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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 

Hoopvol het nieuwe jaar in 
 
Vaak hoor ik zeggen dat we 2021 maar snel moeten vergeten. Het was 

een jaar van hopen en afzien. Hopen dat we dat verwoestende virus 

maar snel de baas zouden worden. Afzien, omdat we nog steeds leven 

met beperkingen.  

Op het moment dat ik dit schrijf, moet het nog Kerstmis worden. Al 

onze kerken zijn `s avonds dicht, de vieringen zijn enkel te volgen via 

livestream. In de zondagsvieringen geldt nog steeds de anderhalve 

meter afstand. Wat gaat het komend jaar ons brengen? Durven we 

opnieuw hoopvol te zijn? Hoopvol een nieuw begin te maken?  

Kerkelijk vieren we ons nieuwe begin eigenlijk drie keer per jaar: de 

geboorte van Jezus met Kerstmis, Zijn verrijzenis met Pasen en met 

Pinksteren wanneer de Kerk de apostelen en ons aanspoort opnieuw 

te beginnen. Wij vertrouwen erop dat er bij God steeds nieuwe 

toekomst is. Dat maakt hoopvol.  

Zoals altijd staan we in januari stil bij de ‘Week van gebed voor 

eenheid van christenen.’ 

Dit jaar is het thema: ‘Licht in het duister.’ De ster van Bethlehem 

schijnt als een licht in het duister en wijst ons de weg naar Jezus. En 

precies daarin ligt de oproep voor ons als christen. ‘Wij hebben zijn ster 

zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ (Matteüs 2 vers 

2) We lezen het verhaal van de drie wijzen die de ster achternareizen. 

De ster is voor hen een langverwacht teken van hoop. En zo vinden zij 

uiteindelijk het kind in de kribbe. Het hoopvolle teken van nieuw leven.  

Mogen wij die hoop ook ervaren in dit nieuwe jaar. Een jaar waarin nog 

van alles kan gebeuren. Het kan nog alle kanten op. 

Laten we hoopvol dit jaar beginnen, thuis, op ons werk, op school en in 

onze geloofsgemeenschappen. Hopend op een jaar waar weer veel 

meer mogelijk wordt. Soms is er meer mogelijk dan we denken. Meer 

enthousiasme, meer creativiteit, meer geluk, meer liefde en vrede.  

God zelf schenkt het ons als we erin durven te geloven. Dat noemen 

we zegen. 

Ik wens u allen een gezegend, hoopvol en gezond 2022. 

 

Pastor Marga klein Overmeen  
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                         Kerst 

Nieuwjaar 

we kijken terug 

op wat is geweest 

voor de een verdriet 

voor de ander een feest 

en zo hebben we allemaal 

ons eigen persoonlijk verhaal 

maar wat voor ons allemaal geldt 

is dat er eigenlijk maar één ding telt 

en dat is 

liefde 

voor elkaar 

nu 

en in het komend jaar 
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Vieringen in de regio (Wijzigingen voorbehouden)               

 

(Diensten van 19:00 uur, kunnen met kerkgangers doorgaan mits de 
coronaregels dit toelaten). 

EV=Eucharistieviering, CV= Communieviering, WGR= Werkgroep 
 

December 25/26 31 dec. 

Geloofsgemeenschap 
St. Vitus, D’vaart 
vr.  19:00 uur 
 
za.   9:00 uur 
zo. 10:00 uur 

 
 
 
 
CV 
WRG 

 
 
 
 

Onze lieve vrouw van 
Fatima, De Belte 
za.   9:00 uur 
zo. 10:00 uur 

 
 
 ----   
 EV 

   
 
 

Geloofsgemeenschap 

St. Stephanus, H’berg  

za. 11:00 uur 
zo. 11:00 uur 

 
 
 CV 
 ---- 

 
 
  
  

Januari 2 jan.  8/9 15/16 22/23 29/30 

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

 
 
 ---- 
 EV 

 
 
 ---- 
 EV 

 
 
 --- 
 ---- 

 
 
 ---- 
 ---- 

 
 
 ---- 
 CV 

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

 
 
 ---- 
 CV 

   
 
 --- 
 ---- 

 
 
 ---- 
 EV 

 
 
 --- 
 ---- 

 
 
 ---- 
 EV 

Geloofsgemeenschap 

St. Stephanus, H’berg  

Zo. 11:00 uur 

 
 
 CV 

 
 
 EV 

 
 
EV 

 
 
 CV 

 
 
 CV 
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Vieringen in de Eik en de Nieuwe Wever  
In de Eik  en de Nieuwe Wever is momenteel geen viering. 
 
 

Week van Gebed voor de Eenheid 2022 
 
Op zondag 16 januari is er in de R.K. kerk te Slagharen een 
Oecumenische dienst in het kader van de ‘Week van Gebed voor de 
Eenheid’. Deze week is een jaarlijks terugkerende week waarin 
christenen wereldwijd samen bidden voor eenheid van christenen en 
kerken. 
Het thema van deze dienst is: ‘Licht in het duister’. We staan stil bij de 
ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst 
naar Jezus. Het materiaal voor deze ‘Week van Gebed’ is voorbereid 
door de kerken in het Midden-Oosten. 
 
Natuurlijk houden we ons aan de richtlijnen wat betreft corona, we 
hopen op een mooie dienst. 
 
U bent van harte uitgenodigd en welkom. 
De dienst begint om 10.00 uur. 
 
Namens de Oecumenische diensten commissie, 
Lutten-Slagharen-Schuinesloot 
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Liturgische vieringen/intenties,  
Geloofsgemeenschap H Alphonsus de Liguori 
(Wijzigingen voorbehouden)  
 
Iedere dinsdag om 18:45 uur Communieviering 
(als de coronamaatregelen dit toelaten) 
 
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” 
 
Vr. 24 dec. Familieviering.   

Vanwege de corona-maatregelen hebben we moeten besluiten 
om de familieviering ook dit jaar niet door te laten gaan. Vorig 
jaar hebben een aantal jongeren met werkgroep gewerkt aan 
een online viering. Deze is nog steeds te vinden op YouTube. 
Dus wilt u samen met kinderen en/of kleinkinderen toch een 
mooie viering met een modern kerstverhaal meebeleven, kijk 
dan op; YouTube, kerstviering 2020 RK kerk Slagharen. 

 
21:00 uur, Livestream Communieviering, past. werk. Butti  
(zonder kerkgangers) 
Antoon en Gretha van der Most-Pieper; Alexander Albertus en 
Maria Catharina Eggen-Haverkort en fam.; Joop en Leida 
Mecklenfeld-Schepers; Jan en Miep Peters; Jans en Rika 
Hegeman-Soppe; Rieks en Mina Arkes-Stoffers en Perla; Annie 
en Harm v.d.Steege-Lohuis; Jo en Trude Hemel-Schutte; Anton 
en Truus Pieper-Boomgaard; Ouders Wering-Bouwhuis; 
Herman en Marie Hagemeijer-Wering; Anton en Herman 
Wering; Diny Kleinheerenbrink-Pieper; Fam. Kleinheerenbrink-
Schlepers; Rieks, Johan, Lizeth en Marlot Werink; Ouders 
Biemans-Wekamp; Gerard en Gré de Vent-Koorman en Anton 
de Vent; Britt Kosse; Johan en Riek Schlepers-Sieljes en Greet 
Sieljes; Hein Tholen en fam. Tholen-Kleine Staarman; Sientje 
Wellen-Weekamp; Ouders Herman en Annie Knegt-
Kleinheerenbrink; Rieks en Lies Haverkort-Kleinheerenbrink en 
Johan Haverkort; Dina Kosse-Mentink; Bertus en Gerda 
Holtkuile-Cents; 

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
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Za. 25 dec. Hoogfeest van Kerstmis  
9:00 uur, Communieviering, werkgroep Slagharen 2 m.m.v. 
Caeciliakoor (reserveren verplicht) 
Winy Spijker-Oude Nijhuis; J.W. Wencker en echtgenote; 
Ouders Postma-Soppe; Betsie Wenker-Elfrink en ouders 
Wenker-Maas; Ouders Plas-Sentker; Herman Plas; Ouders 
Bouwhuis-Finkers en fam.; Johan Feddema; Ouders Schlepers-
de Munnik en fam.; Mieke Viskaal-Wessel; Bernard en Riek 
Luiken en Stefan Eggen; Tinus en John Temmink en fam.; 
Hendrikus Martinus Koelh; Ouders Hudepohl-Arkes en Jeroen; 
Fam. van Rhee-Nijkamp; Levende en overleden ouders, broers 
en zussen fam. Hertsenberg-Colmer; Ouders, broer en zussen 
fam. Anbergen-Belt; Willemien v.d. Most; Ouders Schlepers-
Vlekke en fam.; Ouders Wenker-Verbeek en fam.; Bertus 
Wencker en voor een zekere intentie; Joop en Annie Schlepers; 
Ouders Herman en Annie Knegt-Kleinheerenbrink; Fam. 
Mecklenfeld-Scholten; Marinus en Annie Meijer-Schlepers; 
Bennie en Berny Maas; Albert en Bennie Kosse; Ouders 
Wellen-Bruins; Bernard en Dina Schlepers-Hemme en Rita en 
Berry Schlepers; Dina Kosse-Mentink; Ouders Kloppenburg-
Linneman 

 
 14:00 tot 16:00, Rond de kribbe.                                                                                                                 

Om u toch de gelegenheid te geven om samen met uw 
kinderen en/of kleinkinderen de kerststal te bekijken is de kerk 
geopend op 1ste kerstdag, 25 december van 14:00 uur tot 16:00 
uur. 

 
Zo. 26 dec. Tweede kerstdag  

9:00 uur, Eucharistieviering, past. Monninkhof m.m.v. 
Caeciliakoor (reserveren verplicht) 
Harry Welles en Jasper; Gerard Beukers; Hendrikus Martinus 
Koelh; Theo Flapper; Rieks en Mieke Arkes; Johan en Mina 
Verweg: Dina Kosse-Mentink: Bertus Anbergen. 
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Vr.  31 dec.  Oudejaaravond              
19:00 uur, Livestream Communieviering, werkgroep 
Slagharen 1 m.m.v. Caeciliakoor (zonder kerkgangers) 
Johan Feddema; Ouders Schlepers-de Munnik en fam.; 
Hendrikus Martinus Koelh; Bertus Anbergen; Bertus en Gerda 
Holtkuile-Cents; Martien en Jeanne Welles-Angenendt 

 
Zo.  2 jan. 

10:00 uur, Communieviering, werkgroep Slagharen 2 
m.m.v. Cornel (reserveren verplicht) 
Ouders Herman en Annie Knegt-Kleinheerenbrink; Rieks en 
Lies Haverkort-Kleinheerenbrink; Dina Kosse-Mentink; Tinus 
Koelh  

 
Di.  4 jan. (in afwachting van geldende coronamaatregelen) 
 Pastoor Noordman 
 
Do. 6 jan.  
 Pastoor Langkamp 
 
Zo. 9 jan. (Doop van de Heer) 

9:00 uur, Communieviering, werkgroep de Belte m.m.v. 
Caeciliakoor  (reserveren verplicht) 
Gerard en Gré de Vent-Koorman en Anton de Vent; Britt Kosse; 
Ouders Herman en Annie Knegt-Kleinheerenbrink; Dina Kosse-
Mentink; Tinus Koelh 

 
Di. 11 jan. (in afwachting van geldende coronamaatregelen) 
 Pater Oude hengel 
 
Do. 13 jan. 
 Broeder Cornel 
 
Zo. 16 jan. 

10:00 uur, Oecumenische viering, past.werk. Butti i.s.m. Ds. 
Post  m.m.v. Cornel (reserveren verplicht) 
Tinus Koelh; Johan Feddema; Ouders Schlepers-de Munnik en 
fam.; Mieke Viskaal-Wessel; Ouders Biemans-Wekamp; 
Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; Ouders Juurlink-
Spijker; Fam. Mecklenfeld-Scholten; Fam. de Gooijer-van der 
Most; Dina Kosse-Mentink 
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Di. 18 jan. (in afwachting van geldende coronamaatregelen) 
 Pastor Westerhof 
 
Do. 20 jan. 
 Pastoor Noordman 
 
Zo. 23 jan. 

9:00 uur, Eucharistieviering, past. Monninkhof  m.m.v. 
Caeciliakoor (reserveren verplicht) 
Harry Welles en Jasper; Lenie Mensen-Spijker; Sientje Wellen-
Weekamp; Dina Kosse-Mentink; Tinus Koelh 

 
Di. 25 jan. (in afwachting van geldende coronamaatregelen) 
 Pastor Zandbelt 
 
Do. 27 jan. 
 Berny en Bennie Maas 
 
Za. 29 jan. (in afwachting van geldende coronamaatregelen) 
 19:00 uur, Communieviering past. werk. Butti m.m.v Cornel 
            (reserveren verplicht) 
 Ed Kortenaar; Tinus Koelh; Marinus en Anna Meijer-Schlepers 
 
 
 

Misdienaar beurten   
 

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

 
 

Vr. 24 dec. 21:00 uur Zwanet Bosch en Lisa Meekhof 
 

Zo. 26 dec.  9:00 uur  Marieke v.d. Bliek en Hilda Berg 

Zo. 23 jan.   9:00 uur Stefanie Bosch en Lisa Meekhof 

Za. 29 jan. 19:00 uur Zwanet Bosch en Marieke v.d. Bliek 
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Opbrengst collecte 

 
 13 november  €   35,15 

 21 november  €   15,80 

 Nationale jongerencollecte  €   18,20 
 27 november  €   26,85 
 5 december  €   26,25 

 
 
 
Van de Redactie 
  
Beste medeparochianen, 
Voor u ligt het nieuwsblad van Kerstmis en januari 2022. Door alle 
coronamaatregelen gaan de vieringen in de avond nog steeds niet 
door, of via de live-stream. 
Het ligt aan het kabinet of er veranderingen komen, maar dat kunnen 
we nu nog niet aangeven. Verderop in dit blad leest u wanneer de 
vieringen met Kerstmis en Oud en Nieuw zijn. Ook voor de regio staat 
dit aangegeven. 
Op 9 januari vieren we de doop van de Heer. 
Op zondag 16 januari is er om 10.00 u. een Oecumenische viering. 
 
De Redactie wenst u een zalig Kerstmis en een goede jaarwisseling en 
blijf gezond. 
 
 
Uiterste aanleverdatum voor kopij nieuwsblad februari is 
17 januari 2022. 
 
Red.vergadering         vouwen en nieten             afhalen 
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 
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Wij feliciteren 
Wij feliciteren iedereen die in de maand december en januari jarig zijn. 
Wij wensen u allen een fijne en gezellige dag toe, maar bovenal een 
gezond en gelukkig nieuw levensjaar. 
 
 

Kroniek 

      
 

Overleden op 6 december j.l. 
Berendina Johanna Gerharda Maria Kosse-Mentink 

Op een leeftijd van 96 jaar 
 

Laten we haar in onze gebeden herdenken 

 

                             
                              
 
 
                                
 
                              Gedoopt op 12 december, 
 
                             Lara Kruit en Miley van der Vegte. 

 
Welkom in onze geloofsgemeenschap. 
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Wat iedere parochiaan wil weten. 
 
 
Communiqué 21 december 2021 
 
Onze Bisschoppen hebben besloten tot verdere aanscherping van de 
coronaregels. Pastoraal team en parochiebestuur van onze 
Emmanuelparochie hebben besloten om alle aanbevelingen van de 
Bisschoppen over te nemen. 
 

Voor onze parochie betekent dit het volgende. 
 

Maximaal aantal aanwezigen 
Het maximaal aantal aanwezigen bij vieringen is 50 personen. Dit aantal is 
exclusief medewerkers. U dient vooraf te reserveren. Uw eigen kerk zal U 
informeren over hoe U dit kunt doen. Dit geldt voor de vieringen rond Kerst, 
maar ook hierna.  
Vieringen met kerkgangers worden alleen overdag gehouden. ’s Avonds na 
17.00 uur zijn er in onze kerken geen vieringen met kerkgangers erbij. Wel 
kunnen vieringen, overdag, maar ook ’s avonds, worden gelivestreamd. Meer 
informatie hierover vind U op de website van onze parochie, 
www.emmanuelparochie.nl, in het overzicht van vieringen. Informatie 
hierover kunt U ook vinden op de lokale website van uw eigen kerk. 
 
 

Zang 
We gaan terug naar 1 cantor of maximaal 4 zangers.  
Samenzang is niet mogelijk. 
 

Uitvaarten 
Op grond van de uitzondering, door de overheid gemaakt, geldt voor 
uitvaarten ook in onze kerken, een maximum aantal aanwezigen van 100 
personen. Dit is exclusief medewerkers. 
 

Andere kerkelijke bijeenkomsten 
Andere kerkelijke bijeenkomsten dan vieringen gebeuren digitaal. 
 

Open stellen van de kerk (aanbidding, kerststal en dergelijke) 
Wanneer de kerk wordt opengesteld voor Aanbidding van het heilig 
Sacrament of voor een bezoek aan de Kerststal vanwege persoonlijke 
devotie, dan gelden alle basisregels op het gebied van afstand houden, 
mondkapje, hygiëne en gezondheid.  
 

Dit betekent onder meer, dat bij een bezoek aan de Kerststal iedereen, die 
ouder is dan 13 jaar, een mondkapje draagt; dat U onderling en tot anderen, 
anderhalve meter afstand houdt (behalve wanneer U op één adres woont); dat 
U met niet meer dan twee (Eerste en Tweede Kerstdag: vier) personen 

http://www.emmanuelparochie.nl/
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tegelijk komt; dat U bij binnenkomst uw handen ontsmet; dat U zich houdt 
aan de looproutes (door het middenpad naar voren; via het zijpad de kerk 
weer verlaten); en dat U drukte vermijdt. 
 

Vier Kerst ! 
Voor iedereen, die voor vieringen in onze kerken, geen plek meer kan 
reserveren, vier thuis mee! Vanuit kerken in onze Emmanuelparochie worden 
livestreams van vieringen verzorgd. Meer informatie hierover vind U op de 
website van onze Emmanuelparochie: www.emmanuelparochie.nl. Hiervoor 
kunt U ook kijken op de lokale website van uw eigen kerk. Ook op NPO 2 
worden Kerstvieringen uitgezonden. Verder vind U op VierKerstmis.nl meer 
informatie, tips, en een persoonlijke bemoediging van de bisschoppen. Doe 
mee, vier Kerstmis! 
 
Kerstwens 
Helaas is het door het coronavirus, ook dit jaar met Kerst anders, dan we 
graag zouden willen. Niettemin wensen pastoraal team, parochiebestuur, 
locatieraden en pastoraatsgroepen in onze Emmanuelparochie, U van harte:  

Zalig Kerstfeest; gezegend Nieuwjaar ! 
 
Blijf gezond ! 
 
       Met vriendelijke groet, 
                                              Pastoor André Monninkhof 

 
 
 

 
Reserveren voor de vieringen in Slagharen, kan op woensdag, 
donderdag (alleen 23 december) en vrijdag door te bellen met 
het secretariaat tussen 10.00 en 12.00 uur.  
 
Eventuele wijzigingen zijn terug te vinden op onze website. 
https://wwwemmanuelparochie.nl/slagharen/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.emmanuelparochie.nl/
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Diakenwijding Richard Meijer 

 
Onlangs heeft Richard Meijer uit Hoonhorst zich in een artikel aan U 
voorgesteld. Richard is 48 jaar. Samen met zijn vrouw Cindy woont hij 
in Hoonhorst. In het dagelijks leven werkt Richard voor de 
Veiligheidsregio IJsselland. Op de afdeling beheer en techniek beheert 
hij daar de apparatuur en houdt hij zich bezig met storingen in de 
elektronica die zijn brandweer collega’s gebruiken. Naast deze 
werkzaamheden is hij één van de communicatieadviseurs die de media 
te woord staat bij inzet van de brandweer. In de kerk in Hoonhorst is hij 
actief als acoliet. 
De afgelopen jaren heeft hij de diakenopleiding van ons Aartsbisdom 
gevolgd. Zijn pastorale stage in de parochies Heilig Kruis (Raalte en 
omgeving) en H. Lebuïnus 
(Deventer en omgeving) heeft hij 
kortgeleden met succes afgerond. 
Inmiddels is Richard in onze 
Emmanuelparochie begonnen 
aan een ‘elfstedentocht’ langs 
onze geloofsgemeenschappen. In 
drie van onze kerken heeft hij 
zich inmiddels gepresenteerd; 
andere plaatsen zullen zo 
spoedig mogelijk volgen. 
De diakenwijding van Richard is 
gepland op zaterdag 15 januari 
aanstaande in de Kathedraal in 
Utrecht. Door de huidige 
coronamaatregelen is het aantal 
plaatsen in de Kathedraal 
beperkt. Dit betekent, dat de 
wijding alleen op uitnodiging is te bezoeken. Wel zal er een livestream 
zijn. Op deze manier kunt U de wijding live, of op uw eigen tijd, 
meebeleven. 
Op zondag 16 januari aanstaande zal Richard voor het eerst assisteren 
als diaken in de viering in de Brigittakerk in Ommen, aanvang 11.00 
uur. Over de organisatie van deze viering wordt nog overlegd. Verdere 
informatie zult U te zijner tijd kunnen vinden op de website van onze 
parochie, www.emmanuelparochie.nl  

http://www.emmanuelparochie.nl/
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Na zijn diakenwijding zal Richard voor 6 tot 12 uur per week als 
onbezoldigd permanent diaken werkzaam zijn, ter ondersteuning van 
het pastoraal team en ten dienste van onze Emmanuelparochie. 
Als Emmanuelparochie willen we Richard graag voorzien van de 
liturgische kleding, die hij nodig heeft om zijn taken als diaken goed te 
kunnen vervullen. Hiertoe hebben we bij een firma een set dalmatieken 
en vier diakenstola’s besteld, in de liturgische kleuren groen, paars, wit 
en rood. Een dalmatiek is het liturgische ‘bovenkleed’ van de diaken, te 
vergelijken met het kazuifel van de priester. Als parochianen kunt U 
hieraan financieel bijdragen door Uw bijdrage te storten op het 
rekeningnummer van onze Emmanuelparochie: NL20 RABO 0378 
9453 27 ten name van Rooms Katholieke Parochie Emmanuel, 
onder vermelding van “diakenwijding Richard Meijer”.  Bij voorbaat 
dank voor uw goede gaven! 
Dank voor uw gebed voor Richard op weg naar zijn diakenwijding op 
15 januari aanstaande. 
 
                                        Pastoor André Monninkhof 
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Kerstboodschap Pastor Thomas 
 
Beste parochianen van de Emmanuelparochie, 
Hier een bericht van Pastor Thomas vanuit India. Allereerst mijn 
hartelijke groeten aan jullie allemaal. Ik wil jullie allen in deze 
adventstijd een Zalig Kerstfeest wensen. Het kind in de stal bracht 
nieuw leven en licht voor vele mensen. Dat het kerstfeest ons nieuwe 
inspiratie mag geven om ons leven op anderen gericht te maken. 
Vooral in deze tijd van corona, om licht te schenken voor diegene die in 
het donker zijn. 
Vorig jaar was het voor mij een moeilijk jaar. Mijn broer is op 56-jarige 
leeftijd aan een hersentumor overleden.  Mijn moeder en de vrouw van 
mijn overleden broer wonen nu samen in het huis.  Ik werk als pastoor 
in een parochie niet zo ver van hen vandaan en kan hen regelmatig 
bezoeken. 
Zoals jullie wel weten is in 2008 het Pastor Thomas Fonds opgericht. 
Door vele donaties en acties kunnen er veel kinderen naar school gaan 
waarvan de ouders de kosten hiervoor niet kunnen betalen.  Hiervoor 
mijn hartelijke dank.  
Vanaf het begin van de corona epidemie, zijn de scholen hier dicht. De 
lessen worden online gegeven.  Vele kinderen hebben geen 
smartphone met beltegoed en internet, daarom kunnen ze de lessen 
niet volgen.  Ongeveer 50 kinderen hebben we toen vanuit het Pastor 
Thomas Fonds een smartphone met beltegoed en ongeveer 100 
kinderen hebben een bijdrage gekregen om beltegoed te kopen.  
Ook hebben we aan ruim 100 gezinnen voedselpakketten uitgedeeld.  
Als de ouders niet kunnen/mogen werken vanwege de pandemie, dan 
ook geen geld.  
Zo konden we ook een groot aantal gezinnen helpen.  
Ik dank alle mensen die geld hebben geschonken. Mijn hartelijke dank 
ook namens de kinderen en hun ouders. 
Ik wens u en allen en allen die u dierbaar zijn, een Zalig Kerstfeest en 
een Gelukkig en Gezond 2022 toe. Moge het licht en leven in de kribbe 
ons leven verlichten en vernieuwen. 
 
Hartelijke groeten, 
Pastor Thomas  
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Mededeling van het Lourdescomité voor parochieblad 
 
De Emmanuelparochie gaat in 2022 op bedevaart naar Lourdes. 
In het Parochieel Lourdesoverleg is onlangs afgesproken om in 2022 
weer op bedevaart te gaan naar Lourdes. Nu de VNB als organisatie 
niet meer bestaat, is door het bisdom voor bedevaarten samenwerking 
gezocht met het Huis voor de Pelgrim, gevestigd te Maastricht. 
Mevr. Ciska Derks, die voor de Emmanuelparochie de contactpersoon 
is bij het Huis voor de Pelgrim (HvdP), heeft onze parochie aangemeld 
voor een traditionele Lourdesreis in de periode 7/m 12 september 
2022. Dit betreft een vliegreis en er is een reservering gemaakt voor 40 
pelgrims. Voor deze bedevaart reis is Ton van den Berg, 
Lourdescomité Heino, de primaire interne contactpersoon; hij zal in 
samenwerking met Catharien Smit de individuele aanmeldingen bij 
HvdP invoeren en als hotelleider deze reis gaan begeleiden. 
Medio februari 2022 zal er concrete en gedetailleerde informatie over 
de reis zijn en dan zullen er ook inschrijfformulieren beschikbaar zijn. 
U kunt dan zeker weer een artikeltje in dit parochieblad verwachten. 
U mag er alvast over na gaan denken. : 7 t/m 12 september 2022. 
Pelgrims/ parochianen, die een voor-aanmelding willen doen voor deze 
bedevaart, kunnen dat melden bij een van de contactpersonen in de 
parochie. 
Voor Dalfsen: 
Gerard Hollak (0529 433331) g.hollak@outlook.com 
Voor Hoonhorst:  
Hermien Schoorlemmer (0529 401946) hermien@schoorlemmer.nu 
Voor Ommen: 
Ciska Derks (0529 450438) ciska.derks.cd@gmail.com; 
Voor Lemelerveld en Vilsteren:  
Janny Horstman (06 15458008) jannyhorstmanwink@gmail.com; 
Lies Akkermans (0572 372003) liesakkermans22@gmail.com 
Voor Dedemsvaart, Slagharen, Hardenberg en Den Belte:  
Gerard Froeling (0523 613127) gerardfroeling@ziggo.nl; 
Voor Heino en Lierderholthuis:  
Ton van den Berg (06 51107509) delmontania.ton@planet.nl; 
Catharien Smit (0572 390914) ajgsmit@hetnet.nl. 
 
Dit artikeltje is, namens de gezamenlijke Lourdescomités binnen de 
parochie, geschreven door Ton van den Berg.  

 
 

mailto:g.hollak@outlook.com
mailto:hermien@schoorlemmer.nu
mailto:ciska.derks.cd@gmail.com
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20 
 

Kom naar jongerenweekend WJD@home op Ameland 
 
Sta op en kom in beweging. Onder dat motto zijn jongeren die met 
leeftijdgenoten over het geloof willen praten van harte welkom tijdens 
het landelijke jongerenweekend WJD@home. Dit wordt van 14 t/m 16 
januari 2022 gehouden op het Waddeneiland Ameland. Het weekend 
staat open voor jongeren van 15 – 30 jaar. De WJD@Home is de 
perfecte opstap naar de Wereldjongerendagen in 2023 in Portugal, 
omdat je er nieuwe vrienden kunt maken en oude bekenden weer ziet. 
Er is een catechese van de bisschoppen, er zijn Eucharistievieringen, 
een avond van barmhartigheid en het programma heeft allerlei 
inhoudelijke en creatieve workshops. Aanmelden kan tot 4 januari. 
Deelname aan het weekend kost € 85. 
Meer info: https://wjd.jongkatholiek.nl 

 

Aartsbisdom Utrecht organiseert 7-daagse bedevaart naar 
Ierland 
Vanwege corona kon de geplande bedevaart van het Aartsbisdom 
Utrecht naar Ierland in 2020 helaas niet doorgaan. Het voornemen om 
met pelgrims deze bijzondere reis te maken bleef echter onverminderd 
sterk. Daarom wordt samen met bedevaartorganisatie Huis voor de 
Pelgrim in 2022 een nieuwe bedevaart naar Ierland georganiseerd. 
Naar de bronnen van het vroeg-christelijk geloof 
Het groene Ierland staat bekend om de mooie natuur en de rijke 
rooms-katholieke historie. Missionarissen uit Ierland verkondigden het 
geloof op het Europese vasteland, één van de bekendste is de 
nationale heilige St. Patrick. Maar ook ‘onze’ St. Willibrord, apostel van 
de Lage Landen en patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie 
en ons Aartsbisdom Utrecht, verbleef 13 jaar in een Iers klooster 
voordat hij hier met elf medemonniken het geloof in Christus en het 
Evangelie kwam brengen. De bedevaart wordt begeleid door mgr. 
Woorts en vicaris Cornelissen: “Wij hopen dat velen met ons meegaan 
op deze bijzondere bedevaart!” 
 
Wat kunt u verwachten? 
Het is een actieve bedevaart met de nodige wandelingen, deelnemers 
moeten goed ter been zijn. Op 27 mei vliegt u van Amsterdam naar 
Dublin, de hoofdstad van Ierland. In Dublin maakt u onder meer een 
bustour en is er een lunch in één van de oudste pubs. Verder staan 
onder meer op het programma: een bezoek aan Saint Patrick Centre 

https://wjd.jongkatholiek.nl/
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en het graf van Saint Patrick in Downpatrick, Saint Patrick’s Roman 
Catholic Cathedral in Armagh, het Mariaheiligdom Knock, de berg 
Croagh Patrick met aan de voet het beeld van Sint Patrick, een 
bustocht door het natuurgebied Connemara en bezoeken aan de 
beroemde Cliffs of Moher en Saint Brigids Well. Op de slotdag gaan we 
naar Mount Argus in Dublin, waar pater Karel van de congregatie der 
Passionisten in Ere (België) velen troost en genezing bood. En we 
vliegen deze dag terug naar Nederland. Uiteraard vieren we elke dag 
de Eucharistie. 
 
Kosten / meer informatie / aanmelden: 
De kosten per pelgrim zijn € 1230 (toeslag eenpersoonskamer € 260 – 
let op: zeer beperkt beschikbaar).  
Zie voor meer informatie www.aartsbisdom.nl/ierland. U kunt ook 
contact opnemen met Ben Lokate, tel.: 030 2361570, e-mail: 
lokate@aartsbisdom.nl.  
Uitgebreide programma-informatie en het aanmeldformulier vindt u op 
de website van het Huis voor de Pelgrim: 
www.huisvoordepelgrim.nl/onze-reizen/ierland/ontdek-ierland. 

 
Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma 
Emmanuelparochie 
Wegens corona gaan alle catechetische kringen en gespreksgroepen 
in december helaas niet door. 
Voor meer informatie zie de website van onze parochie: 
www.emmanuelparochie.nl 

 
 
 
 

http://www.aartsbisdom.nl/ierland
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Beste parochianen, 
 
De feestdagen staan voor de deur. We sluiten het jaar 2021 bijna af. 
Een jaar waarin we hebben kunnen proeven aan bijna weer een 
normaal leven, maar we helaas weer terug moeten grijpen naar de 
maatregelen. We hoopten deze feestdagen weer met vele familie en 
vrienden te kunnen vieren, maar is ook dit jaar helaas nog niet 
mogelijk. De vieringen in onze kerk zijn voor een groot gedeelte weer 
aangepast en kunnen helaas niet doorgaan of gaan via de livestream 
plaats vinden. We moeten ons aanpassen aan deze maatregelen en 
hopen op een nieuw jaar waar het we het virus onder controle krijgen 
en we toch enigszins weer terug kunnen naar een normaal leven 
samen met elkaar.  
Ondanks al deze beperkingen wensen wij u fijne kerstdagen toe, een 
mooie oudjaarsavond en een goed begin van 2022! Blijf omzien naar 
elkaar! 
 
De locatieraad  
 
 
 
 

Inloopmiddag: 
Beste mensen,  
We willen op de tweede zondag in januari weer een inloopmiddag 
organiseren.  
U bent van harte welkom op zondagmiddag 9 januari 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 9 januari. 
Hartelijke groeten,  
Annie Bosch 
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KERSTMENU 

 

Neem 50 gram verdraagzaamheid 

En anderhalf ons vrede 

Vermeng dit met wat goede wil 

En daarna maar lekker kneden 

 

Doe er ook wat humor bij 

Want zonder humor, 

Kan een mens niet leven 

ik zeg het maar even, 

 

Een flinke scheut gezond verstand, 

Mag zeker niet ontbreken 

Een beetje lol, dat kan ook best, 

Een lepel, afgestreken 

 

En dan nog een speciale tip: 

Garneer de hele zaak 

Met vriendschap 

Dat geeft juist veel smaak 

 

Bij voorkeur warm serveren 

Iedereen zal het waard 
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Nieuws vanuit de verenigingen 
 
ZijActief 
De corona heeft Nederland en grote delen van Europa stevig in zijn 
greep en waard in alle hevigheid rond. Ook in Slagharen ontkomen we 
er niet aan. Het ontwricht ons hele sociale leven:  wat kan er gepland 
worden, maar moet op het laatste ogenblik toch afgezegd worden?  
Het maakt ons een beetje apathisch dat alles zo onzeker is.     
Helaas hebben wij als bestuur besloten om in de maand december 
zowel de filmmiddag als Kerstactiviteit niet door te laten gaan. 
Wij betreuren dit ten zeerste. Wij hadden dit zo graag anders gezien. 
Het is toch een van de hoogtepunten van het jaar voor ZijActief om dit 
met elkaar te vieren. Jammer het is niet anders….. We proberen dit op 
een andere manier een kleine invulling te geven. 
Door de steeds weer aangepaste regels van de overheid over het 
verloop van de corona kunnen wij verdere activiteiten voor het jaar 
2022 niet echt plannen. Wij bekijken het van maand tot maand en 
zodra het weer kan en mag zullen we een ledenavond houden. 
Daarvan krijgen jullie tijdig bericht.  
Ondanks alle beperkingen en twijfels in deze zo vreemde tijd 
wensen wij eenieder een mooi, warm en fijn Kerstfeest en vooral 
een gezond 2022!!!  
 

R.K. Vrouwenvereniging. 
Vanwege de coronaregels kan de geplande nieuwjaarsavond op 12 
januari niet doorgaan. Ook voor de maanden daarna is er nog veel 
onduidelijk. Wanneer het programma weer opgepakt kan worden krijgt 
iedereen hiervan bericht. 
We wensen u allen prettige feestdagen en een gezond 2022!!! 
Het bestuur. 
 

Buurtkamer 
Er staan weer nieuwe activiteiten in de buurtkamer gepland waarbij u 
van harte welkom bent. Alle activiteiten beginnen om 14:00 uur. 
  8 Januari  Nieuwjaars visite, 
15  Januari  Biljarten, 
En de  laatste zaterdag van de maand is er altijd kaarten. 
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