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Nieuwsblad April 2021 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pasen-Voorjaar 

 

Het frisse groen op jonge twijgen 

Een tere tak met bloesemknop 

De natuur spreekt en zal niet zwijgen 

De lente volgt de winter op 

 

Pasen schenkt ons weer nieuw leven 

Het oude is voorbij gegaan 

Een licht wordt ons gegeven 

Om in het donker op te staan 

 

Pasen opent dichte deuren 

Een voorportaal is ons bereid 

Een leven vol van lentekleuren 

Een vleugje van de eeuwigheid 
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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 
 
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/ 
Livestream: “Uitzending Kerkdienst Slagharen” op website. 
 
Vieringen:  Zaterdag 19.00 uur   of   Zondag 9.00 uur 
 Dinsdag  18.45 uur   en  Donderdag 9.00  

mailto:monninkhof@hetnet.nl
mailto:prhansdevries2020@gmail.com
mailto:butti@home.nl
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.: 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  

 
 
 
 

Livestream 
In de kerk is een livestreaminstallatie geplaatst en een groep van 
vrijwilligers samengesteld die de opnames willen verzorgen. 
Er is nu de mogelijkheid om de weekendvieringen via livestream te 
volgen. Via de link op de website van onze kerk; 
 

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/ 
 
 Link; “Uitzending Kerkdienst Slagharen” 

 
 
 
 
 

Actuele informatie is te vinden op de website 

        https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/ 
 

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

Allen broeders en zusters  
 
Zoals U ongetwijfeld hebt gehoord, heeft onze paus Franciscus 
onlangs een moedige reis ondernomen naar Irak. De reden van zijn 
tocht is, dat in dit land de bakermat ligt van ons christelijk geloof, maar 
ook van andere religies, namelijk jodendom en de islam. Ooit is 
Abraham, die door alle drie deze religies wordt beschouwd als 
grondlegger van hun geloof, vanuit Ur, een oude stad in het huidige 
Irak, op pad gegaan, een hem onbekende toekomst tegemoet. 
 
De reis van onze paus was niet zonder risico’s, vanwege het 
coronavirus, wat ook daar woekert, en vanwege de gespannen situatie 
in deze regio. Maar toch mogen we zeggen, dat de reis van onze paus 
volkomen geslaagd is en volledig aan haar doel heeft beantwoord. 
Franciscus kwam als ‘pelgrim van vrede’. Uiteraard wilde hij de 
christelijke gemeenschappen in Irak, die het in al het strijdgewoel 
zwaar te verduren hebben gehad, een hart onder de riem steken. Maar 
ook wilde hij als ‘verbinder’ de verschillende religies en andere 
groepen, die met elkaar in de clinch liggen, hoop op verzoening 
bieden. Dit vanuit de gedachte, dat we als mensen van goede wil, toch 
allemaal uit zijn op vrede. 
 
Deze inspiratie heeft onze paus onlangs nog uitgewerkt in een 
baanbrekend document, dat heet: “Fratelli tutti”, ‘allen broeders en 
zusters’. Hierin pleit hij voor het wereldwijd zoeken naar 
gemeenschappelijke noemers, dit ook om de toekomst van komende 
generaties, veilig te stellen. Het gaat om thema’s als beëindiging van 
alle vormen van geweld, een einde aan verspilling en vervuiling van 
ons milieu, en ook het doorbreken van de veel te oude kloof tussen 
arm en rijk. 
 
Dat onze paus hiervoor de aandacht vraagt, lijkt me broodnodig. Want, 
zoals ik onlangs nog zag in een voorlichtingscampagne van het Wereld 
Natuur Fonds (WNF): onze generatie is de eerste die weet heeft van 
klimaatrisico’s, maar is ook de laatste die nog iets kan doen om de 
teloorgang van Gods goede schepping te voorkomen. 
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Dat op deze manier ‘onze generatie’ op deze en andere brandende 
kwesties wordt aangesproken, brengt de zaak natuurlijk dicht bij onze 
eigen leefwereld. Het is vijf voor twaalf, maar het is nog niet te laat. 
Aan ons adres klinkt er een ernstige waarschuwing, maar er ligt ook 
een ‘schone uitdaging.’ 
 
Naar mijn mening mogen wij ons ook hier, in ons werkgebied, 
aangesproken voelen. Ook bij ons in Salland en het Vechtdal, gaat het, 
zeker in deze ingewikkelde tijd, om het zoeken naar verbinding. Want 
alleen samen komen we door deze huidige crisis. 
Als voorbeeld noem ik U de situatie van onze jongeren. Hoe kunnen 
we hen een perspectief blijven bieden op toekomst? Nu, in deze 
coronatijd, staan, door (noodzakelijke) beperkingen, hun 
opleidingsmogelijkheden, maar ook hun sociale contacten, onder 
immens zware druk. Maar dit is niet het enige gevaar, dat voor hen op 
de loer ligt. Want door de erfenis van onze welvaartsmaatschappij, 
staan ook natuur en milieu op het spel. Juist onder deze leeftijdsgroep 
lijkt moedeloosheid steeds grotere vormen aan te nemen. En dit lijkt 
me geen goede ontwikkeling! Het is mijn vaste overtuiging, dat we 
hieraan alleen iets kunnen doen, door, ook als kerk, over onze eigen 
grenzen heen te kijken en – in samenwerking met andere kerken, 
maatschappelijke groeperingen en overheidsinstanties – als ‘broeders 
en zusters’ de handen ineen te slaan, en te kijken, hoe we onze 
kinderen en kleinkinderen, een ‘stip aan de horizon’ kunnen bieden. 
 
De noodzaak van deze gezamenlijke aanpak geldt volgens mij op veel 
meer gebieden. Ook als het gaat om hoe we bijvoorbeeld onze lokale 
kerken kunnen behouden als plek van samenkomst en ontmoeting 
voor de plaatselijke gemeenschap, zullen we mijns inziens, ter plekke 
de handen ineen moeten slaan. 
Van harte hoop ik, dat ook de komende verkiezingen een aanzet 
mogen bieden om verder te kijken dan alleen het eigen belang, en 
samen de schouders te zetten onder onze gemeenschappelijke 
toekomst. 
We weten nog niet wat die toekomst ons brengen gaat, maar in de 
geest van ‘fratelli tutti’ (‘allen broeders en zusters’) mogen we deze – in 
het voetspoor van onze aartsvader Abraham – hoopvol tegemoet gaan. 
 
                                        Pastoor André Monninkhof 
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Vieringen in de regio. 
(Wijzigingen voorbehouden) 
Geloofsgemeenschap St. Vitus, Dedemsvaart;  
Goede vrijdag  2 april, om 9.00 uur kruisweg o.l.v. parochianen. 
 

 
 
 
 
Viering in de Nieuwe Wever en de Eik.  
Vanwege de regelgeving rond het corona-virus kunnen de 
maandelijkse vieringen in de Nieuwe Wever en in de Eik nog niet 
worden hervat. 

 
Aanmelding voor viering.  
Voor alle vieringen die u wilt/kunt bezoeken geldt dat u zich vooraf aan 
moet melden bij het secretariaat. 
Op deze manier hebben we vooraf goed in beeld hoeveel mensen er 
tijdens de viering aanwezig zullen zijn. Alvast bedankt voor uw 
medewerking. 

Liturgische vieringen/intenties,  

April   3/4  10/11  17/18  24/25 

Geloofsgemeenschap 

St. Vitus, D’vaart 

za.19.00 uur 

zo. 9.00 uur 

 

 
------- 
Euch. 

 

 

Comm. 
--------- 

 

 

-------- 
Gebedsv. 

 

 

-------- 
Euch. 
 

Onze lieve vrouw van 

Fatima, De Belte 

za.19.00 uur 

zo. 9.00 uur  

 

 

------- 
Euch. 

   

 

Gebedsv. 
--------- 

 

 

-------- 
Comm. 

 

 

Euch. 
------- 

Geloofsgemeenschap 

St. Stephanus, H’berg  

Za. 15.00 uur 

Zo. 11.00 uur 

 

 
Kruisweg 
Comm. 

 
 
 
Gebedsv. 

 
 
 
Euch. 

 

 

 

Comm. 
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geloofsgemeenschap H Alphonsus de Liguori 
(Wijzigingen voorbehouden) 
 
Iedere dinsdag 18:45 uur Comm. viering 
Iedere donderdag    9.00 uur Euch. viering  
 
De weekendvieringen zijn ook te volgen via livestream, te vinden 
op;       https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/ 
  Link; “Uitzending Kerkdienst Slagharen” 
 
Do. 1 april (witte donderdag) 
 19.00 uur, Euch. viering in regioverband, past. Wenker,       
 m.m.v. Cornel 
 
Vr. 2 april (goede vrijdag) 
 15.00 uur, Kruisweg, werkgr. Slagharen 1 
 19.00 uur, Viering in regioverband, past Wenker,  
 m.m.v. Ceciliakoor 
 
Za.  3 april (Paas zaterdag/stille zaterdag) 
 19.30 uur, Paaswake in regioverband, past. Wenker, 

m.m.v Caeciliakoor 
Anton en Gretha van der most-Pieper: Rieks en Lies Haverkort-
Kleinheerenbrink;  Mans en Anny Hudepohl-van der Most; 
Johan Haverkort; Anton de Vent; Gerard Varweg. 
 

Zo.  4 april (Hoogfeest van Pasen) 
 9.00 uur, Comm. viering, past. werk. Butti, m.m.v. Cornel 
 Meine en Lenie Kloppenburg; J.W. Wencker en echtgenote; Jan  

Bosch; Jans en Rika Hegeman-Soppe; Joop en Leida 
Mecklenfeld-Schepers; Johan Feddema en ouders Schlepers- 
de Munnik en fam.; Fam. Wellen-Assen; Gerard Back; Anton de 
Vent; Gerard Varweg 
 

 
 
 
 
 
Di. 6 april 

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
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 Pastoor Noordman 
 
Zo  11 april, 11.00 uur Euch. viering, past. Monninkhof, m.m.v.       

Cornel 
J.W. Wencker en echtgenote; Mieke Viskaal-Wessel; Herman 
en Mien Disselborg-Mecklenfeld; Ouders Juurlink-Spijker; Fam. 
Mecklenfeld-Scholten; Anton de Vent; Gerard Varweg 

 
Di 13 april 

Pastoor Langkamp; Bernard Kosse. 
 

Do. 15 april 
 Pater Oude hengel. 
 
Za. 17 april, 19.00 uur Gebeds viering, werkgr. Slagharen 1,  
 m.m.v. Ceciliakoor 

Gerard en Gré de Vent-Koorman en Britt Kosse; Ouders 
Bouwhuis-Finkers en fam; Fam. de Gooijer-van der Most; J.W. 
Wencker en echtgenote; Cornelis en Mina Helmich-de Gooijer 
en Bertus en Gerrit; Anton de Vent; Gerard Varweg. 

 
Do 20 april 
 Broeder Cornel. 
 
Zo  25 april,  9.00 uur Comm. viering, past. werk. Butti, m.m.v. 

Ceciliakoor 
 J.W. Wencker en echtgenote; Ouders v.d. Veen; Joop en Leida 

Mecklenfeld-Schepers; Betsie Wenker-Elfrink en ouders 
Wenker-Maas; Gerard Varweg 

 
Di 27 april 
 Pastor Zandbelt. 
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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 
 
 
 

 
 
 
Van de Redactie 

Do. 1 april 19.00 uur Lisa Meekhof en Annie Kok  
Vr. 2 april   15.00 uur 
                     19.00 uur 

Hilda Berg, Annie Kok en Marietje Hertsenberg 
Zwaanet Bosch en Hilda Berg 

Za. 3 april  19.30 uur Lisa meekhof, Stefanie Bosch en Annie Kok 

Zo. 4 april    9.00 uur Hilda Berg en Stefanie Bosch 

Zo 11 april 11.00 uur Lisa Meekhof en Annie Kok 

Zo 25 april   9.00 uur Zwaanet Bosch en Hilda Berg 
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Beste medeparochianen, 
Met nog steeds Corona en de derde golf op komst, schiet de 40-
dagentijd al weer aardig op, nog een paar weken en het is Pasen. 
De eerste week van april is de Goede Week. 
Op 1 april Witte Donderdag is om 19.00 u. een eucharistieviering in 
regioverband. 
Op 2 april om 15.00 u. de Kruisweg en om 19.00 u. een 
communieviering in regioverband. 
Op 3 april om 19.30 u. de Paaswake in regioverband. 
Op 4 april om 9.00 u. een communieviering. 
Zoals u heeft kunnen lezen zijn er dan ook weer 30 mensen welkom in 
de kerk, reserveren is verplicht. Maar u kunt de vieringen ook volgen 
via de live-stream. Verder zijn de vieringen volgens het rooster. 
Wij wensen u een goede maand toe en blijf gezond!  
De Redactie 
 
Uiterste aanleverdatum voor kopij nieuwsblad mei, 15 april 2021. 
 
Red.vergadering      vouwen en nieten        afhalen 
Mei     19 april                27 april                 28 april                                      
Juni    10 mei     18 mei                         19 mei (i.v.m. 
Pinksteren)                                                                        
Juli/Aug.14/21 juni         22/29 juni                    23/30 juni 

 
Wij feliciteren 
Wij feliciteren iedereen die in de maand april 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. 

Overleden op 11 maart j.l. 
Hendrikus Antonius de Vent 

Op de leeftijd van 61 jaar. 
Laten we hem in onze gebeden herdenken. 
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Communiqué 9 maart 2021  
(vanuit de Emmanuelparochie) 
 
Beste parochianen, 
Naar aanleiding van de persconferentie van onze regering van 
maandagavond 8 maart jl., hebben we in pastoraal team en 
parochiebestuur van onze Emmanuelparochie, opnieuw stil gestaan bij 
het al of niet vieren met kerkgangers erbij. 
 
Zoals bekend, hebben we als team en bestuur op 28 januari jl. 
besloten, om vooralsnog niet meer te vieren met kerkgangers erbij, 
onder vanwege de urgentie, die spreekt uit de invoering van de 
avondklok en het hoge aantal besmettingen ook in ons gebied. 
 
De avondklok is er nog altijd, en ook het aantal besmettingen is – ook 
in ons gebied – nog steeds aanzienlijk. Hierover zijn we als pastoraal 
team en parochiebestuur, nog steeds zeer bezorgd. Echter, onze 
regering heeft ook enige versoepelingen aangekondigd. Zo is 
bijvoorbeeld de uitoefening van contactberoepen inmiddels weer 
mogelijk, en misschien gaat binnenkort ook de instellingen voor hoger 
onderwijs en de universiteit weer open. Verder geeft onze regering 
aan, dat – mits de ontwikkelingen dit toelaten – er rond de Pasen 
mogelijk sprake is van het verder van het slot doen van onze 
samenleving. Eén van de overwegingen hierbij is, dat het ons steeds 
meer moeite kost, om de huidige langdurige lockdown vol te houden. 
 
Dit alles overziende; en ook gelet op een recente brief van de 
Kardinaal, waarin hij vraagt om te blijven vieren met maximaal 30 
kerkgangers; en op beslissingen in andere parochies in ons 
Aartsbisdom, hebben we als pastoraal team het volgende besloten: 

- Op Palmzondag, 27/28 maart a.s., zal er weer met maximaal 30 
kerkgangers worden gevierd in onze parochiekerken in 
Dedemsvaart, Ommen en Heino. 
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- Het Paastriduüm (Witte Donderdag 1 april, Goede Vrijdag 2 
april en de Paaswake, zaterdagavond 3 april a.s.) zal – zoals 
voorzien in het rooster – worden gehouden in de 
parochiekerken van Slagharen, Ommen en Heino, eveneens 
met maximaal 30 kerkgangers. 

- Op Paaszondag 4 april a.s. hopen we dan te kunnen vieren met 
maximaal 30 kerkgangers in al onze parochiekerken. 

 
Dit alles in overleg met onze locatieraden en pastoraatsgroepen en 
onder het voorbehoud, dat de omstandigheden zodanig zijn en blijven, 
dat er – vanaf zaterdag 27 maart a.s. – in genoemde parochiekerken 
weer veilig en verantwoord gevierd kan worden met maximaal 30 
kerkgangers. Dit besluit hebben we als pastoraal team gedeeld met 
ons parochiebestuur. Het parochiebestuur steunt onze beslissing. 
 
Als pastoraal team en parochiebestuur hopen we, dat met het inluiden 
op zondag 28 maart a.s. van de zomertijd, er ook in onze 
parochiekerken ‘een nieuwe lente mag aanbreken.’ 
 
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun, ook in de afgelopen 
weken. 
 
Als team en bestuur wensen we U van harte Gods rijkste zegen, heel 
veel sterkte met alles, en een goede opgang naar Pasen. 
 
Met vriendelijke groet, namens pastoraal team en parochiebestuur,  
                                                                           
Pastoor André Monninkhof 
 
 

Aanvulling parochiebestuur Emmanuelparochie 
 
Beste parochianen, 
In de parochiebladen van oktober jl. en ook op de website van onze 
parochie, deelden wij als bestuur en pastoraal team van onze parochie 
met U onze zorgen over de continuïteit van het bestuur van onze 
Emmanuelparochie. 
Omdat binnenkort de maximale benoemingstermijn van acht jaar van 
enkele bestuursleden zal verstrijken, zijn wij dringend op zoek naar 
aanvulling van ons parochiebestuur. Daar komt bij, dat de 
bestuursleden, wier benoemingstermijn binnenkort zal eindigen, 
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gedurende aanzienlijke tijd hun beste krachten hebben gegeven aan 
onze parochie en hun geloofsgemeenschappen. Hier zijn wij hen zeer 
erkentelijk voor. Dan lijkt het ook goed, dat het bestuurlijke 
‘estafettestokje’ kan worden doorgegeven en dat nieuwe krachten onze 
bestuurlijke gelederen komen versterken. 
 
Daarom zijn wij blij om U te kunnen laten weten, dat wij voor ons 
parochiebestuur een nieuwe, aankomend, vice-voorzitter hebben 
gevonden. Het betreft de heer Gerard Boekel uit Hoonhorst. Op dit 
moment zit hij in de locatieraad/pastoraatsgroep van de Cyriacus-
geloofsgemeenschap in Hoonhorst, en behartigt daar de portefeuille 
gemeenschapsopbouw. In de tijd die komen gaat, zal hij deelnemen 
aan onze bestuursvergaderingen en in zijn nieuwe functie worden 
ingewerkt door de huidige vice-voorzitter, mevrouw Hermien 
Schoorlemmer. Als parochiebestuur en pastoraal team zijn we blij, dat 
de heer Gerard Boekel het vice-voorzitterschap van onze 
Emmanuelparochie wil gaan vervullen. Te zijner tijd zullen we hem 
voor benoeming voordragen bij onze Aartsbisschop, Kardinaal Eijk. 
 
Voor ons parochiebestuur zijn we nog op zoek naar een nieuwe 
secretaris en een nieuwe penningmeester. Hierover lopen nog 
gesprekken. 
 
Al met al hebben we goede hoop, dat het parochiebestuur van onze 
Emmanuelparochie binnenkort weer op sterkte zal zijn, om haar werk 
ten dienste van de parochie met haar elf geloofsgemeenschappen en 
U als parochianen, goed te kunnen vervullen. 
 
Dank voor Uw betrokkenheid en meedenken in de afgelopen tijd, fijn 
dat we nu dit goede nieuws met U mogen delen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens parochiebestuur en pastoraal team, 
 
Pastoor André Monninkhof 
 
 

Toekomst Emmanuelparochie 
 
Als pastoraal team en parochiebestuur hebben ons de nodige vragen 
bereikt over de toekomst van de Emmanuelparochie, en haar 
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geloofsgemeenschappen. Dit in het licht van besluiten van 
buurparochie (onder meer in Deventer en omgeving en in Raalte en 
omgeving) om op termijn (binnen 5 jaar of nog eerder) enkele 
plaatselijke kerken te sluiten.  
 
Naar aanleiding van deze vragen, laten wij (pastoraal team en 
parochiebestuur) U het volgende weten. 
 
Ook in onze Emmanuelparochie denken wij na over de toekomst van 
onze parochie en haar geloofsgemeenschappen. In dat kader hebben 
wij als pastoraal team en parochie recent een brief gestuurd aan de 
locatieraden en pastoraatsgroepen in onze geloofsgemeenschappen. 
In deze brief geven wij als bestuur en team een denkrichting aan over 
de toekomst van onze parochie. 
 
Deze denkrichting is als volgt: 

a. Onder meer omdat het pastoraal team voor onze 
Emmanuelparochie naar verwachting, in de toekomst zal 
bestaan uit drie pastores, kunnen wij als pastoraal team – tot 
onze spijt – niet meer in alle elf de locaties van onze parochie 
het pastoraat in volle omvang aanbieden. Daarom streven wij 
als pastoraal team en parochiebestuur ernaar, om het pastoraat 
te gaan clusteren.  

 
Dit clusteren van pastoraat zal betekenen: 
- Dat er drie clusters komen: 

o het cluster Ommen, met de locaties Ommen, 
Lemelerveld en Vilsteren 

o het cluster Dedemsvaart, met de locaties 
Dedemsvaart, Slagharen, Hardenberg en De Belte 

o het cluster Heino, met de locaties Heino, Dalfsen, 
Hoonhorst en Lierderholthuis 

 
 
 
 

- Dat het pastoraat in volle omvang zal worden aangeboden 
op drie plekken, te weten: Ommen, Dedemsvaart en Heino. 
Dit pastorale aanbod omvat de pastorale kerntaken: liturgie, 
catechese, diaconie en gemeenschapsopbouw 
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- Dat er binnen deze clusters zal worden samengewerkt, als 
het gaat om de uitvoering van deze pastorale kerntaken. 
Voorbeeld hiervan: de sacramentenvoorbereiding (zoals de 
voorbereiding van doop, eerste heilige communie en 
vormsel) zal voor de locaties Ommen, Lemelerveld en 
Vilsteren gaan plaatsvinden in Ommen. Op dezelfde wijze 
zal dit ook in de andere beide clusters gaan gebeuren. 

 
b. Als team en bestuur streven wij ernaar om in al onze locaties 

pastoraal aanwezig te blijven en pastorale nabijheid te 
handhaven. Deze nabijheid, zoals het bezoekwerk en andere 
vormen van pastorale aandacht, zal echter vorm gegeven 
moeten worden door deze locaties zelf. Afscheidsvieringen 
kunnen in al onze locaties blijven plaatsvinden, onder leiding 
van een lid van het pastoraal team of van een daartoe 
opgeleide voorganger uit de eigen geloofsgemeenschap. 

 
c. Omdat wij voor alle elf de locaties een plaats van samenkomst 

en ontmoeting van de geloofsgemeenschap willen behouden, 
streven wij als team en bestuur ernaar, om – zo lang dit kan – 
al onze parochiekerken open te houden. 

 
Deze denkrichting zullen wij als team en bestuur zo spoedig als de 
huidige omstandigheden dit toelaten, bespreken met de locatieraden 
en pastoraatsgroepen in onze Emmanuelparochie. 
 
Hiermee hopen wij als team en bestuur U een indruk te hebben 
gegeven van onze plannen over de toekomst van onze 
Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen. 
 
Namens team en bestuur dank ik U voor uw betrokkenheid en steun, 
en wens U Gods rijkste zegen, heel veel sterkte met alles, en: blijf 
gezond ! 
Met vriendelijke groet, 
 
Pastoor André Monninkhof 
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Herinnering - Actie Kerkbalans 2021. 
 
Afgelopen maand zijn de boekjes en de enveloppen voor de actie 
Kerkbalans 2021 bij u bezorgd door de Kerkbalans-collectant of op een 
andere manier bij u bezorgd. Zoals in de begeleidende brief is 
aangegeven worden de enveloppen, in verband met alle beperkingen 
ten gevolge van het Covid-virus, niet meer bij u opgehaald, maar 
hebben wij het verzoek gedaan de enveloppen zelf te retourneren. 
Hierbij willen wij u herinneren, voor zover u de retourenveloppe nog 
niet hebt ingeleverd, dit alsnog te doen. Bij voorbaat dank voor uw 
medewerking. 

 
Opbrengst uit de actie Kerkbalans 2016 - 2020. 
Al jaren zien wij een terugloop uit de inkomsten van de actie 
Kerkbalans. Afgelopen maand is naar deze ontwikkeling van de laatste 
5 jaar uitgebreid onderzoek gedaan. In een afzonderlijke bijlage bij dit 
nieuwsblad brengen wij deze ontwikkeling in beeld. 

 
KERKBIJDRAGE EN AFTREKBAARHEID VOOR DE 
BELASTINGEN 
De kerkbijdrage is de belangrijkste bron van inkomsten voor onze 
geloofsgemeenschap. Het is natuurlijk moeilijk om een richtlijn te 
geven voor de hoogte van de bijdrage. Als indicatie voor de 
kerkbijdrage wordt algemeen als richtlijn 1% van het bruto-inkomen 
gehanteerd. 
U beslist echter zelf welke bijdrage u wilt geven; het blijft een vrijwillige 
bijdrage.  
Wilt u toch eens overwegen om uw bijdrage te herzien en te verhogen 
en gebruik te gaan maken van een periodieke gift. 
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Periodieke gift. 
Méér geven aan de kerk zonder netto meer te betalen. 
Dat is het idee met de periodieke gift. Het aangaan van een periodieke 
gift is voor de gever interessant, omdat het een groter fiscaal voordeel 
oplevert dan een 'normale' gift. Giften zijn aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting vanaf 1 procent (met een minimum van € 60) tot 
maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift 
gelden die grenzen niet. Voor de kerk is het extra gunstig als de gever 
dat fiscale voordeel aan de kerkelijke gift wil toevoegen.  
Tot AOW-leeftijd bedraagt het voordeel in 2021 37,10%; vanaf AOW-
leeftijd bedraagt het voordeel 19,20% bij een verzamelinkomen tot € 
35.130; hierboven bedraagt het voordeel ook 37,10%. Stel u geeft nu € 
100,00; bij een belastingtarief van 19,20% kunt u € 124,00 geven; bij 
een belastingtarief van 37,10% kunt u zelfs   
€ 159,00 geven, zonder dat het u netto meer kost dan € 100,00. 
Als u al een bijdrage gedaan hebt voor 2021 en alsnog gebruik wilt 
maken van een periodieke gift dan kan dit uiteraard. Voor informatie 
hierover kunt u contact opnemen met de financieel beheerder van onze 
geloofsgemeenschap. Ook is informatie te vinden op de site van de 
Belastingdienst. (Mooier kunnen wij het niet maken; wel voordeliger). 

 
 
 
 
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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    Sam’s kledingactie in Slagharen-De Belte 
voor Mensen in Nood 

                               
Vrijdag 30 april, 

tussen 10.00 uur en12.00 uur 
bij: 

de kerk in Slagharen 
 

of 
 

Zaterdag 1 mei, 
tussen 9.00 uur en 12.00 uur 

bij: 
O.L.V. van Fatimakerk in De Belte, 

              
 

              ZOMERKAMP VOOR UW KIND; 
     Indien nodig helpt de PCI  

 
Zoals onder dit artikel te lezen is, organiseert het 
Aartsbisdom voor kinderen uit ons bisdom een tweetal 
vakantiekampen. Uiteraard zijn hier kosten mee gemoeid, maar als dat 
nodig is kan en wil de parochiële caritasinstelling (PCI) in deze graag 
de helpende hand bieden. 
 
Voor groot en klein is het afgelopen jaar een zwaar jaar geweest. 
Misschien kwam u op financieel gebied plotsklaps in zwaar weer; door 
de gevolgen van de crisis, de toeslagenaffaire of om een andere reden. 
Kinderen konden langere tijd niet naar school, wat voor hen ook zwaar 
was.  
Wat zou het dan mooi zijn, om uw kind(eren) tijdens de zomervakantie 
toch iets extra`s te kunnen geven.  
 
Een zomerkamp dat, zolang er voldoende plek is, voor ieder kind die 
dat wil bereikbaar moet zijn.  
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Een heel mooi initiatief. Bovendien is het in de buurt: om precies te zijn 
in Haarle, op kampeerboerderij De Heidebloem.  
 
Wij realiseren ons, dat de bijkomende kosten van onderstaand aanbod 
toch een drempel kunnen vormen.  Graag willen wij als PCI-Emmanuel 
dan iets voor uw kind(eren) en daarmee ook voor u, betekenen. Door 
op één of andere wijze bij te dragen in de kosten!  
 
Of misschien hebt u wel een andere - voor u - onbetaalbare wens voor 
uw kind(eren); bijvoorbeeld een seizoenkaart voor het zwembad, 
of……    
Schroom niet, maar neem alstublieft contact op met uw plaatselijke 
caritasgroep, via een mail naar het centrale pci mailadres 
PCI@emmanuelparochie.nl  of met pastor M. klein Overmeen. Samen 
kijken we wat mogelijk is! 
 
 
 
 
 
 
 
             
Opzet van de kampen van het Aartsbisdom: 
In 2021 organiseert het Aartsbisdom Utrecht weer een kinder- en 
tienerkamp. Beide zomerkampen vinden plaats op Kampeerboerderij 
De Heidebloem in Haarle van 31 juli t/m 5 augustus. 
KINDERKAMP ‘Vrienden voor het leven’ (voor kinderen van 7 t/m 12 
jaar)  
Het is leuk om vriendjes en vriendinnetjes te hebben. Vriendschap is 
belangrijk. In de verhalen over Jezus merk je dat ook. Als Hij aan zijn 
opdracht begint, kiest Hij eerst twaalf vrienden uit om met Hem mee te 
gaan. Onderweg krijgt Jezus ook nieuwe vrienden, zoals Lazarus en 
zijn zussen Martha en Maria, en Zacheus de tollenaar. En Jezus 
bewondert ook de vriendschap van de sterke mannen die hun 
verlamde kameraad héél voorzichtig in een gat door het dak laten 
zakken om hem zo dicht mogelijk bij Jezus te brengen. Mooie verhalen 
waar we samen naar gaan luisteren en over na gaan denken. 
Natuurlijk gaan we tijdens het kamp heel veel leuke spelletjes doen, 
lekker naar het bos, knutselen, zwemmen én vrij spelen als echte 

mailto:PCI@emmanuelparochie.nl
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vrienden. Kortom: Wil jij vrienden maken voor het leven? Meld je dan 
zo snel mogelijk aan! 
Kosten: € 125 per kind. Als er meerdere kinderen uit een gezin 
meegaan, is er een speciaal tarief van € 70 per extra kind (voorbeeld 2 
kinderen= €195 i.p.v. € 250) 
TIENERKAMP ‘Heroes only’ (voor tieners van 13 
t/m 16 jaar) 
Ook deze zomervakantie organiseert het bisdom 
weer een bijzonder tienerkamp. Dit keer is het thema 
‘Heroes only’. Deelnemers zullen verschillende helden 
ontmoeten, zowel Bijbelse als eigentijdse helden. Maar 
uiteindelijk gaat het natuurlijk om de held die jij bent! Je krijgt de kans 
om jezelf te bewijzen met uitdagende spellen, mysterieuze uitstapjes 
en spannende catecheses. Doe je mee? Jij bent toch ook een held? 

Kosten: € 145 p.p. Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan, is 
er een speciaal tarief van € 95 per extra tiener (bv. 2 tieners = € 240 
i.p.v. € 290) 

Aanmelden voor beide kampen via www.jongaartsbisdom.nl kan tot 30 
juni 2021. Meer informatie: jacqueline.kolfschoten@gmail.com of tel.: 
06 29015399. 

        
 

http://www.jongaartsbisdom.nl/
mailto:jacqueline.kolfschoten@gmail.com
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