving en hoeven we geen mensen aan de 
deur teleur te stellen.  
De intenties die aangevraagd zijn voor 
kerstavond zullen voorgelezen worden tijdens 1e 
kerstdag en op oudejaarsavond. 
 
Met vriendelijke groet namens de locatieraad 
Antoinette Kosse  
 

Van de redactie 
 
Beste medeparochianen, 
De Coronaperikelen zij nog niet voorbij, het is alleen maar 
strenger geworden.  
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Daarom is de kerk op kerstavond gesloten. Wel is er op 1e 
Kerstdag  om 9.00 u. een Eucharistieviering, 2e Kerstdag om 
10.00 u. een Eucharistieviering op de Belte. 
Op zondag 27 december is er om 10.00 u. een 
Eucharistieviering. 
Oudejaarsavond is er een gebedsviering en op 1 januari om 
10.00 u. een Eucharistieviering in Dedemsvaart. 
Dan zijn de feestdagen weer voorbij en gaat het gewone leven, 
voor zover dat mogelijk is, weer beginnen. Op 2 januari 
vieren  we de Openbaring des Heren met een Eucharistie. 
Op 10 januari vieren we de doop van de Heer. 
Bij alle vieringen gelden natuurlijk de regels, vooraf reserveren 
en niet meer dan 30 personen in de kerk 
Wij wensen u ondanks alles, goede feestdagen toe en blijf 
gezond! 
De Redactie 

 
 

Wij feliciteren Wij feliciteren iedereen die in de maand 

januari jarig is. Wij wensen u een fijne en gezellige dag toe, 
maar bovenal een gezond en gelukkig nieuw levensjaar. 
 
 

Collecte 

   coll. 14 november 39,35 

 coll. 22 november 26,40 

 Nationale Jongerencollecte 41,30 

 coll. 28 november 28,90 

 coll 6 december 29,80 

  

Kroniek 

Overleden 
  11/12/2020 Anna Aleida Hermanna Maria Knegt-Kleinheerenbrink 80 jr. 
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Redactievergadering     Vouwen en nieten            afhalen   
Februari 2021   18 jan  26 jan.     27 jan. 
Maart    15 febr           23 febr.     24 febr. 
April    15 maart        23 maart                      24 maart                 
Mei                   19 april  27 april     28 april                                      
Juni   10 mei         18 mei        19 mei                                                                           
i.v.m. Pinksteren 
 
 

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. 
Op het moment dat dit nieuwsblad gemaakt wordt is niet 
bekend of de vieringen in de Eik wel of niet doorgaan.  
 

Liturgische vieringen/Intenties.  
Iedere dinsdag om 18.45 uur is er een viering en iedere 
donderdag  
om 9.00 uur is er een eucharistieviering. 
 
 
 
Do.  25 dec.: 1ste Kerstdag  9.00 uur Euch.viering met 

past. Wenker 
Ouders Wering-Bouwhuis; Anton en Herman Wering; 
Herman en Marie Hagemeijer-Wering; Rieks en Mina 
Arkes-Stoffers en Perla; Johan en Sina Meijer-Finkes; 
Anton en Truus Pieper-Boomgaard; fam. Welles-Assen; 
Jan en Miep Peters; Betsie Wenker-Elfrink en ouders 
Wenker-Maas; fam. Mecklenfeld-Scholten; Marietje 
Hagemeijer-Haverkotte; Gradus Schlepers en Tiny 
Schlepers-Spijker en Martin; Wendy Hagemeijer en 
Anton en Lena Bouwhuis; Gerhard Heinrich Joseph 
Hudepohl; Hermanna Henderika Hudepohl en Jeroen; 
ouders Weekamp-Schlepers; Joop en Leida 
Mecklenfeld-Schepers; Antoon en Gretha van der Most-
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Pieper; Bertus Kok; Gerard en Gre de Vent-Koorman 
en Britt Kosse; Rieks en Mieke Arkes; Johan en Mina 
Verweg-Boensma; ouders van der Most-Schlepers en 
fam.; Alexander Albertus Eggen en Maria Catharina 
Eggen-Haverkort en fam.; Lenie Mensen-Spijker; 
ouders Postma-Soppe; Winy Spijker-Oude Nijhuis; 
Bennie en Berny Maas; Anna en Marinus Meijer-
Schlepers; ouders Bouwhuis-Finkers en fam.; Meine en 
Lenie Kloppenburg-Biemans; ouders Plas-Sentker en 
Herman Plas; Gerard Beukers; Johan Feddema, 
ouders Schlepers-de Munnik en fam.; Rieks, Johan en 
Liezeth Werink; fam. Biemans-Wekamp; Bernard en 
Diny Schlepers-Hemme en Rita en Berry Schlepers; 
Jans en Rika Hegeman-Soppe; Henk van Rhee en 
fam.; Tinus en Johan Temmink en fam.; Henny en 
Truus Loman-Elferink; Diny Kleinheerenbrink-Pieper; 
fam. Kleinheerenbrink-Schlepers; Hein Tholen en fam. 
Tholen-Kleine Staarman; Rieks Mulder en ouders 
Kosse-Wenker; ouders Kosse-Knuver; Rieks en Lies 
Haverkort-Kleinheerenbrink; Johan Haverkort; Bernard 
en Riek Luiken en Stefan Eggen; ouders van der Most-
Schlepers en fam.; Albert en Bennie Kosse; ouders 
Wellen-Bruins; Sientje Wellen-Weekamp; Annie Knegt-
Kleinheerenbrink 

 

 

 
Zo. 27 dec.: 10.00 uur Euch. viering past. Wenker  

J.W. Wencker en echtgenote; fam. Kouwenberg-de 
Graaf; Bernard en Diny Schlepers-Hemme en Rita en 
Berry Schlepers; Annie Knegt-Kleinheerenbrink 

 

 
Di.    29 dec.: 
 Broeder Cornel 
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Do.   31 dec.: Oudjaarsdag 19.00 uur gebedsviering  
Johan Feddema en ouders Schlepers-de Munnik en 
fam.; Henk van Rhee en fam.;  Rieks en Mieke Arkes; 
Johan en Mina Verweg-Boensma; Annie Knegt-
Kleinheerenbrink 

 

 

Vrij. 1 jan.: Nieuwjaarsdag 10.00 uur Euch.viering in 
regioverband in Dedemsvaart met past. Wenker.  

Za.  2 jan.: Euch.viering past. Wenker 
J.W. Wencker en echtgenote; Rieks en Lies Haverkort-
Kleinheerenbrink; Annie Knegt-Kleinheerenbrink 

 
Di.     5 jan.:  
   Pastor Zandbelt 
 
Do. 7 jan.:  
   Pastoor Noordman; 
 
Zo.    10 jan.: 9.00 uur Doop van de Heer. Comm.viering 

wgr Slagharen 1  
Mieke Viskaal-Wessel; Johan Feddema en ouders 
Schlepers-de Munnik en fam.; fam de Gooijer-van der 
Most; Meine en Lenie Kloppenburg; Bernard en Riek 
Luiken en Stefan Eggen;  Pater Oude Hengel; fam. 
Mecklenfeld-Scholten; J.W. Wencker en echtgenote; 
Annie Knegt-Kleinheerenbrink 

 

 
Di.     12 jan.:  
          Broeder Cornel;  
  
Do.  14 jan.:  
           Pater Oude Hengel;  
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Za.    16 jan.: 19.00 uur Euch. viering past. Monninkhof 

Fam. Biemans-Wekamp; Herman en Mien Disselborg-
Mecklenfeld;  ouders Juurlink-Spijker; Gerard en Gre de 
Vent-Koorman en Britt Kosse; J.W. Wencker en 
echtgenote; Annie Knegt-Kleinheerenbrink 

 
Di.   19 jan. :  
        Pastoor Noordman;  
 
Do.    21 jan.: 
 Pastoor Langkamp; 
 
Za.  23 jan.: 19.00 uur Euch.viering past. Wenker 

Lenie Mensen-Spijker; Sientje Wellen-Weekamp; J.W. 
Wencker en echtgenote; Annie Knegt-Kleinheerenbrink 

 
Di.    26 jan.:  
    Pastor Zandbelt;  
 
Do. 28 jan.:  
 Broeder Cornel;  
 
Za.  30 jan.: 19.00 uur Comm.viering past.werker Butti 

Bernard en Diny Schlepers-Hemme en Rita en Berry 
Schlepers; J.W. Wencker en echtgenote;  

 
 
 
 

Misdienaars 
Vrij. 25 dec. 9.00 uur 
1ste Kerstdag 

Marieke v.d. Blieck 
Judith Meekhof 

Zon. 27 dec. 9.00 uur Stefanie Bosch 
Annie Kok 

Zat.  2 jan. 19.00 uur Zwaannet Bosch 
Judith Meekhof 
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Zat. 16 jan. 19.00 uur Marieke v.d. Blieck 
Stefanie Bosch 

Zat. 23 jan. 19.00 uur Annie Kok  
Hilda Berg 

Zat. 30 jan. 19.00 uur  Zwaannet Bosch 
Judith Meekhof 

Bij vragen of mededelingen kun je mij bellen. Ook voor het 
opgeven  van misdienaars of misdienettes. Hilda Berg. Tel.: 
683081 

 
 

januari    2/3    9/10   16/17   23/24  30/31 

D’vaart 
Za. 19.00 u 
Zo.   9.00 u 

 

Comm.  
- 

 
Euch. 
- 

 

- 
Comm. 

 
- 
Euch. 

 

Euch.  
- 

De Belte 
Za. 19.00 u 
Zo. 9.00 u 

 

- 
Euch. 

 

Comm. 
- 

 
- 
Euch. 

 

Comm.  
- 

 

- 
Euch.  

H’berg 
Zo. 11.00 u  

 

Euch.   
 

Comm. 
 

Comm. 
 
Euch. 

 

Euch. 

 
Wat iedere parochiaan wil weten 
 
Aanmelden voor viering 
Voor alle vieringen geldt vanaf heden dat u zich 
vooraf aan moet melden bij het secretariaat. 
Zoals u ziet zijn er geen strookjes meer die u in 
kunt leveren. 
Op deze manier hebben we vooraf goed in beeld 
hoeveel mensen er tijdens de viering aanwezig 
zullen zijn. 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
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Jaarvergadering 
Helaas moeten wij dit jaar de jaarvergadering voorbij 
laten gaan.  
Gezien de ontwikkelingen van de laatste maanden gaan 
wij er niet vanuit dat er eind januari weer een 
mogelijkheid komt om met een grootte groep bij elkaar te 
zijn.  
De actie Kerkbalans gaat wel door! Nadere info hierover 
volgt. 
Antoinette Kosse 
 
Openingstijden kerk 
Omdat er een aantal vieringen tijdens kerstavond niet 
doorgaan willen wij iedereen wel de kans geven om de 
kerstkribbe te bekijken, een kaarsje aan te steken of om 
gewoon maar even in de kerk te zijn. Dit kan op 1ste en 
2de kerstdag en op zondag 27 december van 14.00-16.00 
uur. Natuurlijk gelden ook dan de RIVM richtlijnen. Dus 
geef elkaar de ruimte, houd afstand en draag een 
mondkapje.  
 

Familieviering 17.00 uur kerstavond 
De familie viering op kerstavond kan helaas niet 
doorgaan zoals u gewend bent. Om er toch voor te 
zorgen dat iedereen van de viering kan genieten zal deze 
van te voren opgenomen worden. Op deze manier kunt u 
de viering vanuit huis bekijken en toch het gevoel van 
Kerstavond beleven.  
Waar de viering precies terug te kijken is, is op dit 
moment nog niet bekend. Zodra dit bekend is zullen we u 
hier van op de hoogte stellen via de website en in 
eventuele mededelingen van andere vieringen.  
Namens Annie, Stefanie, Kristel en Marieke  
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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: 
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/pastoraatsgroep-
catechese/ 
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. 
 
Wellicht tot ziens op de ouderavonden. 
Werkgroep Eerste Heilige Communie  
Werkgroep Heilig Vormsel  
 
Wel viering, minder collecte 

Met een variant op deze titel, deden we in de maand juli een 
beroep op U, als kerkgangers en niet-kerkgangers, om ons als 
geloofsgemeenschap eenmalig € 25,00 euro te schenken. Aan 
deze oproep hebben veel van onze parochianen, royaal 

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/pastoraatsgroep-catechese/
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/pastoraatsgroep-catechese/
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gehoor gegeven. Voor al uw goede gaven zijn we U oprecht 
dankbaar. 

Gelukkig kunnen we elkaar sinds begin juli weer treffen. Vanaf 
dat moment zijn er ook in onze kerk weer weekendvieringen 
en ook doordeweekse vieringen. Verder zijn er ook kinderen 
gedoopt (dit kan nog steeds) en zijn er ook uitvaartvieringen. 
Eerste heilige communie en vormsel hebben we jammer 
genoeg wederom moeten uitstellen, maar we hopen, dat 
binnen enige tijd, ook deze vieringen alsnog kunnen 
plaatsvinden. 

Tot de voorzorgen tegen corona hoort, dat we – vanwege de 
onderlinge afstand van anderhalve meter – minder mensen in 
onze kerk kunnen ontvangen dan er normaal komen. Op dit 
moment is dit aantal zelfs beperkt tot 30 kerkgangers 
maximaal. Alleen bij uitvaarten zijn de mogelijkheden iets 
ruimer. Verder kunnen we ook de collectes niet op de gewone 
wijze laten plaatsvinden, maar moeten we volstaan met het 
collectemandje achter in de kerk te zetten, in de hoop, dat U bij 
het verlaten van de kerk Uw goede gaven in het mandje wilt 
leggen. 

Hierdoor missen wij als geloofsgemeenschap nog steeds 
inkomsten, terwijl onze uitgaven doorlopen. Denkt U hierbij 
aan de bekostiging van ons pastoraal team, het doorbetalen 
van onze kerkmusici, in dit jaargetijde weer de verwarming van 
de kerk, kerkversiering en andere kosten. Op dit moment zien 
we in onze geloofsgemeenschap dan ook een financieel tekort 
ontstaan. 

Ook in deze decembermaand zal onze kerk geopend blijven. U 
kunt dus naar binnen om een kaarsje op te steken, even te 
bidden of stil te zijn. Verder zullen wij op 1e Kerstdag de 
deuren van onze kerk wijd open zetten, om het aantal mensen, 
dat wij mogen ontvangen, binnen te laten en een mooie 
Kerstviering te bezorgen. De Kerstviering van de 
Emmanuelparochie uit Ommen zal – evenals andere vieringen 
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– ook via livestream worden uitgezonden, zodat U de viering 
ook online kunt meebeleven. 

Daarom wagen wij het opnieuw om een beroep op U te doen. 
Zodat we onze onkosten kunnen blijven dekken. Zou U – als 
kerkganger of niet-kerkganger – ons s.v.p. wederom 25 euro 
kunnen schenken. Dit zou ons ook nu werkelijk helpen !!! 
 
Uw bijdrage kunt u overmaken naar de rekening van onze 
geloofsgemeenschap Emmanuelparochie H. Alphonsus de 
Liguori NL88 RABO 0147 7013 41. 
Bij voorbaat dank voor Uw goede gaven. 
Graag wensen we U – ook in deze moeilijke tijd – een 
gezegend Kerstfeest toe, en een gezond Nieuwjaar !  Vrede en 
alle goeds. 
Namens parochiebestuur, pastoraal team, locatieraad en 
pastoraatsgroep, 
                                   Pastoor André Monninkhof 

 
Kerstmis 2020 

zullen we niet snel 
vergeten  

Utrecht, hoogfeest Onbevlekte 
Ontvangenis 

van de Heilige Maagd Maria – 8 december 2020 
Broeders en zusters in Christus Jezus, onze Heer,  

 
Al sinds maart beheerst het coronavirus ons leven. 
Gelukkig horen we inmiddels steeds meer  hoopvolle 
berichten over vaccins tegen dit virus. Hopelijk zal er 
uiteindelijk voor iedereen in de loop  van 2021 een vaccin 
beschikbaar zijn dat ons bevrijdt van de 
coronaviruspandemie. We zullen echter  ook een groot 
deel van volgend jaar moeten volharden in het zorgvuldig 
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toepassen van de  voorzorgsmaatregelen: anderhalve 
meter afstand houden, veelvuldig de handen 
desinfecteren en niet  samenkomen met grote groepen. 
Voor de een is dat gemakkelijker dan voor de ander; zo 
heeft de een  goed gezelschap om zich heen, de ander 
echter weinig of in het geheel niet. De een eet er 
geen  boterham minder om, de ander moet (inmiddels) 
naar de voedselbank. Onze gedachten en gebeden  gaan 
in het bijzonder uit naar allen die ziek zijn of die niet naar 
buiten kunnen vanwege het risico  besmet te worden. We 
denken ook aan degenen die een dierbare of zelfs 
verschillende dierbaren  hebben verloren en voor wie de 
komende feestdagen daardoor heel anders zullen zijn 
dan ze gehoopt  hadden. En dat geldt uiteraard ook voor 
degenen die hun werk zijn kwijtgeraakt, ontslagen zijn of 
wier  bedrijf op last van de overheid gesloten is, met 
name de horeca en de evenementenbranche.   

Bij de gedachte aan de komende feestdagen staan we 
ook stil bij allen die werken in de  gezondheidszorg, de 
verpleging en ook de burgerlijke overheid, de 
burgemeesters, de politie, de boa’s  en allen die instaan 
voor onze gezondheid en veiligheid; dat zij het hopelijk 
niet te druk of te zwaar  zullen krijgen. Hopelijk zullen 
allen de maatregelen tot voorkoming van de overdracht 
van het  coronavirus goed naleven, vooral tot 
bescherming van kwetsbare mensen onder ons. Laten 
we het  algemeen welzijn niet uit het oog verliezen dat 
het persoonlijk welzijn van allen in de 
samenleving  insluit. Laten we daarom solidariteit 
betrachten. Ook hier gelden de woorden van Jezus uit 
het 25ste hoofdstuk van het Evangelie volgens Matteüs, 
waaruit op de laatste Zondag van het afgelopen  kerkelijk 
jaar, het Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal, 
gelezen is: “Al wat gij gedaan hebt  voor een dezer 
minsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan” 
(Mat. 25, 40).  
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Ook voor ons als Kerk zijn het bizarre en barre tijden. Zo 
kunnen in onze kerken ook bij de vieringen  met Kerstmis 
naast de celebranten, voorgangers en medewerkers 
hooguit dertig mensen aanwezig zijn.  Dat is een 
onwerkelijke situatie. Heel pijnlijk is het dat er dit jaar voor 
de meesten ‘geen plaats zal zijn  in de herberg.’ Maar 
toch, om zoveel mogelijk besmettingen tegen te gaan, 
moeten we Kerstmis dit  jaar in kleine kring vieren, zowel 
in de kerk als thuis.   

De afgelopen weken is er heel wat onderzocht, 
besproken en afgestemd door de 
Nederlandse  bisschoppen in samenspraak met de 
overheid met het oog op de preventie van de overdracht 
van het  coronavirus. Ook de kerken nemen wat betreft 
deze preventie hun inspanningsverplichting 
serieus.  Vervolgens hebben pastorale teams, 
parochiebesturen, locatieraden en pastoraatsgroepen 
met elkaar  overlegd wat hen in hun parochie en in de 
afzonderlijke geloofsgemeenschappen te doen staat. En 
het  is niet gemakkelijk om hierin keuzes te maken en 
pijnlijke knopen door te hakken. Iemand zei: “Als alles 
achter de rug is en we gaan evalueren wat we hebben 
gedaan, dan hoop ik dat er eerder  commentaar komt 
dat we te streng zijn geweest met onze maatregelen dan 
te slap.”   

Ook koren moesten lastige keuzes maken, vooral over 
wie wel en wie niet zal zingen tijdens een  kerstviering. 
Het is groots dat zovelen bereid waren hun plaats aan 
anderen af te staan. We willen  immers allemaal graag ter 
ere van de Heer die voor ons mens is geworden, de 
vertrouwde en dierbare  kerstliederen kunnen meezingen. 
En ook al is er begrip bij de koorleden, het voelt 
onwerkelijk en blijft  een gemis.  

Een grote zorg in geloofsgemeenschappen betreft de 
vraag wat te doen als er (veel) mensen naar de  kerk 
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komen die zich niet hebben aangemeld, omdat zij niet 
weten dat we maar een beperkt aantal  mensen kunnen 
toelaten bij onze vieringen. Het maximale aantal van 
dertig aanwezigen mag niet  overschreden worden. 
Hopelijk zal er begrip zijn bij degenen die helaas niet in 
de kerk bij de viering  aanwezig kunnen zijn. Wij nodigen 
hen van harte uit om de vieringen via een digitale 
verbinding te  volgen, waar de meeste parochies voor 
gezorgd hebben, zich zodoende te laten bemoedigen 
door het  voorgelezen Kerstevangelie en daarbij een 
geestelijke communie te doen. Op de website van 
ons  bisdom wordt uitgelegd wat een geestelijke 
communie is en welk gebed daarvoor gebruikt kan 
worden  (zie: https://www.aartsbisdom.nl/wp-
content/uploads/2020/03/Gebedskaart-corona-2020-
def.pdf).   

Er zijn daarnaast mooie ideeën ontwikkeld om hen die 
met Kerstmis naar de kerk komen, maar helaas  de 
toegang moet worden geweigerd, niet met lege handen 
naar huis te laten terugkeren. Zo zijn 
er  geloofsgemeenschappen waar deze mensen een 
waxinelichtje met een kerstwens meegegeven 
zal  worden en/of een liturgieboekje van de kerstviering 
met de aansporing om deze viering thuis digitaal  te 
volgen. Degenen die helaas niet in de kerk kunnen 
meevieren, roepen wij op begrip en respect te  tonen 
jegens de parochianen die het op zich hebben genomen 
om bij de ingang van de kerk te staan en  ervoor te 
zorgen dat alles goed verloopt. We zijn hen dankbaar 
voor deze zorg.   

Eveneens zijn we allen erkentelijk die ervoor zorgen dat 
er naast de vieringen tijdens de kerstdagen  andere 
momenten zijn dat mensen naar de kerk kunnen komen 
om bij de kerststal te bidden, in het  bijzonder met en voor 
hun kinderen en kleinkinderen, er een kaarsje op te 
steken en het Kerstevangelie  en kerstliederen te horen.  



  
 

20 
 

Alle waardering hebben we voor allen die evenals de 
Barmhartige Samaritaan (Luc. 10, 25-37) de  naasten 
willen zijn van wie zich dezer dagen eenzaam voelen of 
anderszins hulp nodig hebben, naar  het voorbeeld van 
onze Goede Herder, die voor ons als mens geboren is 
in Bethlehem en zichzelf zo  tot onze naaste heeft 
gemaakt.   

Ondanks de beperkingen en moeilijkheden die er voor 
ons allen zijn, wensen wij u van harte een 
Zalig  Kerstmis: dat de Heer ook in uw hart mag worden 
geboren. En voor het nieuwe jaar dat 
binnenkort  aanbreekt: alle goeds, gezondheid en Gods 
rijkste zegen. Daar bidden we vurig voor. Laten we 
met  deze intentie in gebed met elkaar verbonden zijn, op 
voorspraak van de H. Maagd Maria, de moeder  van 
Jezus, en de H. Jozef, zijn voedstervader. Hij was de 
behoeder van de heilige Familie, en is nu een  bijzondere 
patroon van Gods familie op aarde, de Kerk. Hopelijk 
zullen we volgend jaar Kerstmis  weer als vanouds met 
iedereen kunnen samenkomen, om ons met de herders 
te scharen rond het Kind  Jezus in de kribbe en in Hem 
God te aanbidden.  

Namens de bisdomstaf,  

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk  
Aartsbisschop van Utrecht 

Kerstmis in Coronatijd  

Dit wordt ongetwijfeld de meest bijzondere kerst die ik ooit 
heb meegemaakt. Het Coronavirus heeft  de wereld stevig 
in de greep en hangt als een doem over ons dagelijks leven. 
Sociaal isolement in  schaars verlichte dagen zijn goede 
ingrediënten voor een portie somberheid. Of voor met 
een  boekje in een hoekje. Advent lijkt vooral afwachten op 
betere tijden dit jaar. Vertwijfeld vragen we ons af hoelang 
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dit nog gaat duren. Niemand die het weet: het duurt zo lang 
als het duurt.  In een maakbare wereld hebben we moeite 
met die onmacht. We hebben er niets over te 
zeggen.  Alleen ons gedrag heeft invloed: wat we vandaag 
doen en laten, bepaalt mede wat er morgen zal  zijn.   
Jozef moest op tocht toen hij zich in Bethlehem moest 
laten inschrijven, samen met Maria, zijn ver loofde, die 
zwanger was. (Lucas 2,1-5). Het waren duistere tijden 
toen Quirinius gouverneur van  Syrië was en Israël zuchtte 
onder de Romeinse bezetter. Hoelang gaat dit nog duren? 
zullen de  Joden toen ook wel gevraagd hebben. Het was 
een uitzichtloze tijd van leed en van somberheid.  Maar 
Maria droeg het levenslicht al in zich mee, zwanger als ze 
was van de Emmanuël, van ´God met-ons´. Nú groeit in 
haar al wat morgen wil zijn. Het Koninkrijk Gods komt ons 
in haar nabij en  breekt aan onder het tegendeel: midden 
in de donkere winternacht gaat een heldere ster 
stralen  aan de donkere hemel, als een steekvlam in de 
nacht, als de belofte van een nieuw begin van le ven tegen 
een doodse hemel aangeschreven.  
Het paar zoekt naar onderdak, want in het gastenverblijf is 
geen plaats voor hen, zo vertelt Lucas.  Midden in de 
winternacht gaat de hemel open. Maria wikkelt haar 
pasgeboren zoon in doeken en  legt hem in een voerbak. 
De doem is verbroken: hoop op leven is geboren.  
Joop Butti  

 

                     Het pastoresteam en het parochiebestuur  
wensen u een   

zalig kerstfeest   
en een  

gezegend 2021 
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Overleden 11 december j.l. 
 

Anna Aleida Hermanna Maria Knegt-Kleinheerenbrink 
Op de leeftijd van 80 jaar. 

 
Laten we haar in onze gebeden herdenken. 

 

 
Varia  
 
Kerstgroet Pastor Thomas 

Beste mensen van de Emmanuel parochie, 
hartelijke groeten van pastor Thomas vanuit 
India.  Kerstmis komt dichtbij . Ik wil u allen 
een zalig kerstfeest toewensen. 
Vanwege de verspreiding van het coronavirus 
zal kerstmis dit jaar anders zijn in de hele 
wereld, anders als dat wij gewend waren. 

Het evangelie vertelt ons dat Jezus geboorte 
licht bracht voor alle mensen die in het donker 
zijn gebleven. Daarom hopen wij dat kerstmis 
dit jaar licht zal brengen vanuit het donker dat corona brengt.  
Ik ben nu werkzaam bij een parochie niet ver van mijn familie. 
Mijn broer Paulus is 3 weken geleden overleden , na een 
ziekte van anderhalf jaar. Hij werd behandeld voor een 
hersentumor. 

Corona ziekte en de afsluiting  van het leven  maakt alles 
anders hier. Het normale leven is moeilijker geworden voor 
vele mensen.  Vele mensen hebben problemen met eten , 
drinken en andere behoeften van het leven. Zoals jullie weten 
is er in de Emmanuel parochie het Pastor Thomas Fonds dat 
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wordt gesteund door een groot aantal mensen. 
Vanuit de opbrengsten van het fonds  heb ik een aantal ouders 
met hun kinderen geld gegeven om eten te kunnen 
kopen.  Dat wil ik graag blijven doen en hoop dat de crisis snel 
over zal zijn.  Ik dank alle mensen die mij financieel  steunen 
om dit waar te kunnen maken. 
Ook dank ik  de leden van het Pastor Thomas Fonds voor het 
organiseren van activiteiten  zoals de verkoop van kerstbomen 
erwtensoep en rookworsten enz. 
Ik dank jullie allemaal namens de kinderen en hun ouders  die 
hulp hebben mogen ontvangen van het fonds waar jullie voor 
gegeven hebben.  

Ik wens u allen een gezegend kerstfeest toe. 

Vriendelijke groeten,   Pastor Thomas 

Indien u het Pastor Thomas Fonds wilt steunen, dan kunt u uw 
bijdrage storten op bankrekeningnummer: NL 13 RABO 
0138641242.  
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