
1 
 

Nieuwsblad Juni 2021 
 

 

 

Liefde van de Vader 

Liefde van de Zoon 

Liefde van de Geest 

 

De Vader die vergeeft 

De Zoon die redt 

De Geest die geneest 

 

Drie-enig God, U zij alle eer 
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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 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 

 

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 
De weekendvieringen zijn ook te volgen via livestream 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 

Over Hemelvaart 
Zoals Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes het Evangelie van Jezus 
Christus zijn, zou je het boek Handelingen wel kunnen zien als het 
Evangelie van de (jonge) Kerk. Aan het begin van het boek staat het 
verhaal van de Hemelvaart van de Heer. Jezus stijgt op ten hemel en 
wordt opgenomen in Gods heerlijkheid en Zijn Geest gaat over op de 
Kerk, net zoals destijds de geest van de profeet Elia overging op Elisa 
(2 Kon. 2, 9–15). En met zijn geest draagt Jezus ook zijn eigen zending 
over op de kerk om heil en verlossing voor de wereld te zijn. 
Jezus straalde de heerlijkheid van God uit (d.w.z. de aanwezigheid van 

God onder de mensen) en met Jezus stijgt die heerlijkheid met 

Hemelvaart op ten hemel. Hemelvaart is dus afscheid, uitvaart. Zoals 

Goede Vrijdag zich verhoudt tot Pasen, zo verhoudt Hemelvaart zich 

tot Pinksteren. Hemelvaart is uitvaart, maar een bijzondere uitvaart. 

Want Hemelvaart wijst vooruit naar het einde der tijden, wanneer de 

heerlijkheid Gods weer zal neerdalen om voor eeuwig te wonen onder 

de mensen. De uitvaart is wel afscheid nemen, maar niet ‘einde 

verhaal’, integendeel. Er is en blijft een perspectief op de wederkomst 

van de Heer op het einde der tijden. 

Hemelvaart is een hoopvolle uitvaart. Het is voorbij, dat intieme 

samenzijn met de Heer. Maar het betekent ook verdergaan in de 

openheid en vrijheid van de Geest, de wijde wereld in en een nieuwe 

toekomst in. Onbepaald en onbeperkt. Herschapen worden, denk maar 

aan de Geest in Genesis bij de schepping. Het doet zeker pijn dat 

Jezus vertrekt, dat kan ook niet anders als de discipelen van Jezus 

houden. Want wat je liefhebt, wil je het liefste in de buurt houden. Dat 

is een liefde die bindt. Maar hier is liefde die ontbindt, die vrijstelt. De 

discipelen moeten nu alleen verder, zo voelt het. Maar ‘alleen verder’ is 

heel betrekkelijk, want met Pinksteren vindt de gemeente terug wat 

hier verloren dreigt te gaan. Eigenlijk is het een dubbele beweging: de 

Heer die zich met Hemelvaart van hen verwijdert, komt hen met 

Pinksteren nabij. Wie los durft te laten, zal vinden! Hij heeft het zelf 

gezegd. Waar de discipelen los durven te laten, daar zullen ze vinden. 

Nooit verlies je meer dan wanneer je krampachtig probeert vast te 

houden aan wat was. Wie loslaat vindt de toekomst, een nieuw 

perspectief.  
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Wie loslaat, vindt zichzelf vernieuwd weer terug, herschapen. Dat heeft 

haast iets van een mysterie. Maar de leerlingen weten het en daarom 

keren ze in grote blijdschap naar Jeruzalem terug. Jezus laat hen niet 

alleen, want ‘Hij die gaat die komt’! Hij zal bij hen zijn en bij hen blijven, 

tot aan het einde van de wereld! 

Pastor Joop Butti 

 

Vieringen in de regio. 
(Wijzigingen voorbehouden) 

GV = Gebedsviering, wordt verzorgt door een werkgroep 
CV = Communieviering 
EV = Eucharistieviering 

 
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, 
maar er zijn wel weer vieringen in de Eik. 
 

 

Juni  5/6  12/13 19/20 26/27 

Geloofsgemeenschap 
St. Vitus, D’vaart 
za. 19.00 uur 
zo.   9.00 uur 
 

 
 
 GB 
------- 
 

 
 
------ 
------ 
 

 
 
------ 
 EV 

 
 
 EV 
------ 
 

Onze lieve vrouw van 
Fatima, De Belte 
za. 19.00 uur 
zo.   9.00 uur 
 

 
 
------- 
EV 

   
 
 ------ 
 GV 
 

 
 
 EV 
------- 
 

 
 
------ 
EV 
 
 

Geloofsgemeenschap 

St. Stephanus, H’berg  

Zo. 11.00 uur 

 
 
EV 
 

 
 
CV 

 
 
CV 

 
 
CV 
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Aanmelding voor viering.  
Is niet meer nodig, zie verderop in dit blad. 

 
Liturgische vieringen/intenties,  
Geloofsgemeenschap H Alphonsus de Liguori 
(Wijzigingen voorbehouden) 
 
Iedere dinsdag 18:45 uur Communieviering 
Iedere donderdag    9.00 uur Eucharistieviering  
 
De weekend vieringen zijn ook te volgen via livestream, te vinden 
op;    https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/ 
Link; “Uitzending Kerkdienst Slagharen” 
 
Di. 1 juni 
 Pastoor Noordman. 
 
Do.      3 juni 
            Pater Oude Hengel 
 
Zo. 6 juni, (Sacramentsdag) 

9.00 uur, Gebedsviering, door werkgroep en koorleden van 
Dedemsvaart 
J.W. Wencker en echtgenote; Fam. Kouwenberg-de Graaf; 
Riekie Hoveling-Meijer; Jan en Miep Peters; Sientje Wellen-
Weekamp. 

 
Di. 8 juni 
 Pastoor Langkamp. 
 
Do.      10 juni 
            Pastoor Noordman 
 
Za. 12 juni, (Heilige Drie-eenheid) 

19.00 uur, Gebedsviering, door werkgroep m.m.v Cornel 
 Mieke Viskaal-Wessel; Ouders Juurlink-Spijker; Gerard en Gré 

de Vent-Koorman en Britt Kosse en Anton de Vent; Bernard en 
Diny Schlepers-Hemme en Rita en Berry Schlepers; J.W. 
Wencker en echtgenote; Ouders v.d. Veen; Johan Feddema en 
ouders Schlepers-de Munnik en fam. 

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
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Di.       15 juni 
            Pastor Zandbelt 
 
Do. 17 juni 
 Broeder Cornel; Marietje Hagemeijer-Haverkotte. 
 
Zo.  20 juni (Vaderdag), 

9.00 uur, Comm. viering, past. werk. Butti, m.m.v. 
Caeciliakoor 
Herman en Mien Disselborg- Mecklenfeld; Fam. de Gooijer-van 
der Most; Betsie Wenker-Elfrink en ouders Wenker-Maas; 
Meine en Lenie Kloppenburg; J.W. Wencker  
en echtgenote; Jan en Miep;Peters. 
Lies en Rieks Haverkort-Kleinheerenbrink 

 
Di.       22 juni 
            Pastoor Langkamp 
 
Do. 24 juni (H. Johannes de Doper) 
 9.00 uur, Euch. viering, past. Wenker 
 
Zo. 27 juni, 
  9.00 uur, Euch. viering, Mgr. T Hoogenboom 

J.W. Wencker en echtgenote; Fam. Mecklenfeld-Scholten; 
Ouders Plas-Sentker en Herman Plas. 

 
Di. 29 juni,  

18.45 uur, viering 
 Pastor Zandbelt.  
 
 

Misdienaar beurten  

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

Viering 
 

Zo. 20 juni  9.00 uur Zwaanet Bosch en Hilda Berg 

Zo. 27 juni  9.00 uur Stefanie Bosch en Lisa Meekhof 
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Opbrengst collecte 
17 april   € 19,67 
25 april   € 26,50 
Roepingenzondag   € 23,55 

1 mei   € 47,45 
9 mei   € 31,55 

 
Van de Redactie 
 
Beste medeparochianen, 

De coronaperikelen zijn nog niet voorbij, maar voorzichtig beginnen de 

versoepelingen te komen. Er mogen weer 70 mensen in de kerk 

samenkomen en er hoeft niet meer vooraf gereserveerd te worden. 

Wel moet u nog uw naam en telefoonnummer noteren bij 

binnenkomst.. Heel voorzichtig gaan we weer naar een beetje normaal. 

Maar toch gaat in juni de jaarlijkse Sacramentsprocessie op de Belte 

dit jaar nog niet door, 

In het weekend van 12 en 13 juni vieren we het feest de Heilige Drie-

eenheid. 

Zondag 20 juni is het Vaderdag en donderdag 24 juni vieren we het 

feest van de Heilige Johannes de Doper. Dinsdag 29 juni is het feest 

van de Heilige Petrus en Paulus. 

Wij wensen u een goede maand toe. 

De Redactie 

 

 
Uiterste aanleverdatum voor kopij nieuwsblad juli/augustus,  
14 juni 2021. 
 
Red.vergadering         vouwen en nieten             afhalen 
Juli/Aug.      14 juni              22 juni                          23 juni 
Sept.           16 aug              24 aug.                         25 aug. 
Okt.             20 sept.            28 sept.                        29 sept. 
Nov.            18 okt.              26 okt.                          27 okt. 
Dec./Kerst   15 nov.             23 nov.                         24 nov. 
Jan.             13 dec.           21 dec.       22 dec. 
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Wij feliciteren 
Wij feliciteren iedereen die in de maand mei 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.  
 
Versoepelingen corona maatregelen 
Zoals u heeft gemerkt zijn er versoepelingen in de Corona 
maatregelen. 
Ook binnen de kerk gaan we wat meer versoepelen. Dit heeft u 
misschien in de afgelopen maand al gemerkt. Er mogen nu meer 
mensen in de kerk en wel 70. Dit maakt dat wij hebben besloten dat 
vooraf opgeven niet meer nodig is. Ook zal er geen Coronacoach meer 
aanwezig zijn. 
Wel vragen we u nog steeds zich te houden aan de RIVM-
maatregelen: 1,5 meter afstand, mondkapje op als u gaat lopen en 
handen desinfecteren bij de ingang van de kerk. En heeft u klachten 
als verkoudheid, hoesten en/of koorts dan blijft u thuis! Tijdens de 
communie vragen we u om de oude vaste route aan te houden. De 
buitenste rijen beginnen achteraan en de middelste vooraan. Ook 
hierbij houden we afstand! 
Op deze wijze kunnen ook wij versoepelen maar proberen we ook te 
werken aan het terugdringen van het aantal besmetting. 
Wij wensen u fijne vieringen toe! 
 
Namens de Locatieraad 
Antoinette Kosse 

Overleden op 30 april j.l. 

Hendrika Josephina Hoveling-Meijer 

op een leeftijd van 88 jaar 

Laten we haar in onze gebeden herdenken. 
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Begraafplaats 
Geachte bezoeker/rechthebbende, 
mede door de mensen van het kerkhofonderhoud ziet de begraafplaats 
er altijd netjes en verzorgd uit. Om dit zo te houden, hebben we uw 
hulp nodig. We willen het volgende dan ook graag onder uw aandacht 
brengen; 
Plaats geen voorwerpen achter de monumenten en/of op het 
gedeelte dat door het beheer van de begraafplaats onderhouden 
wordt. Volgens het reglement mogen er alleen voorwerpen 
geplaatst worden op het graf en mag de beheerder alles wat 
buiten het graf staat, of ontsierend is, zonder waarschuwing 
verwijderen. 
ALLEEN SAMEN HOUDEN WE HET NETJES. 
 
Bij voorbaat dank,  
De beheerder. 

 
 
De Buurtkamer 
Door de coronamaatregelen is de buurtkamer tijdelijk gesloten 
geweest. Gelukkig kunnen we nu mededelen dat de buurtkamer 
weer open is. 
U bent de hele week van harte welkom. Op donderdagochtend, 
vrijdagmiddag en zaterdag zijn we gesloten. 
Graag tot ziens. 
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Koninklijke onderscheiding 
Afgelopen 26 april werd Catharinus Maas verrast door een koninklijke 
onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje-Nassau".  
Catharinus is al meer dan 20 jaar vrijwillig actief voor onze locatie en 
bereidwillig om in menige werkgroep taken te verrichten. Daarnaast is 
hij wekelijks vele uren bezig als vrijwilliger voor voetbalvereniging 
EMMS. Hij is hier druk in de kantine en op het sportpark. 
Hij zette zich in voor de nieuwbouw van mutifunctioneel centrum het 
Kronkelhonk en was naast bestuurslid ook een aantal jaren voorzitter 
van de speeltuinvereniging De Belhamels.  
Ook was hij actief voor begrafenisvereniging Sint Barbara en zat hij in 
1 van de werkgroepen van Plaatselijk Belang die zich bezighoudt met 
het Kronkelbos.  
Een onderscheiding is dan ook meer dan verdient!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catharinus, namens de locatieraad van harte gefeliciteerd!  
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Geniet van de zomer, de zon op je wangen. 

Geniet van de ruimte, de wind door je 

haar. 

De winter hield ons in de huizen 

gevangen.  

Dat voelde soms zwaar in dit moeilijke 

jaar. 

 

Geniet van de dingen die nu weer gaan 

kunnen.  

Waarnaar je verlangde die donkere tijd. 

Je kunt al van simpele dingen genieten. 

Ontdek ze, waardeer ze, en voel je bevrijd. 

 

Geniet van het licht van de zomerse dagen. 

Van lucht die doet leven, je ademt weer op. 

Laat zien wie je bent en geef kleur aan de 

wereld. 

Doe als de bloemen en open je knop. 

 

Geniet van de zomer, wees blij met het 

leven. 

Lach maar en kijk weer zover je kunt. 

Koester weer hoop en durf weer te dromen. 

Geniet en ontspan nu, het is je gegund. 

 

 
 


