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Nieuwsblad Februari 
2021 

 
 

 
 
 

Complimentje 
 
Eén complimentje,  
en de zon breekt door de wolken. 
Even wat waardering,  
en het koudste hart ontdooit. 
Horen wat er goed gaat,  
brengt het beste in ons boven. 
Merk iets positiefs op,  
en de deur wordt losgegooid. 
 
Let op wat gelukt is,  
en je geeft een mens vertrouwen. 
Zeg een keer iets aardigs,  
en je geeft elkaar weer moed. 
Even wat laten merken: wat je doet vind ik van waarde. 
Eén complimentje……en de dag is alweer goed. 
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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), 

Telefoon:  06-22786151 email:  
monninkhof@hetnet.nl 

- Pastor J.W. de Vries (Hans)  
Telefoon: 06-45290266 email: 
prhansdevries2020@gmail.com 

- Pastoraal werker Drs. J.G. Butti. (Joop) 
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. Klein Overmeen- Groot-
Zwaaftink  (Marga) Contact pastor voor Dalfsen, 
Heino, Hoonhorst, Lemelerveld, Ommen, 
Vilsteren en Lierderholthuis. 
Profiel: Diaconie 
Telefoon: 06-18276484 email: 
m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl 

 
Vrije dagen pastoresteam: 
Maandag: pastores de Vries, Butti en Klein Overmeen. 
Dinsdagavond en zaterdag tot 16:00 uur: pastoor 
Monninkhof 
 

mailto:monninkhof@hetnet.nl
mailto:prhansdevries2020@gmail.com
mailto:butti@home.nl
mailto:m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl
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Slagharen: Geloofsgemeenschap H. 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/ 
Vieringen:  Zaterdag 19.00 uur   of   Zondag 9.00 uur 
 Dinsdag  18.45 uur   en  Donderdag 9.00  
 
Bestuur van de locatieraad 
Voorzitter   : mevr. Antoinette Kosse               
tel.: 06-25578075 
Secretaris   : dhr. Bas Kok                                
tel.: 0523-683650 
Penningmeester: dhr. Hans Kosse             
tel.: 0523-682883 
 
Pastoraatsgroep      
Opbouw :  dhr. Herman Juurlink           
tel.: 0523-683299 
Diaconie : mevr. Ineke Santman                    
tel.: 0523-682751 
Liturgie/Catechese :  
 
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  

mailto:deliguori@hetnet.nl
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
mailto:barbara.slagharen@gmail.com
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Pastoralia 
 

            …Goede voornemens.. 
Dit stukje schrijf ik in de eerste week van het nieuwe 
jaar, wanneer u het onder ogen krijgt zal het inmiddels 
februari zijn. 
Mijn vraag aan u: hebt u nog goede voornemens 
gemaakt, en zo ja, wat is daar nog van over in februari? 
Vaak beginnen we met goede moed, maar om het vol te 
houden valt niet mee.  
Laat ik voor mezelf spreken: gedragsverandering is wel 
een van de moeilijkste dingen die ik me kan opleggen. 
Oude patronen zijn vaak zo ingesleten, eer je het weet, 
ga je toch weer op de oude vertrouwde voet verder.   
Het laatste jaar was geen topjaar voor mij; misschien 
hebt u dat wel gemerkt. 
Het gevoel bekroop me steeds vaker dat lang niet alles 
zo gemakkelijk ging dan voorheen.  
Wellicht kent u dat gevoel ook?  
Dat gevoel dat alles wat we doen uit onze tenen moet 
komen; op ons tandvlees lopen, zeggen we ook wel.  
Maar toch geven we niet op; ‘och, het zal vanzelf wel 
weer beter gaan’ zeggen we dan. ‘Aan hard werken is 
nog nooit iemand doodgegaan’.   
Door de bank genomen zijn wij, Sallanders van huis uit 
werkers: niet te beroerd om de handen uit de mouwen te 
steken.  
Daar voelen we ons goed bij: hard werken is een deugd.  
Zolang we kunnen werken, er niet bij neervallen, zijn we 
trots op onszelf.  
 
In het NT lezen we onder andere over het leven van 
Jezus. Dit jaar volgen we Hem op de voet via het 
evangelie van Marcus.  
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Van de vier evangelisten heeft Marcus de minste 
woorden nodig gehad om zijn verhaal te schrijven. Daar 

houd ik wel van😉 

Eigenlijk weten we alleen maar iets over de laatste drie 
jaar van het leven van Jezus.  
We lezen dat Hij daar, samen met Zijn vrienden, langs 
het meer van Galilea liep. 
Met een beetje romantiek zie je het voor je: lekker 
weertje, beetje vissen, picknicken aan het water, een 
paar vrienden bezoeken enz.  
Natuurlijk weten we dat Hij dat niet zomaar deed: Hij 
vertelde ons over Zijn Vader, en de weg daarnaartoe. Hij 
vertelde ons hoe te leven. Jezus was ons voorbeeld.  
Laat Hij ons zien dat we almaar moeten presteren in de 
hoogste versnelling? 
Ik kan er niets aan doen, maar ik denk weleens tussen 
de regels door te lezen dat juist Hij bij uitstek heeft laten 
zien dat pas op de plaats maken zo af en toe heel goed 
is. Dat het louterend kan zijn.  
Gewoon kijken wat je dag in petto heeft voor jou. Open 
staan voor wat er komen gaat.  
Wellicht hebben de vrienden van Jezus dat ook ervaren.  
Rust nemen kan helend kan zijn. Sterker nog, op zijn tijd 
rust nemen is noodzakelijk.  
Waarom is dat voor ons nou zo moeilijk? 
Natuurlijk weet ik ook dat de maatschappij veel van ons 
vraagt, maar toch.. 
Vaak voelen we ons te druk om rust te nemen.  
Zeker is er veel werk te doen, maar af en toe 
halthouden, of terugschakelen naar een lagere 
versnelling, daar is niks mis mee. Dat is noodzakelijk.  
Juist in de rust kan er iets gebeuren. Niet met de wereld 
om ons heen, maar met onszelf.  
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In de rust mogen we tot onszelf komen, in contact 
komen met alles wat in ons leeft. Met wie we ten diepste 
zijn.  
Nadenken over wat nu echt belangrijk is in ons leven en 
ons daarnaar te richten.  
Om van daaruit weer de draad op te pakken en rustig 
verder te gaan. 
Dat lijkt me een goed voornemen.  
Dat wens ik ons allen toe in 2021. 
 
Marga klein Overmeen   
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Vieringen in de regio. 

 
In Hardenberg zijn in verband met het Coronavirus 
de liturgische vieringen tot nader order afgelast. 
 
 
 
Viering in de 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.  

 
 
 

Februari    6/7 13/14 20/21 27/28 

Geloofsgemeenschap 

St. Vitus, D’vaart 

za.19.00 u 

zo. 9.00 u. 

 

 

Comm. 
--------- 

 

 

--------- 
Euch. 

 

 

-------
-- 
Euch. 

 

 

Gebedsv. 
----------- 

Onze lieve vrouw van 

Fatima, De Belte 

za.19.00u. 

zo. 9.00 u. 

 

 

Euch. 
------- 

   

 

--------- 
Comm. 

 

 

Euch. 
-------
-- 

 

 

----------- 
Gebedsv. 

Geloofsgemeenschap 

St. Stephanus, H’berg  

Zo11.00u.  
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Liturgische vieringen/intenties,  
geloofsgemeenschap H Alphonsus de 
Liguori 
 
Iedere dinsdag 18:45 uur Comm. viering 
Iedere donderdag    9.00 uur Euch. viering  
 
Zo.  7 febr. 9.00 uur, Comm. viering past.werker 

Klein Overmeen. 
 Ouders Plas Sentker en Herman Plas;  
J.W. Wencker en echtgenote; Ouders Bosch; 
Joop en Leida Mecklenfeld-Schepers; Marie 
Juurlink- Spijker; Jan Gerrits. 

 
Di. 9 febr. 
 Pastoor Noordman 
 
Do.  11 febr. 
 Pastoor Langkamp 
 
Za. 13 febr. 19.00 uur, Euch. Viering mgr. Woorts 

Rieks en Johan Werink; Mieke Viskaal-Wessel;    
Johan Feddema; Ouders Schlepers-de Munnik 
en fam.; Lenie Mensen-Spijker; Herman en Mien 
Disselborg-Mecklenfeld; Ouders Juurlink-Spijker; 
Fam. de Gooijer-van der Most;  
Meine en Lenie Kloppenburg; Gerard en Gré de 
Vent-Koorman en Britt Kosse; J.W. Wencker en 
echtgenote; fam. Kosse-Viskaal; Jan Gerrits 

 
Di. 16 febr. 
 Pater Oude Hengel 
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Wo. 17 febr. Aswoensdag, 
19.00, Euch. viering in regioverband, past. 
Wenker. 

 
Zo. 21 febr. 9.00 uur, Comm. viering past.werker 

Butti. 
Bernard en Aida Beukers-de Gooijer; Antoon en 
Gretha van der Most-Pieper; Jan Gerrits 

 
Di. 23 febr. 
 Pastor Zandbelt 
 
Do. 25 febr. 
 Broeder Cornel; Jan Bosch 
 
Za. 27 febr. 19 uur, Euch. viering past. 

Monninkhof.  
 Bernard en Diny Schlepers-Hemme en Ritha en 

Berry Schlepers; J.W. Wencker en echtgenote; 
Fam. Mecklenfeld Scholten  
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Misdienaar beurten  

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

Opbrengst collecte 

12 december € 29,90 

19 december € 22,70    

Adventsactie € 73,15 

Kerstmis  € 74,35    

27 december € 41,55  

31 december  € 33,95 

 Knik engel   €   8,28 

  2 januari  € 26,00 

10 januari  € 14,85 

 
 
 

 

Zo. 7 febr. 9.00 uur Lisa Meekhof en Marieke v.d. Bliek 
 

Za. 13 febr. 19.00 uur 
 

Zwaannet en Stefanie Bosch 

Aswoensdag  
17 febr. 19.00 uur 

Annie Kok en Hilda Berg 

Zo. 21 febr. 9.00 uur Marieke v.d. Bliek en Lisa Meekhof 

Za. 27 febr. 19.00 uur Stefanie Bosch en Annie Kok 
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Van de Redactie 
 
Beste medeparochianen, 
Weer een nieuwe maand in Coronatijd voor de boeg. 
Ook is het deze maand stil in de kerk. 
Weinig tot geen activiteiten vinden er plaats. Iedereen 
hoopt dat hij snel gevaccineerd kan worden, we hopen 
het er beste van. 
Op 2 februari vieren we Maria Lichtmis, er is helaas 
geen viering in de kerk. 
Het weekend van 13 en 14 februari is het Carnaval, 
maar helaas geen feest. Wel vieren we op woensdag 17 
februari Aswoensdag, met om 19.00 u. een regioviering 
in de kerk. U kunt dan ook het askruisje halen op 
aangepaste wijze. 
In het weekend van 20 en 21 februari begint de 
veertigdagentijd, een tijd waarin wij ons bezinnen en 
voorbereiden op het lijden en sterven van Christus. 
Wij wensen u een goede maand toe en blijf gezond! 
De Redactie 

 
Uiterste aanleverdatum voor kopij nieuwsblad maart, 
15 februari 2021. 
 
Red.vergadering      vouwen en nieten        afhalen 
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)                                                                        
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Wij feliciteren 
Wij feliciteren iedereen die in de maand februari jarig is. 
Wij wensen u een fijne en gezellige dag toe, maar 
bovenal een gezond en gelukkig nieuw levensjaar. 
 
 
Kroniek 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wat iedere parochiaan wil weten. 

 
Aanmelding 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. 

 
 
 
 

Overleden op 14 januari j.l. 
Johannes Bernardus Gerrits 

Op de leeftijd van 87 jaar. 
Laten we hem in onze gebeden herdenken 
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Actie Kerkbalans 2021. 
 
Gezien de beperkende maatregelen ten gevolge van het 
Covid-virus zullen wij dit jaar anders dan voorgaande 
jaren te werk moeten gaan.  
Allereerst gaat de jaarvergadering, waar de actie 
Kerkbalans wordt gestart, dit jaar niet door. 
De Kerkbalans-collectanten zullen  de boekjes van de 
Kerkbalans bij u bezorgen. Normaliter wordt de 
enveloppe met de toezegging en of de enveloppe met 
het geld  na enkele dagen weer opgehaald door de 
Kerkbalans-collectanten. Om het aantal contacten 
zoveel mogelijk te beperken, verzoeken wij u, om de 
enveloppen  in de bus te doen bij de Kerkbalans-
collectanten of in te leveren op het secretariaat van de 
kerk. De toezegging kan ook per mail worden verstuurd 
naar het e-mail adres deliguori@hetnet.nl van de kerk.  
Het secretariaat registreert alle terug ontvangen 
enveloppen. Zodra  de corona-maatregelen zijn 
versoepeld en het dus verantwoordt is, zal het 
secretariaat of de Kerkbalans-collectanten, de mensen 
benaderen van wie nog geen reactie is teruggekomen. 
Wij gaan er van uit dat u begrip hebt voor deze 
werkwijze. 
Door de maatregelen van de corona - pandemie misten 
wij afgelopen jaar en missen nog steeds veel inkomsten 
op velerlei gebied. De kosten voor het in stand houden 
van onze kerk en de extra kosten van  de corona 
voorzorgsmaatregelen lopen echter wel door. Wij doen 
dan ook een beroep op u om de actie kerkbalans extra 
te ondersteunen met uw bijdrage. 
 
De Locatieraad. 
 

mailto:deliguori@hetnet.nl
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Namens het Pastor Thomas Fonds willen wij u hartelijk 
danken voor uw bijdrage aan de kerstactie. Door de 
verkoop van Kerstbomen, erwtensoep, rookworsten en 
balkenbrij, mochten wij het prachtige bedrag van € 
1540,- overmaken op de rekening van het Thomas 
Fonds. Ook mochten wij rechtstreeks op het 
bankrekeningnummer en aantal bedragen ontvangen. 
Hiervoor allen onze hartelijke dank. 
Zoals Pastor Thomas aangaf in het vorige parochieblad , 
heeft hij een aantal gezinnen geld kunnen geven voor 
voedsel. Door de kerstactie en de giften die wij in 
contanten en via de bankrekening mochten ontvangen, 
kan hij hier gelukkig mee door gaan.  
Zo hopen wij daar een steentje te kunnen bijdragen voor 
onze medemensen. 
Namen het bestuur van het Pastor Thomas Fonds en 
Pastor Thomas  nogmaals hartelijk dank.Tevens willen 
wij u allen een voorspoedig en vooral gezond 2021 
wensen. 
Bestuur Pastor Thomas Fonds 
Pastor Thomas 
 

Inzicht en Uitzicht: Activiteitenprogramma 
Emmanuelparochie 
Om verspreiding van het COVID-19 virus zoveel 
mogelijk te voorkomen, zijn alle activiteiten in het kader 
van ‘Inzicht & Uitzicht’ geschrapt of tot nader order 
uitgesteld. 
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 Kinderpagina 

Carnavalspuzzel 
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DE KLEINE DINGEN 
 
 
    Schouderklop 

knipoog 
veldbloem 
waardering 

   warme hand 
vriendelijk woord 

                       glimlach 
bedankje 
vertrouwen 
moed geven 
brief 
fijn gesprek 
blij gezicht 

 
bedankt voor wat je geeft 
bedankt voor wat je neemt 
je bent geweldig 
blije mens 
lieve medemens 
’t zijn kleine dingen 
die we zien in elkaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                    


