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Nieuwsblad Juli & 
augustus 2021 

 

 

Oase 

 

Geniet van de zomer, de zon en de vrijheid. 

Geniet er maar van dat je even niets  moet. 

Een pauze, verfrissend – een kleine oase, 

een plek waar je andere mensen ontmoet. 

 

Geniet van de ruimte, van nieuwe ideeën. 

Relax en ontspan je en heb maar plezier! 

Ontdek wat je kunt en ervaar wat je kracht 

is, 

En kom na de zomer verfrist weer naar 

hier.  
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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 
 

“Veeleisend en lonend” 
 
Vlak na het celebreren van zijn eerste Heilige Mis en veertig uur na zijn 
priesterwijding, overlijdt in 2013 de Amerikaan Scott Carell (46 jaar) 
aan de gevolgen van kanker. Samen met vier andere seminaristen zou 
hij priester gewijd worden. Maar toen duidelijk was, dat hij de dag, 
waarop hij gewijd zou gaan worden, niet meer zou halen, heeft zijn 
Bisschop hem in het huis van zijn ouders, in het bijzijn van zijn familie, 
tot priester gewijd. Zelf beschouwt Carell zijn roeping tot het 
priesterschap als ‘de meest veeleisende en lonende zaak waartoe God 
me heeft kunnen roepen.’ Hoe veeleisend zijn roeping is, heeft hij 
misschien ervaren bij het opdragen van zijn eerste heilige Mis. Met zijn 
laatste krachten moet hij dit hebben volbracht, want vlak na het 
opdragen ervan, is hij gestorven. Toch heeft hij dit offer ervoor over. 
Nog één keer – zo stel ik me dit voor – perst hij alles uit zijn lijf wat er 
nog in zit; heel zijn ziel en zaligheid legt hij in dit ene, dat hij – te 
midden van zijn meest dierbaren – wil doen voor Onze Lieve Heer: 
namelijk door de zegening van het brood, het breken en het ronddelen 
ervan, Hem present stellen als de Levende Heer, de Verrezene in hun 
midden. Na dit hoogtepunt kan hij zelf zijn leven uit handen geven aan 
dezelfde Heer. 
 
Dit verhaal, dat ik eerder deelde met de parochianen van RK Zuid Oost 
Twente, heb ik opnieuw verteld op Sacramentsdag, zondag 6 juni jl., 
tijdens een viering in onze Stephanuskerk in Hardenberg. In deze kerk 
vieren we op deze zondag voor het eerst sinds vijf maanden weer de 
eucharistie. Het is op de ochtend na de priesterwijding van Paulus 
Tilma, in de kathedraal in Utrecht. Bij deze priesterwijding mocht ik 
aanwezig zijn, omdat ik Paulus als priesterstudent nog ken van een 
zomerstage in mijn vorige parochie Enschede. Van deze 
priesterwijding ben ik nog steeds onder de indruk. Maar ook het 
ontroerende verhaal van Scott Carell laat me nog steeds niet los. 
Geweldig wat hij ervoor over heeft om zich op deze manier met alles 
wat er in hem is, te geven aan God. Het verhaal van Scott, en ook de 
wijding van Paulus, raken me, omdat ook ik het fijn vind om te midden 
van de geloofsgemeenschap de eucharistie te kunnen vieren.  
 
 



5 
 

Met name de weken tijdens de eerste lockdown (voorjaar 2020), maar 
ook de periode van bijna twee maanden in dit voorjaar, waarin de 
kerken van onze parochie gesloten waren en we niet met mensen erbij 
konden vieren, waren voor velen (ook voor mij) een zware beproeving. 
Gelukkig kunnen we nu weer in al onze parochiekerken samenkomen. 
Verder komen er door de recente versoepelingen ook steeds meer 
mogelijkheden om samen te vieren en elkaar ook rondom deze 
vieringen te kunnen ontmoeten. 
 
Wat ik hoop is, dat we dit ook in de toekomst kunnen blijven 
volhouden. We zijn blij met de wijding van Paulus Tilma. Maar feit is 
wel, dat ook het pastorale team van onze Emmanuelparochie steeds 
kleiner wordt. Voor het komende najaar hebben we als pastores nog 
een sluitend rooster van weekendvieringen kunnen presenteren. Maar 
toch valt op, dat er in dit rooster steeds vaker wordt aangegeven, dat 
een weekendviering in de betreffende kerk verzorgd zal moeten 
worden door de eigen lokale werkgroep. Gelukkig hebben we in onze 
parochie goede vrijwilligers als parochiële voorgangers. Maar duidelijk 
is, dat er veel van hen en ook van ons als leden van het pastoraal team 
zal worden gevraagd, om alle weekenden in alle elf de parochiekerken 
te kunnen blijven vieren. 
 
Dit vraagt de nodige inzet. Maar toch: alle moeite is niet voor niets. Dit 
blijkt nog weer aan het eind van de viering van zondag 6 juni jl. in 
Hardenberg. Op weg naar de sacristie krijg ik van één van de 
kerkgangers een cadeautje. Ze heeft een foto van mij uit de krant 
geknipt. Deze heeft ze in een lijstje gedaan. Dit kostbare kleinood 
overhandigt ze nu aan mij. Op de foto sta ik in Dalfsen – vlak voor 
Kerst – achter de lezenaar. Met een sip gezicht kijk ik in de lens van de 
fotograaf en wijs met mijn hand op een lege kerk. Want ook op 
Kerstavond 2020 konden we als geloofsgemeenschap niet 
samenkomen. Deze foto, en ook dit gebaar van deze kerkganger - 
ontroeren me. Voor mij is het een ‘geschenk uit de hemel’. Want eens 
te meer besef ik, hoeveel het voor mensen en ook voor mij betekent, 
om als geloofsgemeenschap samen de eucharistie te kunnen vieren. 
Veeleisend, maar ook lonend! 
 
                                            Pastoor André Monninkhof 
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Vieringen in de regio. (Wijzigingen voorbehouden) 

 

 
EV = Eucharistieviering 
CV= Communieviering 
WGR= Werkgroep 

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

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

 
 
 EV 
 ---- 

 
 
 ---- 
 WGR 

 
 
 ---- 
 EV 

 
 
 WGR 
 ---- 

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

 
 
WGR 
---- 

   
 
 ---- 
 CV 

 
 
 WGR 
 ---- 

 
 
 ---- 
 EV 

Geloofsgemeenschap 

St. Stephanus, H’berg  

Zo. 11.00 uur 

 

 
WGR 
 

 
 
CV 

 
 
EV 

 
 
CV 

Augustus  31/1   7/8  14/15  21/22  28/29 

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

 
 
 EV 
 ---- 
 

 
 
 ---- 
 CV 

 
 
 ---- 
 EV 

 
 
 ---- 
 EV 

 
 
 EV 
 ---- 

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

 
 
WGR 
 ---- 

   
 
 ---- 
 EV 

 
 
 CV 
 ---- 

 
 
 ---- 
 WGR 

 
 
  
EV10.00  

Geloofsgemeenschap 

St. Stephanus, H’berg  

Zo. 11.00 uur 

 
 
WGR 

 
 
CV 

 
 
EV 

 
 
CV 

 
 
CV 
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Liturgische vieringen/intenties,  
Geloofsgemeenschap H Alphonsus de Liguori 
(Wijzigingen voorbehouden) 

Aanmelding voor een viering is niet meer nodig,  
 
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” 
 

Juli 
Do.      1 juli, 
            Voor het welslagen van een operatie 
Zo. 4 juli, 
 9.00 uur, Communieviering, past.werk. Butti, m.m.v. Cornel 
 J.W. Wencker en echtgenote; Sientje Wellen-Weekamp; 
 Marietje Hagemeijer-Haverkotte; Martin Viskaal; Hennie Spijker; 
 Tinus Koehl; Henk Finkers; Bertus Anbergen; Herman Spijker 
 
Di. 6 juli, 
 Pastoor Noordman 
Do.      8 juli 
 Pastoor Zandbelt 
Za. 10 juli, 

19.00 uur, Eucharistieviering, past. Wenker, m.m.v. 
Caeciliakoor  
Mieke Viskaal-Wessel; Ouders Juurlink-Spijker; Antoon en 
Gretha van der Most-Pieper; J.W. Wencker en echtgenote;  
Cornelis en Mina Helmich-de Gooijer, Bertus en Gerrit;    
Ouders Peters-Geerdes en fam.; Gerard en Gré de Vent-
Koorman en Anton de Vent; Britt Kosse; Hennie Spijker;     
Tinus Koehl; Henk Finkers; Bertus Anbergen; Herman Spijker 

 
Di. 13 juli, 
 Pastoor Langkamp 
 
Do.  15 juli, 
 Pater Oude hengel 

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
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Zo. 18 juli, 
9.00 uur, Gebedsviering, werkgroep Slagharen 2, m.m.v. 
Caeciliakoor 
Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; Fam. de Gooijer-van 
der Most; Betsie Wenker-Elfrink en ouders Wenker-Maas;  
Henk Finkers; Bertus Anbergen; J.W. Wencker en echtgenote; 
Johan Feddema; Ouders Schlepers-de Munnik en fam.; 
Herman Spijker 

 
Di. 20 juli, 
 Broeder Cornel; Jan Bosch 
Do.      22 juli, 
            Pastoor Langkamp 

 
Za. 24 juli, 

19.00 uur, Communieviering, past.werk. Butti, m.m.v.  
Caeciliakoor 
J.W. Wencker en echtgenote; Marie Juurlink-Spijker;           
Fam. Mecklenfeld-Scholten; Herman Spijker 

 
Di. 27 juli, 
 Pastor Zandbelt 
Do.      29 juli, 
            Broeder Cornel 

Augustus 
 
Zo. 1 augustus, 

9.00 uur Gebedsviering, werkgroep Slagharen1, m.m.v. 
Caeciliakoor 
J.W. Wencker en echtgenote; Herman Spijker 

Di. 3 augustus, 
 Pastoor Noordman 
Do.      5 augustus, 
            Pastoor Langkamp 
Za. 7 augustus, 

19.00 uur, Eucharistieviering, past. Monninkhof, 
m.m.v.Caeciliakoor 
Mieke Viskaal-Wessel; Ouders Juurlink-Spijker; Pastoor 
Langkamp; J.W. Wencker en echtgenote; Fam. Kouwenberg-de 
Graaf; Gerard en Gré de Vent-Koorman en Anton de Vent;   
Britt Kosse 
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Di. 10 augustus, 
 Pater Oude hengel 

 
Do. 12 augustus, 
 Broeder Cornel 
 
Zo. 15 augustus, 

9.00 uur, Communieviering, past.werk. Butti, m.m.v. 
Caeciliakoor 
J.W. Wencker en echtgenote; Betsie Wenker-Elfrink en ouders 
Wenker-Maas; Pastor Westerhof; Fam. de Gooijer-van der Most 

 
Do. 19 augustus, 
 Pastor Zandbelt 
 
Za. 21 augustus, 

19.00 uur, Communieviering, past.werk. Klein Overmeen, 
m.m.v. Cornel 
Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; Ouders Juurlink-
Spijker; Maria Catharina Eggen-Haverkort en Alexander 
Albertus Eggen en fam.; J.W. Wencker en echtgenote;        
Fam. Kouwenberg-de Graaf 

Di.       24 augustus, 
 Pater Oude hengel 
Do.      26 augustus, 
            Pastoor Langkamp 
 
Zo. 29 augustus, 

10.00 uur, Sacramentsprocessie in De Belte, Monninkhof 
J.W. Wencker en echtgenote; Lenie Mensen-Spijker; Antoon en 
Gretha van der Most-Pieper; Winy Spijker-Oude Nijhuis;  
Ouders Beukers-Wering 

 

 
Vieringen in de Eik en de Nieuwe Wever  
In de Eik is elke eerste vrijdag van de maand weer een viering. 
De vieringen in de Nieuwe Wever zijn nog niet hervat.  
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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 
15 mei €  19,00 
Pinksteren €  66,15 
Pinksteractie Week Nederlandse Missionaris €  98,35  
29 mei €  29,25 

6 juni €  29,50 

 
 
In het weekend van 25/26 september staat het 
oogstdankfeest weer op de agenda. Om ook dit jaar weer 
een prachtige versierde kerk te kunnen laten zien zijn 
nieuwe ideeën en helpende handen van harte welkom. 
Kom eens langs of neem contact op met het secretariaat. 
Wij verwelkomen u graag. 
 
 
 
 
 

Zo.   4 juli     9.00 uur Annie Kok en Lisa Meekhof 
 

Za. 10 juli    19.00 uur Stefanie Bosch en Zwaanet Bosch 

Za. 24 juli    19.00 uur Annie Kok en Hilda Berg 

Za    7 aug.  19.00 uur Stefanie Bosch en Lisa Meekhof 

Zo. 15 aug.    9.00 uur Annie Kok en Hilda Berg 

Za. 21 aug.  19.00 uur Annie Kok en Hilda Berg 
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Van de Redactie 
 
Beste medeparochianen, 
Dit nieuwsblad is deze keer voor de maanden juli en augustus. Het 
gaat gelukkig goed met alle Corona-perikelen. Ook gaat het goed met 
de vaccinaties en kunnen we steeds meer terug naar het oude normaal 
en hopelijk blijft het goed gaan. 
In de 2e week van juli beginnen de schoolvakanties, dus is het 
komkommertijd. 
De vieringen in de kerk gaan volgens het rooster. 
Wij wensen u een goede vakantie toe en als u weggaat… kom gezond 
weer. Als u thuisblijft… rust lekker uit en geniet van de vakantie! 
De Redactie 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
Uiterste aanleverdatum voor kopij nieuwsblad september,  
16 augustus 2021. 
 
Red.vergadering         vouwen en nieten             afhalen 
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.       28 dec. 
 
 
Wij feliciteren 
Wij feliciteren iedereen die in de maanden juli en augustus jarig zijn. 
Wij wensen u allen een fijne en gezellige dag toe, maar bovenal een 
gezond en gelukkig nieuw levensjaar. 
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   Kroniek 
 

 
Overleden op 22 mei j.l. 

 
Martinus Hendrikus Antonius Viskaal 

                                    op een leeftijd van 69 jaar. 
 

 
                                     Overleden op 30 mei j.l. 
 

Johan Heinrich Spijker 
 op een leeftijd van 81 jaar. 
 
 

 
                                       Overleden op 4 juni j.l. 
 

Hendrikus Martinus Koehl 
 op een leeftijd van 91 jaar. 

 
 
 

    Overleden op 8 juni j.l. 
 

Hermanus Hendrikus Maria Finkers 
 op een leeftijd van 81 jaar. 

 
 
 

Overleden op 9 juni j.l. 
 

Hermanus Albertus Hendrikus Anbergen 
 op een leeftijd van 82 jaar. 

 

 
Laten we hen in onze gebeden herdenken. 
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Wat iedere parochiaan wil weten. 
 

 

Communiqué 11 juni 2021 

Beste parochianen, 
Recent zijn enige versoepelingen van de coronamaatregelen van 
kracht geworden. Andere maatregelen gelden nog steeds. Daarom 
zetten wij als pastoraal team en parochiebestuur in dit communiqué 
een aantal zaken voor U op een rij. Deze onderwerpen gaan over de 
gang van zaken in onze parochie. 

1. Aantal aanwezigen bij vieringen 
Bij vieringen in onze parochiekerken, die minder dan 300 zitplaatsen 
hebben, kunnen maximaal 50 personen aanwezig zijn. Heeft de kerk 
meer dan 300 zitplaatsen, dan geldt een maximum aantal personen 
van 15 procent van het aantal zitplaatsen. Hoeveel personen er in Uw 
kerk maximaal kunnen plaatsnemen, kan Uw locatie U het beste 
vertellen. 
Bij uitvaarten kunnen maximaal 100 personen plaats nemen (mits er 
onderling een afstand van anderhalve meter kan worden gehouden, zie 
ook hierna, onder punt 5). 
Bij sommige locaties dient U zich nog wel vooraf aan te melden, op 
andere plaatsen is dit niet meer het geval. Ook hierover kan Uw eigen 
locatieraad U het beste informeren. 

2. Communie uitreiken 
In eucharistievieringen en woord- en communievieringen onder leiding 
van leden van het pastoraal team, kan er – met inachtneming van de 
reeds geldende voorzorgen, zie ook hierna – communie worden 
uitgereikt. 
Tot onze spijt kan in gebedsvieringen onder leiding van parochiële 
voorgangers (vrijwilligers) nog geen communie worden uitgereikt. 
Hierover hebben wij als pastoraal team recent contact gehad met ons 
Aartsbisdom. Als motivatie voor het feit, dat het nog niet mogelijk is om 
in gebedsvieringen onder leiding van parochiële voorgangers 
(vrijwilligers) communie uit te reiken, geeft het Aartsbisdom aan:      



14 
 

“We blijven nog steeds voorzichtig. De risico’s van overdracht van 
besmetting zijn nog steeds niet geweken.” 
Communie uitreiken thuis kan, met inachtneming van de geldende 
voorzorgen. 

3. Zingen 
Samenzang in vieringen kan nog niet. Ook koorrepetities zijn nog niet 
mogelijk. 
Wel kan er voorzang zijn door een cantorgroep van maximaal vier 
personen. 

4. Bijzondere vieringen/andere sacramenten 
Doop, eerste heilige communie, vormsel en huwelijk kunnen 
plaatsvinden, met inachtneming van de nodige voorzorgen. Hiervoor 
geldt een speciaal protocol. 
Ook ziekenzalving en het sacrament van boete en verzoening (biecht) 
kunnen plaatsvinden; eveneens met inachtneming van de nodige 
voorzorgen. 

5. Algemene voorzorgen 
De volgende algemene voorzorgen blijven in onze parochiekerken 
onverkort van kracht: 

- Bij binnenkomst handen ontsmetten 
- Bij binnenkomst van de kerk, bij de communiegang en bij het 

verlaten van de kerk: mondkapje dragen. Eenmaal op Uw 
zitplaats, kunt U het mondkapje afzetten. 

- Gezinnen en leden van hetzelfde huishouden kunnen bij elkaar 
gaan zitten. Anderen houden minstens anderhalve meter 
afstand van elkaar. 

- Inachtneming van looprichtingen 
- Gebruik van protectiescherm en liturgisch pincet bij het 

uitreiken van de communie 
Tenslotte: waakzaamheid blijft geboden. Toch vinden we het als 
parochiebestuur fijn, dat er geleidelijk aan meer ruimte komt voor 
samenkomsten in onze kerken. U bent van harte welkom bij vieringen 
en andere activiteiten in onze kerken. We hopen U binnenkort te 
mogen begroeten. 
 
Voor U en allen die U lief zijn: heel veel zegen, alle goeds en blijf 
gezond ! 
           Met vriendelijke groet, 
           Namens pastoraal team en parochiebestuur, 
                                      Pastoor André Monninkhof 
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Beste parochianen van de Emmanuelparochie, 
 
Mijn naam is James Keuben en ik ben priesterstudent van het 
aartsbisdom Utrecht. Komende zomer mag ik in augustus twee weken 
in uw midden zijn als stagiair. Ik ben 23 jaar geleden geboren in 
Doetinchem, maar verder opgegroeid in Enschede. Daar leerde ik als 
jonge parochiaan en misdienaar in 2010 uw huidige pastoor, André 
Monninkhof, kennen die toen kort tevoren in Enschede benoemd was. 
In die tijd sprak ik al met hem over mijn belangstelling voor het werk in 
Gods Kerk en mijn mogelijke droom om de Heer als priester te dienen. 
Die droom ontwikkelde zich gedurende mijn zes jaren op het 
voortgezet onderwijs en dat mondde erin uit dat ik in 2016 begonnen 
ben aan de priesteropleiding aan het Ariënsinstituut en de studie 
Theologie aan de Universiteit van Tilburg.  
De afgelopen vijf jaar heb ik veel mogen leren, zowel op theoretisch als 
op menselijk en persoonlijk vlak. Een hoogtepunt was vorig studiejaar, 
mij de kans geboden werd van een vormingsjaar in het buitenland en ik 
mee mocht draaien in een parochie in de Canadese wereldstad 
Toronto. 
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Inmiddels ben ik alweer een jaar terug in Nederland en lijkt het me 
goed om ook eens ervaring op te doen in de praktijk van een heel 
andere parochie in ons eigen aartsbisdom. 
 Ik zal dus in augustus stage komen lopen bij pastoor Monninkhof en ik 
hoop dat ik dan velen van u zal mogen ontmoeten in en rondom 
liturgische vieringen, in gesprekken, tijdens bezoeken en bij andere 
parochie-activiteiten. Ik kan u in ieder geval al melden dat ik op zondag 
15 augustus, het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, een 
getuigenis zal mogen geven over de plaats van Maria in mijn eigen 
geloofsleven. Ik hoop en bid dat deze en andere bezigheden mij zullen 
inspireren en een bijdrage zullen leveren aan mijn ontwikkeling als 
mens, gelovige en priesterkandidaat. 
 
Graag tot ziens komende zomer in de Emmanuelparochie! 
 
James Keuben   

 
 
 
 

Achter de horizon 
 
Je kunt blijven zitten                               Ga maar op weg 
en de wereld aan je          op hoop van zegen 
voorbij zien trekken.                                en zet de stap 
Je kunt op je plaats blijven                      naar wat je niet kent. 
en wachten op wat                                  Laat je leiden door je dromen 
het leven je aanreikt                                en geloof dat je er komt. 
Maar wie op weg gaat                             Want met een beetje geloof 
ontdekt dat er méér is;                             kun je bergen verzetten, 
dat er wegen zijn                                     met een sprankje hoop 
die je nooit had vermoed,                        krijg je vleugels om te gaan 
Dat er kansen komen                              en met een beetje liefde 
die je nooit had gekregen                        breng je wegen bij elkaar 
als je je horizon                                       en loop je samen 
niet verschoven had.                               tot achter de horizon. 
 
 
 
 
 


