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   Nieuwsblad  
September 2021 

     Aandacht 

 

We hebben elkaar nodig 

Dat is toch zonneklaar? 

Want mensen willen warmte 

En aandacht voor elkaar 

Waarom niet even praten? 

Waarom geen lieve lach? 

Zo zorg je voor een lichtpunt 

Ook op een donkere dag 

Iemand die naar je luistert 

Iemand die met je praat 

Dat is nou juist datgeen 

Waar ’t bij een mens om gaat 

(ziekenzondag 11 september) 
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Bestuur Emmanuel Parochie 
Voorzitter, pastoor A.G.M. Monninkhof.  
Vice voorzitter, mevr. H.A.M. Schoorlemmer-Nijhout   
Secretaris, vacant 
Penningmeester, dhr. L. Broeks 
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) 
 
 
Wie altijd maar wacht 
 
Wie altijd maar wacht op gunstige wind 
komt nooit aan zaaien toe. 
Wie altijd maar wacht op beter weer 
komt nooit tot maaien. 
Zoals je niet weet hoe een kind gaat leven 
in de schoot van een moeder. 
Zo weet je ook niet hoe God werkt. 
Begin maar gewoon ’s morgens te zaaien 
en gun je handen geen rust voor het avond is. 
Misschien komt alles dan goed. 
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Vieringen in de regio. (Wijzigingen voorbehouden) 

 
EV = Eucharistieviering 
CV= Communieviering 
WGR= Werkgroep 
 

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.  
 
 

September  4/5   11/12  18/19   25/26 

Geloofsgemeenschap 
St. Vitus, D’vaart 
za. 19:00 uur 
zo.   9:00 uur 

 
 
 ----- 
 WGR 

 
 
  ----- 
  EV 

 
 
 WRG 
 ----- 

 
 
 EV 
 ------- 

Onze lieve vrouw van 
Fatima, De Belte 
za. 19:00 uur 
zo.   9:00 uur 
 

 
 
 ----- 
 EV 

   
 
 ----- 
 WRG 

 
 
 ----- 
 EV 

 
 
CV 
-------- 

Geloofsgemeenschap 

St. Stephanus, H’berg  

Zo. 11:00 uur 

 

 
 WRG 

 
 
 WRG 

 
 
 WGR 

 
 
EV 
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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” 
 
Do. 2 september, 
 Pastoor Noordman 
 
Za. 4 september, 
 19:00 uur, Gebedsviering, werkgroep Dedemsvaart,  

m.m.v. Cornel, 
Bertha Wellen-Assen; Harry Welles; Renato Babuscio;  
Mariet Verweg-Bouwhuis; J.W. Wencker en echtgenote;  
Bertus Holtkuile 

 
Di. 7 september, 
 Pastoor Langkamp; Ouders van der Veen 
 
Do.      9 september, 
            Pastor Zandbelt 
 
Za. 11 september (Ziekenzondag) 
 19:00, Gebedsviering, werkgroep Slagharen 2 
 J.W. Wencker en echtgenote; Gerard en Gré de Vent-Koorman;     

Anton de Vent; Britt Kosse; Hein Tholen; Mariet Verweg-
Bouwhuis; Bertus Holtkuile 

 
Di. 14 september, 
 Pater Oude Hengel 
 
Do.  16 september, 
 Broeder Cornel 
 
 

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
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Za. 18 september, 
19:00 uur, Communieviering, past.werk. Klein Overmeen, 
m.m.v. Cornel 
Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; Ouders Juurlink-
Spijker; Familie de Gooijer-van der Most; 
Alexander Albertus Eggen en Maria Catharina Eggen-Haverkort 
en familie; J.W. Wencker en echtgenote; Ouders Peters-
Geerdes en familie; Jan en Miep Peters: Bertus Holtkuile 
 

Di.       21 september, 
            Pastoor Langkamp 
 
Do. 23 september, 
 Pastor Zandbelt 
 
Za.  25 september (Oogstdankfeest) 

19:00 uur, Gebedsviering, werkgroep Slagharen 2,  
m.m.v. Caeciliakoor 
J.W. Wencker en echtgenote; Betsie Wenker-Elfrink en ouders 
Wenker-Maas; Herman Plas en overleden ouders Plas-Sentker; 
Bernard en Diny Schlepers-Hemme en Rita en Berry Schlepers; 
Bertus Holtkuile 

 
Zo. 26 september, 

9:00 uur, Eucharistieviering, past. Monninkhof, m.m.v. 
Cornel 
Lenie Mensen- Spijker; Ouders Plas Sentker en Herman Plas; 
Johan en Riek Schlepers-Sieljes en Greet Sieljes; Johan 
Feddema en ouders Schlepers-de Munnik en familie; Bertus 
Holtkuile 
 

Zo.  26 september, 
 15:30 uur, Plechtig lof, past. Wenker, m.m.v. Caeciliakoor 
 
Di.       28 september, 
            Broeder Cornel 

 

Do.       30 september, 

             Pater Oude Hengel 
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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 juni € 28,10 
20 juni € 22,90 

27 juni € 35,00 
  4 juli € 29,05 
10 juli € 55,17 
 18 juli € 17,70 
 24 juli € 34,35 
   1 augustus € 21,60 
   7 augustus € 70,85 

 
 

 
Sam’s Kledingactie 
 in Slagharen-De Belte 

voor schoolkinderen in Oeganda 
 

Vrijdag 24 september, 
tussen 10.00 en 12.00 uur bij 

H. Alphonsus de Liguori kerk in Slagharen 
en 

Zaterdag  25 september 
tussen 9.00 uur en 12.00 uur bij 

de O.L.V. van Fatimakerk in De Belte. 

 

Za 18 sept.  19:00 uur Stefanie Bosch en Lisa Meekhof 
 

Zo 26 sept.   9:00 uur Zwaanet Bosch en Hilda Berg 

Zo 26 sept. 15:30 uur Annie Kok en Hilda Berg 
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Van de Redactie 
  
Beste medeparochianen, 

Na 2 maanden van afwezigheid van de redactie zijn wij weer terug. 

Hopelijk heeft u een fijne vakantie gehad en bent u uitgerust en weer 

klaar voor een nieuw seizoen. 

Ook in de kerk begint alles weer zo’n beetje, de werkgroepen worden 

weer gestart en voorbereidingen weer getroffen. 

Op 11 september wordt de Nationale Ziekenzondag gevierd. In de kerk 

zullen weer bossen met bloemen staan, met een kaartje eraan voor 

wie de bos bestemd is. U kunt dan na afloop van de viering een bos 

meenemen en die wegbrengen naar de persoon die op het kaartje 

staat. Zo denken we aan de mensen die ziek of eenzaam zijn, om hen 

een hart onder de riem te steken. Wij bevelen het u van harte aan. 

Verder is de bloemengroep alweer druk met de voorbereidingen voor 

het jaarlijkse Oogstdankfeest. De kerk wordt weer prachtig versierd 

met de producten van het land. 

De vieringen zijn op zaterdag en zondag 25 en 26 september. Tevens 

is er zondags om 15.30 u. een Plechtig Lof. 

Wij wensen u een goede maand toe. 

De Redactie 

 

Uiterste aanleverdatum voor kopij nieuwsblad oktober,  

20 september 2021. 

 
Red.vergadering         vouwen en nieten             afhalen 
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 maand september jarig zijn. Wij 
wensen u allen een fijne en gezellige dag toe, maar bovenal een 
gezond en gelukkig nieuw levensjaar. 
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                  ar. 
 

 

 

Kroniek 
 

 
 

Overleden op 18 juni j.l. 
Hermannus Spijker 

op een leeftijd van 93 jaar. 
 

Overleden op 5 juli j.l. 
Johannes Joseph Maria Verweg 

op een leeftijd van 66 jaar. 
 

Overleden op 15 juli j.l. 
Jozef Verweg 

op een leeftijd van 79 jaar 
 

Overleden op 24 juli j.l. 
Wouterus Hubertus Eijsvogel 

op een leeftijd van 84 jaar 
 

Overleden op 25 juli j.l. 
Peter Hendrikus Welles 

op een leeftijd van 90 jaar 
 

Overleden op 26 juli j.l. 
Renato Babuscio 

Op een leeftijd van 82 jaar 
 

Overleden op 5 augustus j.l. 
Maria Aleida Catharina Verweg-Bouwhuis 

Op een leeftijd van 75 jaar 
 

Overleden op 16 augustus j.l. 
Albertus Johannes Holtkuile 
Op een leeftijd van 86 jaar 

 
Laten we hen in onze gebeden herdenken. 
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Wat iedere parochiaan wil weten. 
 
Beste parochianen van Emmanuel parochie,  
 
Groeten vanuit India. Het is een heel moeilijke tijd voor alle mensen in 
de wereld vanwege de Corona Pandemie.  
Ik las in krant dat de situatie in Nederland veel beter is geworden.  
Ik hoop dat het nog beter gaat worden en het normale leven zo 
spoedig mogelijk terug zal komen. 
De tweede golf van de coronapandemie is in India heel erg geweest. 
Vele mensen overal in India werden getroffen door het coronavirus. 
Rond 1 miljoen mensen werden ziek tot nu toe in India. Tot een maand 
geleden gingen er dagelijks ongeveer 5000 mensen aan dood. Nu 
sterven er nog ongeveer 1000 mensen per dag. 
In de provincie Kerala waar ik woon en werk, zijn ook vele mensen ziek 
geworden in de tweede golf. Gelukkig is het aantal doden veel minder 
vergeleken met de andere provincies in India. 
Ik schrijf deze brief om u te laten weten dat het geld dat ik krijg van het 
Pastor Thomas Fonds, wordt besteed voor het onderwijs van arme 
kinderen op verschillende manieren. 
Omdat op dit moment de kinderen niet naar school kunnen gaan, 
volgen ze de schoollessen online. Maar dat kost veel geld.  
Vele ouders hebben geen smartphone om de kinderen online lessen te 
laten volgen en ook geen geld om internetdata te kopen. 
Daarom proberen we arme kinderen te helpen vanuit onze fonds door 
smartphones te kopen. Daarvoor geven we € 100 per kind uit en 
betalen we voor 1 jaar internetdata. Een aantal kinderen hebben wel 
een smartphone maar geen geld om internetdata te kopen. Voor deze 
kinderen betalen we voor 1 jaar internetdata.  
Ik probeer op deze manier arme kinderen tijdens deze moeilijke 
periode bij te staan, zodat ze zorgeloos via internet kunnen blijven 
studeren. Ik dank alle gulle mensen die een bijdrage hebben 
geschonken aan het Pastor Thomas Fonds.  
Nogmaals hartelijk dank aan allen. 
Ik wens u allen het allerbeste en Gods zegen. 
Pastor Thomas. 
Mocht u dit project willen steunen dan kan dat op bankrekening 
nummer;  
NL13 RABO 0138 6412 42  t.n.v. Pastor Thomas Fonds. 
Namens het bestuur, Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
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Oogstdankfeest,  
 
Creatief met oogstprodukten 
25 september t/m 2 oktober, St. Alphonsuskerk te Slagharen: 
  
De jaarlijkse oogst inspireert de bloemengroep en andere 
vrijwilligers van de St. Alphonsuskerk ieder jaar weer. Al meer dan 20 
jaar gebruikt de groep bloemen, fruit, groente en granen om de kerk op 
bijzondere wijze te versieren. En elke keer weet de groep de 
bezoekers te verrassen met creatieve en kunstzinnige uitingen 
van alles wat met de oogst te maken heeft. 
Het prachtige resultaat is van zaterdag 25 september t/m zaterdag 2 
oktober te bewonderen in de St. Alphonsuskerk aan de Herenstraat 15 
te Slagharen.  
In de kerk is ook een expositie te zien van kunstvoorwerpen gemaakt 
door Wilhelmien van der Most 
 
In het weekend van zaterdag 25 en zondag 26 september, en op 
zaterdag 2 oktober kunt u tussen 14:00 en 16:00 uur de kerk komen 
bezichtigen. 
Van maandag 27 september t/m vrijdag 1 oktober is de kerk open voor 
bezichtiging tussen 10:00-16:30 uur  
U bent van harte welkom!! 
(Vanwege de Corona maatregelen is er een registratieplicht. Groepen 
moeten zich vooraf aanmelden bij: mevr. Grady Mecklenfeld, tel. 0523-
682848 of bij het secretariaat, tel.: 0523-681331.) 
 
De Feestelijke vieringen uit dankbaarheid voor de oogst vinden 
plaats op;  
- Zaterdag 25 september om 19:00 uur Gebedsviering, verzorgd door 
werkgroep Slagharen 2 m.m.v. Caeciliakoor 
- Zondag 26 september om 9:00 uur Eucharistieviering m.m.v. past. 
Monninkhof en koor Cornel  
- Zondag 26 september om 15:30 uur Plechtig Lof m.m.v. past. Wenker 
en het Caeciliakoor.  
Iedereen is van harte welkom, U komt toch ook? 
 
De geloofsgemeenschap van Slagharen hoopt van harte dat u, 
samen met vele anderen de versierde kerk komt bezichtigen. 
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Inloopmiddag 
Na lange tijd is er op zondag 12 september weer een inloopmiddag 
voor alleen gaanden in de parochiezaal in Slagharen. Vanaf 14:00 uur 
staat de deur open en bent u van harte welkom. Onder het genot van 
een kopje koffie of thee kunt u kaarten, rummikub of mens erger je niet 
spelen, of gewoon gezellig praten met elkaar. 

 
 
 

Welkom 
Waar mensen voor je openstaan,  
de deur altijd wijd opengooien, 
naar je vragen, naar je luisteren, 
willen weten wie je bent, 
daar voel je je welkom. 
 
Waar mensen respect hebben voor jou en voor je mening, 
je niet uitlachen,  
maar accepteren, 
je waarderen zoals je bent,  
daar voel je je welkom. 
 
Waar mensen je troosten, 
als je verdriet hebt, 
zomaar begrijpen, 
zomaar weten hoe je eraan toe bent, 
daar voel je je welkom. 
 
Waar mensen in je geloven, 
en op je rekenen, 
je zien zitten, 
op je bouwen, 
je hun zorgen toevertrouwen, 
daar voel je je welkom. 
 
Waar mensen zó met je omgaan, 
daar voel je je eigenlijk meer dan welkom, 
daar voel je je thuis. 
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Inzicht & Uitzicht 
Tegelijkertijd met het nieuwsblad ontvangt u deze maand ook een 
nieuw exemplaar van Inzicht en Uitzicht. Hierin wordt u een 
activiteitenprogramma aangeboden door de Emmanuelparochie. Vanaf 
september zal deze brochure worden verspreid onder alle parochianen 
van onze 11 geloofsgemeenschappen. In het boekje vindt u een 
twintigtal activiteiten waarvoor wij u graag willen uitnodigen om aan 
deel te nemen 
                  

Kinderpagina 

wie weet de juiste weg te volgen? 
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                   In Memoriam Bertus Holtkuile 

 
Na een periode van afnemende gezondheid is op maandag 16 
augustus j.l. dhr. B. Holtkuile overleden. Met hem verliezen we een 
man die, door zijn inzet, van grote waarde is geweest voor onze 
geloofsgemeenschap. 
 
Bertus Holtkuile (zoals iedereen hem kent), is jaren lid geweest van het 
Parochiebestuur. Velen hebben goede herinneringen aan die tijd, 
Bertus leidde de maandelijkse vergaderingen, als (vice) voorzitter 
(1994-2006), kundig. Hij kon goed luisteren en hield de tijd goed in de 
gaten. Hij deed dit met veel humor en er was altijd aandacht voor elk 
lid van het bestuur. Bertus was door zijn vroegere werk bij de bank, 
goed op de hoogte van de financiën, beslissingen werden goed 
voorbereid en hij stond open voor vernieuwingen. In deze periode was 
hij ook betrokken bij de totstandkoming van de bouw van het 
appartementencomplex. Als er uit de werkgroepen een vraag kwam 
werd deze vaak gehonoreerd. Door zijn toedoen werd de tuinploeg 
voor het kerkhofonderhoud opgericht, hij was de coördinator van deze 
groep en zorgde er altijd voor dat er genoeg vrijwilligers waren. Vaak 
trakteerde hij hen op koffie met gebak.   
 
Aan het samengaan van de 11 parochies van de Emmanuelparochie, 
heeft hij een groot aandeel geleverd, Bertus was in die tijd voorzitter 
van de locatieraad. 
Ook heeft hij namens het kerkbestuur als voorzitter van de vereniging 
van eigenaren van de appartementencomplex (boven de Jumbo) zijn 
functie vervuld. 
 
Bertus blijft in onze herinnering als een sociaal, betrokken man.  
Zelf memoreerde hij ook nog vaak aan de mooie tijd als bestuurslid. 
 
Wij wensen zijn familie veel sterkte bij het dragen van dit verlies. 
 
Locatieraad en redactie 
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