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Nieuwsblad  
Adventstijd 2021 

 

 

 

 

De stille dagen. 

De stille dagen komen eraan 

Tijd om even stil te staan 

Overdenken en bezinnen 

Afsluiten of opnieuw beginnen 

Wat te doen met wensen of dromen 

Dingen die jou zijn overkomen 

Laat ze zijn en laat ze achter 

De mooiste krijgen een plaats in je 

hart 

Maak ieder jaar een nieuwe start 

Begin aan je oude of nieuwe dromen 

Laat het leven op je afkomen 

Heb lief, bewonder en geniet 

Meer dan dit leven heb je niet 
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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 

 
 

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 

God en mens concurreren niet 1 
November 2021, Joop Butti 
 
De discussie over vaccinatie wel-of-niet woedt ook in de kerken en wel 
met soms verrassende standpunten en radicale opvattingen. 
De staphorster orthodoxie blijkt inzake preventie springlevend: men 
vertrouwt op God OF men vertrouwt op een vaccin, ofwel men 
vertrouwt op geloof OF op de wetenschap. Men kan immers niet twee 
heren dienen!  
Het staphorster bezwaar tegen vaccinatie is dat mensen eigenmachtig 
ingrijpen in de feitelijk natuurlijke gang van zaken - welke echter 
stilzwijgend als ´goddelijke voorzienigheid´ wordt geduid. Hiermee 
staat vaccinatie Gods plan en de goddelijke uitvoering daarvan, in de 
weg. De Heer gééft, de Heer néémt… Vandaar dat (preventieve) 
vaccinatie moet worden afgewezen. In geval iemand echter ziek wordt, 
blijkt de zorgplicht echter toch sterker dan de vaccinale onthouding.  
Deze staphorster orthodoxie is een versie van een aloude opvatting die 
zich vaker voordoet in ´orthodoxe´ religieuze bewegingen en 
geloofsgemeenschappen. Ook beperkt deze opvatting zich niet tot het 
christendom. 2   Deze opvatting berust op wat ik een concurrentie-
model zou willen noemen: preventie en genezing komen OFWEL ´van 
boven´ (Gods voorzienigheid) - OFWEL ´van beneden´ (het menselijk 
vaccin of geneesmiddel). Wie het heil van God verwacht, kiest ervoor 
zich niet te laten vaccineren – wie het heil van de wetenschap 
verwacht, kiest voor vaccinatie. Maar er moet wel worden gekozen! 
Men kan zich immers niet tegelijk wel én niet laten vaccineren.  
Tegen dit concurrentiemodel valt wel het één en ander in te brengen. 
Hoewel de profeet Jeremia benadrukt dat het beter is om op de Heer te 
vertrouwen dan (slechts) op mensen 3, behoort dit toch niet tot de 
hoofdstroom van de Bijbelse traditie. Deze hoofdstroom berust eerder 
op een coöperatief-model, waarvan het Verbond tussen God en Zijn 
Volk de eerste grote uitdrukking is. Het Verbond is een religieus 
contract – vergelijkbaar met een huwelijk – met wederzijdse rechten en 
plichten van beide partijen. Maar al vóór de sluiting van het Verbond 4, 
bleek al bij het gebeuren van de bevrijding bij de Rode Zee dat de 
relatie tussen God en Zijn Volk een interactief gebeuren is, kortom: wat 
Israël doet (ten goede of ten kwade), doet ertoe!  
Een rabbijnse uitleg (midrash) wil deze coöperatie van God en Zijn 
Volk bij de Rode Zee illustreren. Volgens deze verhalende uitleg 
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kwamen Mozes en het Volk bij de Rode Zee tot staan: vóór hen lag de 
onbegaanbare watermassa – achter hen waren de Egyptische soldaten 
in achtervolging. Wat te doen? De midrash vertelt dat God aan Mozes 
het bevel gaf om voort te gaan. Gezien de benarde en uitzichtloze 
situatie een onmogelijk uitvoerbaar bevel. Wie zal de eerste stap 
wagen in de verzwelgende golven? Misschien is het wel met een teen 
begonnen, maar uiteindelijk waagde ene Nachshon 5 het om in de 
golven van de Rode Zee te springen. Toen het water hem letterlijk aan 
de lippen stond, sprak God opnieuw tot Mozes en vroeg verbaasd: 
´Mijn geliefden verdrinken in de woedende zee en jij staat daar maar te 
bidden? ´ ´Wat moet ik doen? ´ vroeg Mozes. En God antwoordde: 
´Steek je staf uit en spreid je hand uit over de zee die uiteen zal splijten 
en Israël zal in de zee op droog land komen´ 6. En zo gebeurde het. 
Het initiatief ´van beneden´ door Nachshon werd door God beantwoord 
met een antwoordend initiatief ´van boven´. Nachshon werd natuurlijk 
geprezen en beloond op zijn moed.  Toen de wateren zich openden, 
kwam de weg vrij van de bevrijding bij de Rode Zee. Maar - zo verhaalt 
de midrash - ´als de joden toen niet waren gaan lopen, hadden ze nu 
nog in Egypte gezeten! ´ Wat Israël doet of nalaat, doet ertoe!  
´Mijn geliefden verdrinken in de woedende zee en jij staat daar maar te 
bidden? ´ 
´Wat moet ik doen? ´ vroeg Mozes. 
De conclusie is dat de redding van Israël bij de Rode Zee niet enkel 
een zaak was van God alleen met Israël als een willoos lijdend 
voorwerp, zoals wel wordt gedacht. Het initiatief ligt hier zelfs 
´beneden´ en als God de wateren opent (in antwoord op dit initiatief!), 
hangt het nog steeds van Mozes en het Volk af of er een gebeuren van 
bevrijding zal worden gerealiseerd. 
Een soortgelijke samenhang van goddelijke- en menselijke coöperatie 
kunnen we ook terugvinden in het Nieuwe Testament en wel in de kern 
van Jezus´ boodschap. Het dubbele hoofdgebod van de liefde gebiedt 
God lief te hebben en je naaste lief te hebben als jezelf  7. Het gaat hier 
juist niet om: OFWEL God lief te hebben - OFWEL je naaste lief te 
hebben, want beide geboden zijn immers één! Er is geen concurrentie 
tussen de liefde tot God en de liefde tot een medemens: het gaat om 
één en dezelfde liefde in een andere hoedanigheid.  Het dubbele 
hoofdgebod drukt interactie uit, zelfs coöperatie. De liefde tot God 
wordt wel onderscheiden, maar niet gescheiden van de liefde tot de 
medemens: God blijft God en de naaste blijft de naaste.  
Maar God liefhebben, roept de liefde tot de naaste op en (omgekeerd) 
de naaste liefhebben, ontsluit de liefde tot God.                                  
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Het is bidden én werken, de dominee én de arts, het gebed én het 
vaccin, bóven én benéden, coöperatie met een impuls á la Nachshon, 
een impuls ´van beneden´ als het even kan.  
Het Koninkrijk van God is tegelijk een gave van God en een opgave 
voor mensen. Als héél Israël één Shabbat voortreffelijk zou houden, 
dan zou het Rijk Gods onmiddellijk aanbreken, zo luidt een joods 
gezegde. Het punt is hier niet of het voortreffelijk houden van Shabbat 
tot de reële menselijke mogelijkheden hoort 8. Het punt is dat er een 
relatie wordt gelegd tussen de komst van het Koninkrijk en het actuele 
menselijke handelen. Coöperatie nodigt uit tot actieve handeling 
(´eraan doen wat je kunt´) – concurrentie nodigt uit tot passieve 
afwachting (´wachten en bidden´). En als de passieve afwachting dan 
toch uiteindelijk breekt, slaat geloof vaak om in een seculier activisme 
zonder God: de makkelijke weg om God vervolgens te verwijten wat wij 
zelf hebben nagelaten.  
Vaccins werken, zoveel is wel aangetoond. Wellicht kunnen we ze 
beschouwen als een initiatief ´van beneden´ dat vraagt om een 
antwoordend initiatief ´van boven´. Als God de wateren naar preventie 
en genezing opent, dan ´moeten we wel gaan lopen´, anders blijven we 
waar we zijn. Vertrouw zowel op de arts als op de dominee, maar 
wantrouw beiden ook altijd een beetje – mensen zijn God immers niet.  
Noten 
1. ´God en mens concurreren niet´ door J. Van Kilsdonk in het dagblad 
Trouw op 13 april 1996 
2.  Bekend is deze ´orthodoxe´ opvatting ook van joodse religieuze 
groeperingen die fel gekant zijn tegen het bestaan van de Staat Israël. 
Het argument hierbij is dat het joodse volk niet heeft gewacht op de 
Messias die - aan het einde der tijden - de soevereiniteit van Israël zou 
herstellen, maar dat de Zionisten deze soevereiniteit in 1947 
eigenmachtig hebben gerealiseerd bij het uitroepen van de Staat 
Israël.  
3. Jeremia 17, 5-8 
4. Jozua 24, 14-28 
5. Nachshon: zie ook https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nachshon 
6. Exodus 14, 15 
7. Mattheüs 22, 34-40 
8. De sprong van Nachshon in de woedende golven van de Rode Zee 
viel ook buiten de ´menselijke mogelijkheden´ en lijkt eerder een 
wanhoopsdaad ´op hoop van zegen´ 
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Vieringen in de regio. (Wijzigingen voorbehouden) 

 
Woensdag 8 december (Maria Onbevlekte Ontvangenis) is er om 
19:00 uur een Eucharistieviering met past. Wenker in Dedemsvaart.  

 

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. 
 
 

  

December  4/5   11/12   18/19 

 2de zondag 
Advent 

3de zondag 
Advent 

4de zondag 
Advent 

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

 
 
 ----- 
 EV 

 
 
 ----- 
 GV 

 

 
 EV 
 ----- 

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

 
 
 CV 
 ----- 

 
 
 EV 
 ---- 

 
 
 CV 
 ----- 

Geloofsgemeenschap 

St. Stephanus, H’berg  

Zo. 11.00 uur 

 
 
 CV 

 
 
 CV 

 
 
 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 december, 
 Pastoor Noordman 

 
Zo. 5 december, 2de zondag van de Advent 
 9:00 uur, Communieviering, past.werk, Butti m.m.v. Cornel 

J.W. Wencker en echtgenote, Bernard en Riek Luiken, Jan en 
Miep Peters, Herman Plas en ouders Plas-Sentker, Hendrikus 
Martinus Koelh, Jan Mulder, Rieks Bruins, Marion Bruins; 
Alfons Mittendorff; Herman Juurlink; Theo Flapper; 

 
Di. 7 december, 
 Pastoor Langkamp, Jaargetijde Bernard Kosse 
 
Do. 9 december, 
 Pater Oude hengel 
 
Zo. 12 december, 3de zondag van de Advent 

9:00 uur, Eucharistieviering, past. Wenker m.m.v. 
Caeciliakoor 
Gerard en Gré de Vent-Koorman, Anton de Vent, Britt Kosse, 
Hendrikus Martinus Koelh, Anton de Ruiter, Fam. Kosse-
Bemboom, J.W. Wencker en echtgenote, Johan Feddema, 
ouders Schlepers- de Munnik en fam.;  Alfons Mittendorff; 
Herman Juurlink; Theo Flapper; 
 

Di. 14 december, 
 Broeder Cornel 
 
 

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
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Do. 16 december, 
 Rieks, Johan, Liezeth en Marlot Werink 
 
Zo. 19 december, 4de zondag van de Advent 
 9:00 uur, Gebedsviering, werkgroep Slagharen 2 

Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld, ouders Juurlink-
Spijker, Fam. de Gooijer-van der Most, J.W. Wencker en 
echtgenote, ouders v.d. Veen, Jan Bosch, ouders Bosch, 
Hendrikus Martinus Koelh, Ed Kortenaar; Alfons Mittendorff; 
Herman Juurlink; Theo Flapper; 
14:00 uur, Kerstconcert m.m.v. Cornel 

 
Di. 21 december, 
 Pastor Westerhof 
 
Do. 23 december, 
 Pastoor Zandbelt 
Hieronder de geplande kerstvieringen.  Definitieve tijden zijn te 
lezen in het volgende nieuwsblad. 
Vr. 24 dec. 17:00 uur, familieviering/gebedsviering, 
                       21:00 uur, Communieviering m.m.v. Cornel 
Za. 25 dec.  9:00 uur, Gebedsviering m.m.v. Caeciliakoor 
                   15:30 uur, Rond de kribbe 
Zo. 26 dec.  9:00 uur, Eucharistieviering m.m.v. Caeciliakoor 

Misdienaar beurten 

Bij vragen, mededelingen en/of voor het opgeven van 
misdienaars of misdienettes. Hilda Berg. Tel.: 683081 
 

Opbrengst collecte 
16 Oktober   €  23,83 

24 Oktober  €  23,55 

Missiezondag  €  26,05 
30 Oktober  €  78,12 
Allerzielen  €166,32 
7 November  €  37,20  

Zo.  5 dec.   9:00 uur Lisa Meekhof en Hilda Berg 
 

Zo. 12 dec.  9:00 uur  Stefanie Bosch en Marieke v.d. Bliek 
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Van de Redactie 

Beste medeparochianen, 
Als u dit blad ontvangt is de Advent begonnen. Het is de tijd waarin wij 

ons voorbereiden op de komst van het kind Jezus. 

Dit blad is tot de Kerst, wilt u de kopij voor Kerst en januari inleveren 

voor 13 december? 

De vieringen zijn volgens het rooster, maar op 8 december is het Maria 

Onbevlekt Ontvangenis, er is dan om 19.00 uur een viering in 

Dedemsvaart. 

Verder is op 19 december het Kerstconcert van Cornel. Deze activiteit 

is natuurlijk onder voorbehoud, omdat wij niet weten hoe de situatie 

rondom het Coronavirus dan is. Dit zal worden afgekondigd.  

Dan is er ook het Adventsproject, u leest hier verderop in dit blad meer 

over. 

Wij wensen u een goede Adventstijd toe. 

De Redactie 

 
 
Uiterste aanleverdatum voor kopij nieuwsblad Kerst/Januari,  
13 december 2021. 
 
Red.vergadering         vouwen en nieten             afhalen 
Kerst/Jan.  13 dec.        21 dec.       22 dec. 
Feb.        17 jan.        25 jan.       26 jan. 
Mrt.        14 febr.           22 febr.                            23 febr. 
Apr.            14 mrt.            22 mrt.                             23 mrt. 
Mei             11 apr.            19 apr.                             20 apr. 
Juni            16 mei             24 mei                             25 mei 
 
 
 
Wij feliciteren 
Wij feliciteren iedereen die in de maand december 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 20 oktober j.l. 
Johannes Gerhardus Mulder 
op een leeftijd van 89 jaar. 

 
Overleden op 8 november j.l. 

Alfons Josephus Maria Mittendorff 
op een leeftijd van 66 jaar. 

 
Overleden op 11 november j.l. 
Hermanus Bernardus Juurlink 

op een leeftijd van 71 jaar. 
 

Overleden op 13 november j.l. 
Theodorus Andreas Jozeph Flapper 

op een leeftijd van 82 jaar. 
 

Laten we hen in onze gebeden herdenken. 
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Wat iedere parochiaan wil weten. 
 
Bisschoppelijke adventsactie  
                                             
Tijdens de adventsperiode vragen we via de adventsactie aandacht 
voor de HOOP. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere 
wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag 
alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit 
vanzelfsprekend.                                                                                     
Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders en jonge 
kinderen.                  
In 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij 
moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten 
opzichte van 1990. Het helpt dus enorm deze belangrijke, kwetsbare 
groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop! Adventsactie 
steunt dit jaar vier projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg 
voor moeder en kind rondom de zwangerschap, bevalling en de 
periode erna. Ook wij willen hier weer ons steentje aan bijdragen en 
vragen u daarom om een donatie. Bij de uitgang van de kerk staat de 
bus voor deze actie, maar een envelop in brievenbus bij de kerk of 
overmaken ovv Adventsactie kan natuurlijk ook. Bij voorbaat dank!! 
 

Coronamaatregelen 
 
De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal 
coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in 
de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en 
andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te 
houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen 
in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt 
gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied 
van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. 
Zingen 
Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven 
zingen, maar koren wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te 
repeteren in grote ruimtes waar voldoende geventileerd kan worden. 
Ook voor het zingen tijdens de vieringen geldt dat er goed geventileerd 
moet kunnen worden en dat koorleden net als de andere aanwezigen 
onderling tenminste anderhalve meter afstand moeten houden.  
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Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden, de 
regels voor koorrepetities van de overheid. De bisschoppen houden er 
rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de 
coronamaatregelen nodig zal blijken. 
Respectvolle omgang 
De bisschoppen hebben eerder al iedereen opgeroepen om zich te 
laten vaccineren. Tegelijk willen zij aan alle gelovigen, gevaccineerd en 
niet-gevaccineerd, vragen om respectvol met elkaar om te blijven 
gaan. 
De bisschoppen beseffen dat zij opnieuw een beroep doen op de 
bereidwilligheid van alle betrokkenen in de  
parochies, waaronder vele vrijwilligers die helpen bij het implementeren 
van de voorzorgsmaatregelen. Zij zijn dankbaar voor deze inzet en 
hopen en bidden dat een gezamenlijke inspanning de- beoogde 
effecten zal hebben ten behoeve van de gezondheid van alle mensen 
en met name de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. 
 

 
Voorstellen diaken kandidaat Richard Meijer  
 
In onderstaand artikel stelt Richard Meijer uit Hoonhorst zich aan U 
voor.. Afgelopen jaren heeft hij de opleiding van ons Aartsbisdom 
gevolgd tot diaken. Deze opleiding heeft hij nu voltooid. Binnenkort 
volgt zijn wijding tot permanent diaken. Na zijn wijding zal hij als 
onbezoldigd diaken het pastoraal team ondersteunen en dienstbaar 
zijn aan onze Emmanuelparochie. 
Pastoor André Monninkhof 
 
Mijn naam is Richard Meijer,  
ik hoop binnenkort de diaken opleiding van het Ariënsinstituut van het 
aartsbisdom Utrecht af te ronden. Ik heb het afgelopen studie aar stage 
gelopen in de Heilig Kruis en Lebuïnus parochies Dit zijn de zuidelijke 
buurtparochies van de Emmanuelparochie.  
 
 
48 Jaar geleden ben ik geboren in het Noord Groningse Bedum. Na 
wat omzwervingen tijdens mijn studie en eerste banen ben ik op de 
grens van Salland en het Vechtdal gaan wonen. Ik woon samen met 
mijn echtgenote en hondje in Hoonhorst.  
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Veiligheidsregio IJsselland is mijn werkgever. Op de afdeling beheer 
en techniek beheer ik de communicatie apparatuur en houd mij bezig 
met storingen in de elektronica die mijn brandweer collega’s gebruiken. 
Naast deze werkzaamheden ben ik één 
van de communicatie-adviseurs die de 
media te woord staat bij inzet van de 
brandweer. Bij een inzet waar overleg en 
afstemming tussen de ambulancedienst, 
brandweer, politie en gemeente nodig is, 
adviseer ik over alle communicatie-
aspecten die op dat moment van belang 
zijn voor de bestrijding van een incident. 
 
In de vrije tijd die overblijft, mag ik graag 
wandelen, landschappen fotograferen, de 
Friese Waddeneilanden bezoeken en 
pelgrimeren in bijvoorbeeld Lourdes. Blij 
word ik van ontmoetingen met mensen met wie ik in gesprek mag 
raken. 
 
In 2018 ben ik gestart met de opleiding in Utrecht. Voordat ik in Utrecht 
startte heb ik enkele jaren gestudeerd aan het Bonifatius Instituut in 
Vogelenzang waar het Aartsbisdom mee heeft samen-gewerkt. Als 
alles volgens plan verloopt zal ik D.V. zaterdag 15 januari 2022 in de  
kathedraal in Utrecht de wijding tot permanent onbezoldigd diaken 
ontvangen.   
 
Na de wijding mag ik mij gaan inzetten n de Emmanuelparochie. In 
overleg met pastoraal team gaan we de komende weken overleggen  
waar mijn dienstwerk het beste tot haar recht komt.  
 
Graag tot ziens en een hartelijke groet, 
Richard Meijer 
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Inloopmiddag: 
Beste mensen,  
Hopelijk laten de coronaregels het toe om in december wel een 
inloopmiddag te organiseren. 
We hopen u op zondagmiddag 12 december a.s. van 14:00 uur tot 
16:00 uur te kunnen verwelkomen 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. 
 
Blijf gezond en graag tot ziens op 12 december  
Hartelijke groeten,  
Annie Bosch 0523 681762 

 

 
 

 
VACATURE HUISHOUDELIJK MEDEWERKER PASTORIE M/V – 8 UUR/WEEK 

 
Op de R.K. pastorie te Ommen zoeken wij met spoed 
een huishoudelijk medewerker voor de huishouding van 
pastoor Monninkhof.  
 
U bent voor 8 uur in de week beschikbaar, in overleg 

verdeeld over meerdere dagen, en u kunt zelfstandig de huishouding voeren. 
Het gaat o.a. om het verrichten van de was en strijk en het schoonhouden van 
de pastorie. 
 
Als persoon bent u integer, betrouwbaar en discreet. 
 
Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform de diocesane regeling van 
het bisdom Utrecht. 
 
Heeft u belangstelling, stuur dan een brief met uw werkervaring naar Irma 
Viskaal, secretaris Emmanuel parochie via e-mail: 
secretaris@emmanuelparochie.nl 
 
Sollicitatiegesprekken zullen in overleg met u worden gepland.  

mailto:secretaris@emmanuelparochie.nl
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Vrijwilligersfeest  
(gaat niet door op zondagmiddag 19 december) 

 
 

 
 
 

Vooraankondiging 

Door de Pelgrimagegroep ‘Het Zoeken Niet Moe’ wordt er jaarlijks een 
lezing georganiseerd.  
Deze keer verdiepen we ons in het complexe vraagstuk van 
euthanasie, kerk en geloof.  
Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?  
Wanneer is lijden als ondraaglijk te beschouwen? Wat is ‘voltooid 
leven’; bestaat dat?  Wat is het standpunt van onze kerk inzake 
euthanasie?  
Kortom, vele vragen die ongetwijfeld ook weleens opkomen bij u. 
Kardinaal W. Eijk zal deze lezing komen verzorgen. Als geen ander 
kan hij hierover spreken; hij promoveerde op dit thema.  
Er zal ook gelegenheid zijn om vragen te stellen.  
 
Datum: 9 februari 2022 
Tijd: 13:30u inloop met koffie/thee. 14:00u start. 
Locatie: parochiecentrum Lemelerveld 
Begeleiding: Kardinaal W. Eijk 
Kosten: 5 euro.  
 
Graag tot dan, Pelgrimagegroep “Het Zoeken Niet Moe” 
Marga klein Overmeen, Pastoraal Werker.  
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Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma 
Emmanuelparochie 
Voor de komende maand staan de volgende activiteiten gepland (voor 
de actuele informatie raadpleeg de website van onze parochie: 
www.emmanuelparochie.nl): 
 
Woensdag 8 december 20.00 uur: 
 Filosofie in Heino 
 (elke 2e woensdag van de maand) 
Donderdag 9 december om 20.00 uur 
 Paulus’ missiereizen in Dalfsen 
 (elke 2e donderdag van de maand) 
Donderdag 9 december om 20.00 uur 

Filmavond in Heino 
Dinsdag 14 december 20.00 uur 
 Filosofie in Dedemsvaart  
 (elke 2e dinsdag van de maand) 
Woensdag 15 december om 20.00 uur 
 Ad Fontes in Dedemsvaart  
 (elke 3e woensdag van de maand) 
Donderdag 16 december om 19.30 uur: 
 Geloven Nu in Ommen  
 (elke 3e donderdag van de maand) 
Dinsdag 21 december om 20.00 uur 
 Leve Israël in Lemelerveld  
 (elke 3e dinsdag van de maand) 
Woensdag 22 december 20.00 uur: 
 Filosofie in Ommen  
 (elke 4e woensdag van de maand) 
Donderdag 23 december 20.00 uur: 
 Israël in Dalfsen  
 (elke 4e donderdag van de maand) 
 
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 
Helaas hebben wij als bestuur besloten om in de maand december de 
filmmiddag niet door te laten gaan. Verdere informatie volgt in het 
volgende nieuwsblad. 

   
 
(Onder voorbehoud) 
 

Buurtkamer 
Er staan weer nieuwe activiteiten in de buurtkamer gepland waarbij u 
van harte welkom bent.  
  4 December, Bingo aanvang 14:00 uur 
18 December, Lunch aanvang 13.00 uur 

 
 

R.K. Vrouwenvereniging 
8 December, om 19:30 in het parochiezaaltje. 
Kerstavond/broodtafel. We gaan meteen aan tafel om te eten en 
daarna kerstliederen zingen. Kopje, bordje en bestek meenemen, 
kosten € 2,50 p.p. 
 
 
 
 

 

(Fijne Sint Nicolaas avond gewenst) 
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Advent,  
 
Advent is onderweg zijn 
Advent is op die lange weg zijn 
van verwachting naar vervulling, 
van droom naar werkelijkheid. 
 
Advent is geduldig wachten 
zonder de moed op te geven. 
Advent is je eigen leegte 
weer vol laten stromen. 
 
Advent is verlangen 
naar ontwapenende nieuwheid, 
naar verfrissend leven 
dat opborrelt uit de Bron. 
 
Advent is je voorbereiden 
op het grote Kerstfeest, 
op de geboorte van 
dat goddelijke in je, het kind. 
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Kinderpagina 

Hier zien jullie de cirkel van Het Kerkelijk Jaar. Door het jaar heen 
worden ook verschillende kleuren gebruikt. Dit zie je bijvoorbeeld aan 
het kleed dat op het altaar ligt en aan het kazuifel dat de pastoor 
draagt.  
Kleur de vakjes als volgt; 
Advent: paars 
Kersttijd: wit 
Door het jaar: groen 
Veertigdagentijd: paars 
Pinksteren: rood 
Rest: groen 
  


