Nieuwsblad
November 2021

De Rugzak
In mijn rugzak draag ik al wat ik verloor,
waar ik om rouw.
Wat ik voelde, wat ik deelde,
verhalen van warmte en van diepe kou.
Mijn rugzak houdt verborgen, mijn angst
en mijn gemis.
Diep onderin de herinnering,
aan wat ooit was en niet meer is.
Mijn rugzak draagt mijn krachten,
Waarmee ik verder ga.
En draagt ook mijn tranen,
geraakt, als ik even stil sta.
In mijn rugzak draag ik,
wat mij maakt tot wie ik ben.
Hij is steeds makkelijker te dragen,
als ik zijn inhoud ken.
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Bestuur Emmanuel Parochie
Voorzitter, pastoor A.G.M. Monninkhof.
Vice voorzitter, mevr. H.A.M. Schoorlemmer-Nijhout
Secretaris, mevr. I. Viskaal
Penningmeester, 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
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Bestuur van de locatieraad
Voorzitter
: mevr. Antoinette Kosse
Secretaris
: dhr. Bas Kok
Penningmeester: dhr. Hans Kosse

tel.: 06-25578075
tel.: 0523-683650
tel.: 0523-682883

Pastoraatsgroep
Opbouw
: dhr. Herman Juurlink
Diaconie
: mevr. Ineke Santman
Liturgie/Catechese :

tel.: 0523-683299
tel.: 0523-682751

Secretariaat tel.: 0523-681331
Woensdag:
Vrijdag:

10.00 – 12.00 uur
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/
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Pastoralia
Communie: bron van inspiratie
Kort geleden zag ik in de grote ondergrondse kerk in Lourdes, het
beeld van paus Pius X. Hij was paus van 1903-1915. Hij is de paus van
de veelvuldige communie, en ook van de communie voor jonge
kinderen. Het is door zijn initiatief van toen, dat ook nu nog jonge
kinderen, als zij er rijp voor zijn (meestal rond hun achtste jaar, in
groep 4) hun eerste heilige communie kunnen ontvangen.
De lijn, ingezet door paus Pius X, is later voortgezet door het Tweede
Vaticaans Concilie. Dit was een belangrijke kerkvergadering van
bisschoppen over de hele wereld. Deze kerkvergadering vond plaats
tussen 1962 en 1965. De bisschoppen besloten toen, dat het goed was
om dagelijks naar de Mis te gaan en vaak de communie te kunnen
ontvangen. De ontmoeting met de Heer in de viering van de eucharistie
zagen zij als een bron van inspiratie, moed en vertrouwen.
Ook voor mij als priester, is de Eucharistie hoogtepunt en bron. Ik vind
het fijn om als gewijde te kunnen voorgaan in de viering van de
eucharistie. Ook voor mij is de eucharistie het kloppend hart van de
geloofsgemeenschap.
Tegelijk zie ik, dat wij (pastor Anton Wenker, pastor Hans de Vries en
ik) niet overal tegelijk kunnen zijn. Hoe graag wij dit ook zouden willen,
het lukt ons niet om op zaterdagavond en zondag in elk van onze 11
parochiekerken te zorgen voor een eucharistieviering.
Wat ik ook bespeur, is het verlangen bij velen van U om, zeker de
weekendvieringen – toch ter communie te kunnen gaan. Ook vindt U
het fijn, dat ook de andere leden van ons pastoraal team (pastor Marga
Klein Overmeen en pastor Joop Butti) kunnen voorgaan in
weekendvieringen. Verder kunt U ook de inspiratie, die U in vieringen
in onze parochie, krijgt van onze parochiële voorgangers, waarderen.
Daarom is het goed nieuws, dat onze Aartsbisschop, Kardinaal Eijk,
onlangs weer toestemming heeft gegeven voor het uitreiken van de
heilige communie in vieringen onder leiding van parochiële
voorgangers. Hiermee heeft hij voldaan aan een wens van velen van
U.
Wel geeft de Kardinaal aan, dat hij een nieuw beleidsplan voorbereidt.
Hiervoor wil hij eerst nog overleggen met adviesorganen in ons
Aartsbisdom. Naar verwachting zal dit beleidsplan in het midden van
het volgend jaar (medio 2022) verschijnen. Naar ik vermoed, zal hij in
dit beleidsplan (mede) aandacht schenken aan de vormgeving van de
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zondagsviering bij afwezigheid van een priester, en aan de verhouding
van het aantal eucharistievieringen en woord- en communievieringen.
Wat me verder opvalt, is dat bij een uitvaart nabestaanden steeds
vaker kiezen voor een gebedsviering zonder communie. Als reden
hiervoor geven zij aan, dat zij niet meer zo vaak in de kerk komen,
maar voor hun dierbare wel een mooi kerkelijk afscheid wensen. In een
gebedsviering kan dit heel goed. Er wordt geen communie uitgereikt.
Maar er wordt wel gelezen uit de Bijbel; er is een overweging, waarin
het leven van de overledene in een gelovig perspectief wordt geplaatst;
er wordt gebeden, gezongen, en aan het eind is er de zegening met
wijwater en wierook. Ook is er in zo’n gebedsviering de nodige ruimte
voor de persoonlijke wensen van de overledene en haar of zijn
nabestaanden. Willen de nabestaanden hun dierbare tevens gedenken
in een viering met communie, dan kan dit heel goed in een
zondagsviering (of doordeweekse viering) met een speciale intentie
voor de overledene.
U en mij wens ik toe, dat de ontmoeting met de Heer in de heilige
communie, voor ons een bron van troost en goede moed mag zijn en
blijven.
Pastoor André Monninkhof
Om verder te lezen: “De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend
hart van ons geloofsleven. Pastorale brief bij gelegenheid van het ‘Jaar
van de Eucharistie’”. Utrecht, 2019. Geschreven door onze
Aartsbisschop, Kardinaal Eijk. Wenst U een exemplaar, dan kunt U dit
aanvragen door een mail te sturen aan de secretaresse van ons
pastoraal team: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl
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Gelijkwaardigheid
Er was een programma op de tv: mensen die diep in de schulden
zaten, werden gekoppeld aan een helper, aan iemand die grote rijkdom
had vergaard in zijn leven.
Arm en rijk maakten kennis; beide partijen vol goede moed tegenover
elkaar aan tafel bij de presentator.
Rijk, een groot ondernemer, wreef in zijn handen: wat een leuke
uitdaging zou dat worden. En wat mooi om mensen zo te kunnen
helpen.
Arm, een stel dat bijna kopje onder ging keek vooral verwachtingsvol.
Voedselbank, kringloopwinkel, en weggeefhoek, daar waren ze vaste
klant.
Rijk had er zin in: de dag na de kennismaking zou hij een huisbezoek
brengen bij arm. En daar de financiële boekhouding bekijken en
vervolgens een plan maken hoe arm het beste te helpen. Fluitje van
een cent!
Tijdens dat huisbezoek werd er ingezoomd op de keuken. Schimmel
op de muur achter het fornuis, het aanrecht vol met vuile kopjes,
borden en pannen. En in die puinhoop stond de vrouw des huizes, zij
maakte een grote pot thee van één theezakje. Thee is immers veel
goedkoper dan koffie.
Vol goede moed spitte rijk alle aanmaningen, bonnetjes en andere
nota`s door. Al snel zag hij wat eraan schortte. Gelukkig! Het was niet
moeilijk: ze rookten beiden, en dat moest afgelopen zijn. Veel te dure
hobby.
En zo kwamen er nog vele dingen aan bod die wellicht anders zouden
kunnen. Pinpas, weg ermee. Hond, weg ermee. Tatoeage, nooit weer
doen.
En die vieze keuken, die moest schoonmaakt en opgeruimd, zo wilde
rijk niet weer ontvangen worden.
De keuken was bij het volgende bezoek een beetje schoner, het
aanrechtblad een beetje opgeruimd, ze waren een beetje gestopt met
roken. De hond was er nog.
Hoe dat nou kon, vroeg rijk zich af.
Tja.. ze hadden echt hun best gedaan. Meer zat er blijkbaar op dat
moment niet in.
En zo ging dat een tijdje door: twee partijen tegenover elkaar die elkaar
niet bereikten, niet begrepen.
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Tot na een aantal bezoeken rijk ermee stopte, hij vond dat er niets
gedaan werd met zijn adviezen, zo zou het nooit wat worden.
Tja… er valt iets voor te zeggen, rijk wist hoe je geld moest maken en
arm was niet voor niks zo arm.
Maar bij schulden is er meer aan de hand dan alleen een tekort aan
geld.
Altijd maar weer die zorgen om rond te komen, de hete adem in je nek
voelen van de deurwaarder, dat brengt zoveel angst en stress mee, je
staat constant in de overlevingsmodus. Het ene gat met het andere
moeten dichten, dat vergt meer energie dan een mens redelijkerwijs op
kan brengen.
Iedereen kan door pech, onwetendheid of onhandigheid maar zo in
zo`n situatie terecht komen.
Wat mij vooral trof, en altijd treft in dit soort situaties, is de
ongelijkwaardigheid.
De één zo machtig, de ander zo machteloos.
Rijk wist het zo goed, arm moest gewoon doen wat hij zei.
Er was geen ruimte voor de mens achter de geldzorgen, geen oor voor
hun verhaal.
Dat zorgde voor steeds meer stress.
En ja, het is heel moeilijk om telkens weer geconfronteerd te worden
met iets wat niet lukt.
Maar, hoeveel iemand ook is ontnomen, ieder heeft het recht om met
waardigheid en respect tegemoet getreden te worden.
Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig aan elkaar.
En gelijkwaardigheid was in die uitzending toch ver te zoeken.
Jammer..
Pastor Marga klein Overmeen

7

Vieringen in de regio. (Wijzigingen voorbehouden)
Maandag 1 november (Allerheiligen) om 19:00 uur;
Dedemsvaart, Eucharistieviering, past. Wenker.
Dinsdag 2 november (Allerzielen) om 19:00 uur;
Dedemsvaart, Gebedsviering, werkgroep Dedemsvaart
De Belte, Eucharistieviering, past. Wenker
Zondag 7 november (Willibrordzondag) om 11:00 uur;
Vilsteren, in de Willibrorduskerk, Eucharistieviering, voorgegaan door
Bisschop Mgr. Woorts.
Er wordt gehoopt veel parochianen te mogen begroeten.
(Zie verderop in dit blad)
November

6/7

13/14

20/21

27/28

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

---EV

CV
----

---EV

---WGR

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

EV
----

---CV

WGR
----

---CV

Geloofsgemeenschap
St. Stephanus, H’berg
Zo. 11.00 uur

CV

EV

WGR

CV

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.

8

Liturgische vieringen/intenties,
Geloofsgemeenschap H Alphonsus de Liguori
(Wijzigingen voorbehouden)
Iedere dinsdag
Iedere donderdag

18:45 uur Communieviering
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.

2 november (Allerzielen)
19:00 uur, Viering door past.werk. Butti en werkgroep
Verlies Verwerken, m.m.v. Caeciliakoor
Antoon en Gretha van der Most-Pieper; Pastoor Noordman;
Ouders Postma-Soppe; Joop en Leida Mecklenfeld-Schepers;
Bernard en Aida Beukers-de Gooijer; Marie Juurlink-Spijker;
Jan en Miep Peters; Johan Feddema, Ouders Schlepers-de
Munnik en fam.; Bernard en Dinie Schlepers-Hemme; Rita en
Berry Schlepers; Rieks en Mina Arkes-Stoffers en Perla;
Ouders van der Most-Schlepers; Harry Welles en Jasper;
Mariet Verweg-Bouwhuis; Antoon en Lena Bouwhuis en Wendy
Hagemeijer; Tinus Kosse en fam.; Ouders Pieper-Leijrik en
fam.; Gerard Hertsenberg; Anton en Truus Pieper- Boomgaard;
Bernard en Riek Luiken; Stefan Eggen; Tinus en John Temmink
en fam.; Jans en Rika Hegeman Soppe; Bertus Holtkuile; Gerda
Holtkuile-Cents; Hendrikus Martinus Koehl: Marietje
Hagemeijer-Haverkotte;

Do.

4 november,
Pastoor Zandbelt

Zo.

7 november,
9:00 uur, Communieviering, past werk. Butti, m.m.v. Cornel
J.W. Wencker en echtgenote; Ouders Bouwhuis-Finkers en
fam.; Bernard en Diny Schlepers-Hemme; Rita en Berry
Schlepers; Mieke Viskaal-Wessel; Hendrikus Martinus Koehl:

Di.

9 november,
Pastoor Langkamp
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Do.

11 november,
Pater Oude hengel

Za.

13 november,
19:00 uur, Eucharistieviering, past. Monninkhof m.m.v.
Caeciliakoor.
Gerard en Gré de Vent-Koorman en Anton de Vent; Britt Kosse;
Fam. Mecklenfeld-Scholten; Gerard Beukers; Ouders JuurlinkSpijker; Fam. de Gooijer-van der Most; J.W. Wencker en
echtgenote; Hendrikus Martinus Koehl:

Di.

16 november,
Broeder Cornel

Do.

18 november
Pastor Westerhof; Marietje Hagemeijer-Haverkotte;

Zo.

21 november,
9:00 uur, Gebedsviering, werkgroep Slagharen 1, m.m.v.
Caeciliakoor
Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; J.W. Wencker en
echtgenote; Hendrikus Martinus Koehl:

Di.

23 november,
Pastor Zandbelt

Do.

25 november,
Pastoor Noordman

Za.

27 november,
19:00 uur Communieviering, past. werk. Butti, m.m.v.
Cornel
J.W. Wencker en echtgenote; Betsie Wenker-Elfrink;
Ouders Wenker-Maas; Fam. Wellen-Assen; Mariet VerwegBouwhuis; Antoon en Lena Bouwhuis; Wendy Hagemeijer;
Hendrikus Martinus Koehl:

Di.

30 november,
Pastor Westerhof
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Misdienaar beurten
Di. 2 nov. 19:00 uur
(Allerzielen)

Annie Kok, Hilda Berg en
Marietje Hertsenberg

Zo. 7 nov. 9:00 uur

Lisa Meekhof en Zwanet Bosch

Za. 13 nov. 19:00 uur

Stefanie Bosch en Annie Kok

Za. 27 nov. 19:00 uur

Lisa Meekhof en Hilda Berg

Bij vragen of mededelingen kun je mij bellen. Ook voor het
opgeven van misdienaars of misdienettes. Hilda Berg. Tel.:
683081
Opbrengst collecte
€ 10,40
€ 89,18

18 september
26/27 september
Oogstdankfeest
2 oktober
Nationaal Katholiek Thuisfront

€ 498,96
€ 36,67
€104,79
€ 21,75
€ 30,60

10 oktober
Caritas

Te groot, te veel
Er zijn dingen die je boven het hoofd groeien.
Ze worden te groot en passen niet meer in je leven.
Te veel werk, te veel verantwoordelijkheid.
Te veel geld, te veel tijd.
Was het allemaal maar wat kleiner, denk je weleens.
En wat jezelf teveel hebt,
Heeft een ander vaak te weinig.
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Van de Redactie
Beste medeparochianen,
Weer een nieuwe maand, en wel de laatste van het kerkelijk jaar.
Op 1 november vieren we Allerheiligen. Er is dan om 19.00 u. een
eucharistieviering in Dedemsvaart.
Dinsdag 2 november Allerzielen, er is dan een viering met de
werkgroep Verlies Verwerken.
De graven zullen gezegend worden en degenen die de laatste twee
jaar een dierbare zijn verloren, worden uitgenodigd om na afloop een
kopje koffie te komen drinken in de parochiezaal.
Op zondag 21 november vieren we Christus Koning, de laatste dag
van het kerkelijke jaar.
En dan begint op 28 november de Advent, waarin we ons voorbereiden
op de komst van Jezus Christus.
Dit jaar komt er een Nieuwsblad uit in de Advent en het volgende blad
is dan voor Kerst en januari. Houdt u er rekening mee i.v.m. het
aanleveren van de kopij en de misintenties. Hieronder kunt u de
precieze data vinden, wanneer het ingeleverd moet zijn.
Wij wensen u een goede maand toe.
(Voor 19 december staat er een vrijwilligersfeestje gepland, schrijf
deze datum alvast in uw agenda. Dit feestje begint na het kerstconcert
van Cornel. Nadere informatie volgt.)
De Redactie

Uiterste aanleverdatum voor kopij nieuwsblad december,
15 november 2021.
Red.vergadering
Advent/Dec.
Kerst/Jan.

vouwen en nieten
15 nov.
13 dec.

23 nov.
21 dec.

afhalen
24 nov.
22 dec.

Wij feliciteren
Wij feliciteren iedereen die in de maand november jarig zijn. Wij
wensen u allen een fijne en gezellige dag toe, maar bovenal een
gezond en gelukkig nieuw levensjaar.
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Wat iedere parochiaan wil weten.
Communiqué 8 oktober 2021
Beste parochianen,
Dit communiqué gaat over:
De kerkelijke gevolgen van de versoepelingen van de coronaregels,
die met ingang van
25 september van kracht zijn geworden
Een brief van onze Aartsbisschop Kardinaal Eijk dd. 7 oktober 2021
over het communie uitreiken in vieringen onder leiding van parochiële
voorgangers
Versoepeling coronaregels
De Bisschoppen van Nederland hebben ons laten weten, dat de
versoepelingen van de coronaregels, die op 25 september jl., zijn
ingegaan, ook kerkelijk tot verruiming van de mogelijkheden leiden.
Kort gezegd komen deze verruimingen hierop neer:
Bij kerkbezoek wordt de anderhalve meter afstandsregel losgelaten,
mits het kerkgebouw voldoende geventileerd kan worden
Vooraf opgeven en registreren is niet meer nodig
Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan
Koren mogen weer in volledige samenstelling zingen. Ook zij hoeven
de anderhalve meter afstandsregel niet meer in acht te nemen.
Wat wel wordt gehandhaafd, is de dringende vraag om
verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die
kunnen wijzen op corona. Verder wordt gelovigen uitdrukkelijk
gevraagd om rekening te houden met elkaar bij het kiezen van een
plaats en het lopen door de kerk. Wat ook blijft, is het uitreiken van de
heilige communie vanachter een ‘hoestscherm’; ook de tongcommunie
is nog niet mogelijk.
Voorts hoeven bezoekers van vieringen geen coronatoegangsbewijs te
laten zien, omdat dit niet past bij het karakter van de kerk. Wel roepen
de Nederlandse Bisschoppen – in lijn met wat ook paus Franciscus
hierover heeft gezegd – bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen
nadrukkelijk op, zich te laten vaccineren.
In dit verband merken de Bisschoppen op: “De paus noemt vaccineren
een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor
alle volkeren.”
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Als pastoraal team en parochiebestuur van onze Emmanuelparochie
nemen we de hiervoor genoemde richtlijnen van onze Bisschoppen in
zijn geheel over. Ook in onze parochie en al haar
geloofsgemeenschappen, zijn deze richtlijnen dus van toepassing.
Voor meer informatie: zie de website van ons Aartsbisdom Utrecht:
www.aartsbisdom.nl
Communie uitreiken in vieringen onder leiding van parochiële
voorgangers.
In een brief dd. 7 oktober 2021 heeft onze Aartsbisschop, Kardinaal
Eijk laten weten, dat in vieringen onder leiding van parochianen, het
uitreiken van de communie hervat kan worden. Dit geldt ook voor onze
Emmanuelparochie. Dit betekent, dat U ook in vieringen onder leiding
van parochianen weer ter communie kunt gaan.
Met de informatie in dit communiqué hopen wij als pastoraal team en
parochiebestuur van dienst te zijn geweest. Heeft U naar aanleiding
van dit communiqué nog vragen, laat ons dit dan s.v.p. weten. Wij
danken U van harte voor Uw betrokkenheid bij onze
Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen. Wij wensen U
Gods rijkste zegen en alle goeds. Blijf gezond!
Namens pastoraal team en parochiebestuur,
Pastoor André Monninkhof

Invulling van communiqué in Alphonsus kerk
In bovenstaand communiqué heeft u de kerkelijke gevolgen van de
versoepelingen van de coronamaatregelen kunnen lezen.
Ondanks de versoepelingen in het coronabeleid zijn er mensen die (om
persoonlijke redenen) toch liever nog even de “oude”
coronamaatregelen vast willen houden. Om hierin tegemoet te komen
wordt het derde schip in de kerk een zgn. coronaschip waarin de
oude maatregel, van anderhalve meter afstand houden, van kracht
blijft. Zodat eenieder met een veilig gevoel de dienst kan bijwonen.
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Even voorstellen: uw nieuwe secretaris
Begin dit jaar werd ik gebeld: “Wij zoeken nog een aantal nieuwe
bestuursleden.”
Na een aantal maanden meedraaien bij de vergaderingen, heb ik “Ja”
gezegd op de vraag of ik de functie van secretaris op mij wou nemen.
Ik ben Irma Viskaal geboren in Slagharen. Sinds 1998 woon ik in
Dedemsvaart.
Als administratief juridisch medewerker ben ik werkzaam ik bij een
groot administratie
kantoor in Zwolle.
Mijn vrije tijd besteed
ik aan mijn twee
katten, puzzelen,
olifanten, lezen,
Taizé liederen
zingen, en als het
kan reizen.
In 2016 heb ik
tijdens de reis naar
Sri Lanka, kennis
kunnen maken met
mijn weesolifant (zie foto). Deze olifant werd op genomen in het project
toen zijn moeder overleed. Gelukkig leeft hij nu weer zelfstandig in het
wild.
Naast bovenstaande ben/was ik al jaren actief als vrijwilliger binnen de
RK Kerk, namelijk onder andere bezorgen kerkblad en kerkbalans en
tot en met 2017 het organiseren van reizen naar diverse landen. Velen
zullen mij van die reizen kennen.
Nu ga ik officieel starten als secretaris van de Emmanuel Parochie. Ik
hoop op een prettige samenwerking waarbij ik mij zal in zetten om
actief en positief mee te denken over de opbouw en de het in stand
houden van onze parochie.
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Lourdesreis 10 t/m 16 september 2021
Met een groepje van vijf personen uit de Emmanuelparochie zijn we
zeven dagen naar Lourdes geweest.
“Verspieders in het beloofde land” noemde pastoor Monninkhof ons.
Het was een oriëntatiereis naar deze geliefde bedevaartsplaats waar al
vele van onze parochianen zijn geweest. Helaas was dit de laatste
twee jaar niet mogelijk vanwege de Coronapandemie. Het doel van de
reis was om te onderzoeken of het alweer mogelijk is om op een veilige
manier, wellicht volgend jaar, met een groep Lourdes te bezoeken.
Tot onze grote opluchting is dit zeer positief uitgepakt, ervan uitgaande
dat de pelgrims gevaccineerd zijn. Ook hebben we een aantal goede
gesprekken kunnen voeren met o.a. ‘Het huis voor de Pelgrims’. De
organisatie waar we in de toekomst mee zullen reizen.
Voor vertrek is het noodzakelijk de nodige formulieren in te vullen. Ook
hierin hebben we veel geleerd. Het belangrijkste is hierbij de coronacheck-app of een papieren bewijs. De vliegreis vanaf Schiphol verliep
perfect. Op de luchthaven, in het vliegtuig en ook in Lourdes is een
mondkapje verplicht. In Lourdes werd de Corona-check-app regelmatig
gecontroleerd. Dit zorgde nooit voor problemen.
Ook het samen vieren was prima geregeld. Velen van jullie hebben
waarschijnlijk de viering bij de grot gezien op 12 september. Hierbij
wordt wel zoveel mogelijk de 1.5 meter afstand in acht genomen, wat
niet altijd lukt. Het is overigens nog steeds niet druk in Lourdes. Een
prettige bijkomstigheid. Het maakt het rekening houden met elkaar
gemakkelijker. Dit komt m.n. doordat pelgrims van buiten Europa
Lourdes nog niet kunnen bezoeken.
Als de Coronavoorschriften blijven zoals ze nu zijn dan kunnen we in
2022 met een gerust hart weer op bedevaart. Binnenkort zullen we
hiervoor weer plannen gaan maken.
Wij houden u op de hoogte!
Janny Horstman. Namens de groep:
Pastoor Monninkhof, Hermien Schoorlemmer, Jos Ramaker en Wim
Heitbrink.

16

Viering van de H. Eucharistie op Willibrorduszondag in
Vilsteren
Clemens Willibrord, ook Willibrordus genoemd is een christelijke
heilige. Hij was aartsbisschop en missionaris. Willibrord staat ook
bekend als de "apostel der Friezen", soms ook als "apostel van de
Lage Landen".
Hij kwam eind 690 in navolging van Christus naar Nederland om ook
hier het geloof te verkondigen. Van daaruit bezocht Willibrord een groot
gebied dat zich uitstrekt tot België en Luxemburg toe.
Willibrordus stierf op 7 november 739 in Echternach.
Velen bezoeken hier zijn laatste rustplaats en ook gaan hier jaarlijks
bedevaarten naar toe.
Op zondag 7 november zal Bisschop Mgr. Woorts naar Vilsteren
komen om in de kerk die de naam van de Heilige Willibrordus heeft
gekregen voor te gaan in de H. Eucharistieviering.
U bent van harte welkom om op de sterfdag van Willibrordus deze
viering bij te wonen. De aanvang is 11.00 uur

Dopen.
Nadat de gewone vieringen weer zijn begonnen na een lange coronaperiode, kunnen we eindelijk weer starten met de voorbereidingen voor
dopelingen. Voor aanmelding van een dopeling kunt u contact
opnemen met het secretariaat of met de doopgroep.
Contactpersoon; I. Santman. Tel: 682751.

Inloopmiddag:
Beste mensen,
We willen op de tweede zondag in november weer een inloopmiddag
organiseren.
U bent van harte welkom op zondagmiddag 14 november a.s. van
14.00 uur tot 16.00 uur voor een kopje koffie of thee en een gezellig
spelletje, zoals kaarten, rummikub e.d.
Ieder is welkom. U hoeft zich niet vooraf op te geven.
Weet u iemand die dit ook leuk vindt neem hem of haar dan mee.
Graag tot ziens op 14 november
Hartelijke groeten,
Annie Bosch
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Allerzielen - 2 November 2021
Gelukkig kunnen wij Allerzielen dit jaar weer vieren zoals gebruikelijk.
Naast de nabestaanden van overledenen in 2021 (tot oktober) zullen
ook nabestaanden van overledenen van 2020 worden uitgenodigd.
Zij zullen allen per brief een uitnodiging ontvangen.
De viering van Allerzielen begint om 19:00 uur in de RK-kerk van
Slagharen.
Gedurende de viering zullen de graven op de begraafplaats worden
gezegend.
Ik hoop dat Allerzielen dit jaar voor ons allen een troostrijke en
opwekkende viering mag worden.
U bent van harte welkom om deze viering mee te beleven.
Met een gezegende groet,
Pastor Joop Butti

Allerzielen, wij gedenken met name;
2019;
08-11
27-11
05-12
18-12
30-12
2020;
28-01
12-02
16-03
29-03

Jasper Gerardus Johannes Welles
Leonardus Bernardus Berg
Cornelia Jozephina Hoogland-Vissie
Eduardus Franciscus Josephus Kortenaar
Maria Catharina Bruins-de Gooijer

12 jr.
62 jr.
63 jr.
69 jr.
97 jr.

Hermannus Hendrikus Kosse
Jan Sportel
Hermanus Petrus Bernardus de Lange
Johanna Wilhelmina Josephina
Hertsenberg-Kleinheerenbrink

96 jr.
69 jr.
88 jr.
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90 jr.

16-04
22-05
28-06
15-07
22-07
26-07
01-08
10-08
15-08
29-08
28-09
11-12
2021;
14-01
14-01
30-01
05-02
11-03
15-03
24-03
09-04
30-04
22-05
30-05
04-06
08-06
09-06
18-06
05-07
15-07
24-07
25-07
26-07
05-08
16-08
05-09

Maria Theresia Egbertdina Leijrik-de Lange 85 jr.
Maria Tecla van der Fels-Mestemaker
91 jr.
Gerrit Prenger
64 jr.
Antonius Marinus Egbertus Arkes
81 jr.
Lammert Brink
58 jr.
Gerardus Theodorus Jozef Kosse
82 jr.
Maria Henderika Jannink-Germers
84 jr.
Johan Wilhelm Schlepers
69 jr.
Hendrikus Nicolaas Maria van Rhee
73 jr.
Susanna Maria Maas
80 jr.
Helena Maria Berg
84 jr.
Anna Aleida Hermanna Maria KnegtKleinheerenbrink
80 jr.
Johannes Bernardus Gerrits
Hendrika Geertruida Damen
Janske Catharina Werink-Haverkort
Johannes Kleine
Hendrikus Antonius de Vent
Johan Gerard Varweg
Johannes Hendrikus Lulf
Hendrikje Pater-Veldman
Hendrika Josephina Hoveling-Meijer
Martinus Hendrikus Antonius Viskaal
Johan Heinrich Spijker
Hendrikus Martinus Koehl
Hermanus Hendrikus Maria Finkers
Hermanus Albertus Hendrikus Anbergen
Hermannus Spijker
Johannes Joseph Maria Verweg
Jozef Verweg
Wouterus Hubertus Eijsvogel
Peter Hendrikus Welles
Renato Babuscio
Maria Aleida Catharina Verweg-Bouwhuis
Albertus Johannes Holtkuile
Marinus Franciscus de Vent

19

87 jr.
81 jr.
85 jr.
65 jr.
61 jr.
88 jr.
82 jr.
71 jr.
88 jr.
69 jr.
81 jr.
91 jr.
81 jr.
82 jr.
93 jr.
66 jr.
79 jr.
84 jr.
90 jr.
82 jr.
75 jr.
86 jr.
74 jr.

Vrijwilligers
Vrijwilliger worden is een kunst
Vrijwilligers krijgen is een gunst
Vrijwilligers hebben is een geluk
Vrijwilligers blijven een meesterstuk
Want vrijwilliger zijn
Is vrijwillig maar niet vrijblijvend
Is verbonden maar niet gebonden
Is onbetaalbaar maar niet te koop
Is positief denken en doen met als doel
Voor de ander en jezelf een goed gevoel
Want daar alleen kan liefde wonen
Daar alleen is het leven goed
Waar men blij en ongedwongen
Alles voor elkander doet
Een zachte blik, een goede daad
Een vriendelijk woord, een blij gelaat
Al lijkt het soms weinig wat je doet
Je geeft veel meer dan dat je zelf vermoedt
Bedenk dus, je bent beslist niet overbodig
Want iedere vrijwilliger is hard nodig

Noteer alvast in uw agenda;

Vrijwilligersfeest
Zondagmiddag 19 december
(Na kerstconcert)

20
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Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma
Emmanuelparochie
Voor de komende maand staan de volgende activiteiten gepland (voor
meer informatie zie de brochure en de website van onze parochie:
www.emmanuelparochie.nl):
Dinsdag 9 november 20.00 uur
Filosofie in Dedemsvaart
(elke 2e dinsdag van de maand)
Woensdag 10 november 20.00 uur:
Filosofie in Heino
(elke 2e woensdag van de maand)
Donderdag 11 november om 20.00 uur
Paulus’ missiereizen in Dalfsen
(elke 2e donderdag van de maand)
Dinsdag 16 november om 20.00 uur
Leve Israël in Lemelerveld
(elke 3e dinsdag van de maand)
Woensdag 17 november om 20.00 uur
Ad Fontes in Dedemsvaart
(elke 3e woensdag van de maand)
Donderdag 18 november om 19.30 uur:
Geloven Nu in Ommen
(elke 3e donderdag van de maand)
Donderdag 18 november om 20.00 uur
Lezing over Engelen door R. Huyskes
in parochiecentrum Slagharen
Dinsdag 23 november om 20.00 uur
Filosofie in Slagharen
(elke 4e dinsdag van de maand)
Woensdag 24 november 20.00 uur:
Filosofie in Ommen
(elke 4e woensdag van de maand)
Donderdag 25 november 20.00 uur:
Israël in Dalfsen
(elke 4e donderdag van de maand)
Zondag 28 november 19.00 uur:
Filmavond in Hardenberg
U kunt zich nog steeds aanmelden via het parochiesecretariaat of via
de mail:
InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl
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Nieuws vanuit de verenigingen
ZijActief
Donderdag 4 november;
Filmmiddag om 13.30 uur in de parochiezaal, kosten € 3, -Nu de afstand van anderhalve meter is afgeschaft kan na ruim
anderhalve jaar van stilte de filmmiddagen weer van start gaan!
Op de eerste donderdag van de maand om 14.00 uur in de
parochiezaal. Welke film gedraaid gaat worden is nog niet bekend.
Maandagavond 8 november om 19.30 uur in de parochiezaal
Lezing “Steenuilen/ uilen” door Otto R.J. Vos.
De Heer Otto R.J. Vos van de stichting steenuilenwerkgroep Drenthe
komt voor ons een lezing verzorgen over uilen. Daarvan is de steenuil
een van de bekendste kleinere uilensoorten in ons land en hij leeft
vooral in kleinschalig agrarisch cultuurlandschap. Je herkent hem aan
zijn gele ogen en witte wenkbrouwenstrepen. Ook de bekende
uilenballen zullen niet ontbreken. Om deze te ontleden is een heel
bijzondere ervaring..……

Buurtkamer
Er staan weer nieuwe activiteiten in de buurtkamer gepland waarbij u
van harte welkom bent. Alle activiteiten beginnen om 14:00 uur.
30 Oktober Bingo
13 November Biljarten
27 November Kaarten
4 December Bingo

R.K. Vrouwenvereniging. Programma voor 2021-2022
Alle avonden beginnen om 19:30 uur in het parochiezaaltje van de
R.K.Kerk te Slagharen.
10 november, viering 75-jarig bestaan met muziek, een hapje en een
drankje. Nieuwe leden zijn van harte welkom.
8 december, Kerstavond/broodtafel
12 januari, Nieuwjaarsavond
16 februari, Bingo
9 maart, Paddenstoelen
20 april, Sjoelen
18 mei, Sluitingsavond met bingo en verloting.
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Kinderpagina
11 november, Sint-Maarten

(Kleurplaat)
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