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Nieuwsblad  
Februari 2022 

 

Morgen 

 

Wat vandaag niet is 

kan morgen komen. 

Vergeet daarom niet  

te blijven dromen 

 

Deuren, vandaag nog dicht 

gaan morgen misschien open. 

Vergeet daarom niet 

te blijven hopen. 

 

De traan van vandaag, 

is morgen wellicht een lach. 

Vergeet daarom niet 

te leven. 

ELKE DAG! 
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Bestuur Emmanuel Parochie 

Voorzitter, pastoor A.G.M. Monninkhof.  
Vice voorzitter, mevr. H.A.M. Schoorlemmer-Nijhout   
Secretaris, vacant 
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/


4 
 

Pastoralia 

 

Wat men moet leren doen, leert men door het te doen. 
  
In tijden van ziekte hoop je dat er snel betere tijden aanbreken. Zeker 
geldt dat voor het coronavirus. Maar op een gegeven moment komt er 
het besef dat de strengere coronamaatregelen die het kabinet had 
afgekondigd, de pandemie niet zouden beëindigen. We moeten nu 
zonder al te grote ongelukken de winter proberen door te komen. Laten 
we ophouden onszelf wijs te maken dat de pandemie bijna voorbij is, 
dat het een kwestie zou zijn van nog even doorbijten. De 
uiteenlopende varianten krijgen we niet zomaar de wereld uit. We 
zullen ermee moeten leren leven, hetgeen betekent: onderhandelen. 
Met het virus, met onszelf. Het heeft iets van een vredesproces. 
Doodsvijanden moeten elkaar de ruimte gaan gunnen en niet langer 
zoveel mogelijk schade willen toebrengen. 
Sinds maart 2020 hoorden wij dat wij het virus zouden verslaan en dan 
snel terug zouden kunnen naar het oude normaal. Zoals meestal in 
geval van oorlog worden daarmee de slachtoffers vergeten. Het enige 
dat nog telt is de aanstaande overwinning. Maar na enkele maanden 
lieten de coronaslachtoffers zich niet meer vergeten. Ondragelijk zwaar 
was het. Alleen doodgaan, niet bij de begrafenis kunnen zijn van 
geliefden, niet kunnen samenkomen met vrienden, nooit onbekommerd 
feest kunnen vieren. Schrijnend en soms mensonwaardig was het 
volgens hen. "Wij zijn er bijna, houd vol", was steeds de boodschap. 
De meeste Nederlanders hebben gedaan wat van ze is gevraagd en 
zijn twee of drie keer gevaccineerd. Ze werden gepaaid met de belofte 
dat als we dat zouden doen, het oude normaal snel kon terugkeren. 
Maar het oude normaal is nog lang niet terug. 
In het evangelie van Lucas houdt Jezus zijn leerlingen voor: Als een 
koning ten oorlog trekt tegen een andere koning, dan gaat hij er toch 
eerst eens voor zitten om te beraadslagen of hij sterk genoeg is om 
met tienduizend man op te trekken tegen de ander, die met 
twintigduizend man op hem afkomt. Als dat niet zo is stuurt hij, terwijl 
de ander nog ver weg is, een gezantschap naar hem toe om naar de 
vredesvoorwaarden te vragen. 
Besef dat de inzet voor het rijk van God een lange adem vraagt en de 
inzet van alles wat je in huis hebt, wil Hij zeggen.  
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Droom niet van de ene verpletterende slag waarmee alles in een keer 
ten goede wordt gekeerd. Maar dat laatste is precies wat wij tijdens de 
coronapandemie steeds collectief gedaan hebben. Misschien hadden 
we direct aan het begin om de vredesvoorwaarden moeten vragen. 
Kunnen wij niet zo met het coronavirus samenwerken dat we het zijn 
beperkte ruimte laten, maar er tegelijkertijd voor zorgen dat in het 
totaal het leven gediend wordt en niet de dood. Door het coronavirus 
tot absolute vijand te verklaren, moeten wij doen wat het ons oplegt in 
de overtuiging dat we zo bezig zijn het te verslaan. Maar zelfs het 
aidsvirus hebben we uiteindelijk in zekere zin vrede gesloten. Geen 
enkele vrede is definitief en af en toe laait het conflict weer op. Dat is 
erg, maar ons leven is nooit zonder gevaar tot God alles zal zijn in 
alles, zover is het nog niet. Met name dit laatste kunnen we maar 
moeilijk onderkennen.  
 
Pastor Hans de Vries. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(Maria 

Lichtmis)  
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Vieringen in de regio. (Wijzigingen voorbehouden) 

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

 
EV=Eucharistieviering 
CV= Communieviering 
WGR= Werkgroep 
 

Vieringen in de Eik en de Nieuwe Wever  

In de Eik is elke eerste vrijdag van de maand een viering. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Februari  5/6 12/13  19/20  26/27 

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

 
 
  --- 
 EV 

 
 
  WGR 
  ---- 

 
 
  EV 
  --- 

 
 
  --- 
 CV 

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

 
 
 CV 
  --- 

   
 
  ---- 
  WGR 

 
 
  CV 
   --- 
 

 
 
 EV 
 --- 

Geloofsgemeenschap 

St. Stephanus, H’berg  

Zo. 11:00 uur 

 

 
  WGR 

 
 
  CV 

 
 
 CV 

 
 
 CV 
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Liturgische vieringen/intenties,  
Geloofsgemeenschap H Alphonsus de Liguori 
(Wijzigingen voorbehouden, diensten van 19:00 uur, kunnen met 
kerkgangers doorgaan mits de coronamaatregelen dit toelaten) 

 
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” 
 
Di. 1 febr. (in afwachting van geldende coronamaatregelen) 
 Pastoor Noordman, Bertus Anbergen 
 
Do. 3 febr. 
 Pater Oude hengel 
 
Zo. 6 febr. 

9:00 uur, Communieviering, werkgroep Slagharen 2 m.m.v. 
Caeciliakoor 
Ouders Wenker-Schrijver en fam.; Jans Wenker; Jans Belt en 
fam.; J.W. Wencker en echtgenote; Anton Borgman; Hennie 
Arkes; Herma Kosse-Hudepohl; Jo Berg-Hullegie; Herman 
Arkes; Joop en Leida Mecklenfeld-Schepers; Marie Juurlink-
Spijker; Tinus Koelh; Cees Peeters 

 
Di. 8 febr. (in afwachting van geldende coronamaatregelen) 
 Pastoor Noordman 
 
Do. 10 febr. 
 Broeder Cornel 
 
Za. 12 febr. 

19:00 uur, Communieviering, past. werk. Klein Overmeen 
m.m.v. Cornel 
Gerard en Gré de Vent-Koorman en Anton de Vent; Britt Kosse; 
Tinus Koelh; Rieks, Johan, Liezeth en Marlot Werink; Lenie 
Mensen-Spijker; J.W. Wencker en echtgenote; Jo Berg-
Hullegie; Herman Arkes; Cees Peeters 

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/


8 
 

Di. 15 febr. (in afwachting van de geldende coronamaatregelen) 
 Pastor Zandbelt 
 
Do. 17 febr. 
 Pastoor Langkamp 
 
Zo.  20 febr. 

9:00 uur, Eucharistieviering, past. Monninkhof m.m.v. 
Caeciliakoor 
Johan Feddema; Ouders Schlepers-de Munnik en fam.; Mieke 
Viskaal-Wessel; Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; 
Ouders Juurlink-Spijker; Fam. Mecklenfeld-Scholten; Fam. de 
Gooijer-v.d. Most; Antoon en Gretha v.d. Most-Pieper; J.W. 
Wencker en echtgenote; Bernard en Aida Beukers-de Gooijer; 
Tinus Koelh; Gerda en Bertus Holtkuile-Cents; Cees Peeters 

 
Di. 22 febr. (in afwachting van de geldende coronamaatregelen) 
 Pater Oude Hengel 
 
Do. 24 febr. 
 Pastor Westerhof 
 
Za. 26 febr. 

19:00 uur, Communieviering, past.werk. Butti m.m.v. Cornel 
J.W. Wencker en echtgenote; Tinus Koelh; Cees Peeters 
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Misdienaar beurten  
 

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

Opbrengst collecte 

 
 19 december     €   24,75 

 Adventsactie     € 123,75  

 Kerstmis     € 164,00 

 Knikengel     €   18,95 

 2 januari     €   34,60 

 9 januari     €   23,80 

 

 
Geef 
vandaag 
voor de kerk 
van morgen 

(Actie Kerkbalans 2022) 

Za. 12 febr. 19:00 uur Lisa Meekhof en Hilda Berg 
 

Zo. 20 febr.  9:00 uur Stefanie Bosch en Marieke v.d. Bliek 

Za. 26 febr. 19:00 uur Annie Kok en Lisa meekhof 
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Van de Redactie 

  
Beste medeparochianen, 
Weer een heel nieuw jaar voor de boeg en nog steeds Corona. 
Gelukkig zijn er wel weer wat versoepelingen. Het wordt vast steeds 
beter, maar we moeten nog even geduld hebben. 
Op 2 februari vieren we Maria Lichtmis, het is de herdenking van de 
opdracht van de Heer in de tempel, waarbij Jezus, zoals elk joods 
jongetje, werd opgedragen aan God. 
Op 3 februari werd vroeger de Blasiuszegen gegeven ter voorkoming 
van keelaandoeningen. 
Het is nog niet duidelijk of deze zegen wordt gegeven tijdens de viering 
op donderdag. 
In het weekend van 26 en 27 februari is het Carnaval, maar dat zal dit 
jaar in de maand februari niet groots gevierd worden in ons dorp. 
De vieringen zijn volgens het rooster, tijdens het drukken van deze 
nieuwsbrief, is het nog niet duidelijk of er avond vieringen zullen zijn 
met kerkgangers   
Wij wensen u een goede maand toe. 
De Redactie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uiterste aanleverdatum voor kopij nieuwsblad maart,  
14 februari 2022. 
 
Red.vergadering         vouwen en nieten             afhalen 
Mrt.        14 febr.           22 febr.                            23 febr. 
Apr.            14 mrt.            22 mrt.                             23 mrt. 
Mei             11 apr.            19 apr.                             20 apr. 
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Wij feliciteren 
Wij feliciteren iedereen die in de maand februari jarig zijn. Wij wensen 
u allen een fijne en gezellige dag toe, maar bovenal een gezond en 
gelukkig nieuw levensjaar. 
 

 
 
Kroniek 

 
 
Overleden op 24 december jl. 

Antonius Feranciscus Borgman 
Op een leeftijd van 76 jaar 

 
Overleden op 26 december jl. 

Johannes Hendrikus Gerhardus Arkes 
Op een leeftijd van 91 jaar 

 
Overleden op 1 januari jl. 

Hermanna Maria Kosse- Hudepohl 
Op een leeftijd van 62 jaar 

 
Overleden op 4 januari jl. 

Johanna Jozefina Berg- Hullegie 
Op een leeftijd van 95 jaar 

 
Overleden op 4 januari jl. 

Hermannus Fredericus Bernardus Arkes 
Op een leeftijd van 89 jaar 

 
Overleden op 16 januari jl. 

Cornelis Peeters 
Op een leeftijd van 86 jaar 

 
 

 Laten we hen in onze gebeden herdenken 
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Wat iedere parochiaan wil weten. 
 
Jaarvergadering 2022 en Actie Kerkbalans 2022.  
 
Gezien de beperkende maatregelen ten gevolge van het Covid-virus 
zal er ook dit jaar de Jaarvergadering in februari niet door gaan. 
 
Wat betreft de actie Kerkbalans zullen wij net als vorig jaar te werk 
gaan. 
 
De Kerkbalans-collectanten zullen de boekjes van de Kerkbalans bij u 
bezorgen. Normaliter wordt de enveloppe met de toezegging en of de 
enveloppe met het geld na enkele dagen weer opgehaald door de 
Kerkbalans-collectanten. Om het aantal contacten zoveel mogelijk te 
beperken, verzoeken wij u, om de enveloppen in de bus te doen bij de 
Kerkbalans-collectanten of in te leveren op het secretariaat van de 
kerk. De toezegging kan ook per mail worden verstuurd naar het e-
mailadres deliguori@hetnet.nl van de kerk.  
 
Het secretariaat registreert alle terugontvangen enveloppen. Zodra de 
corona-maatregelen zijn versoepeld en het dus verantwoord is, zal het 
secretariaat of de Kerkbalans-collectanten, de mensen benaderen van 
wie nog geen reactie is teruggekomen.  
Wij gaan ervan uit dat u begrip hebt voor deze werkwijze.  
 
Door de maatregelen van de corona - pandemie misten wij afgelopen 
jaar en missen nog steeds veel inkomsten op velerlei gebied. De 
kosten voor het in stand houden van onze kerk en de extra kosten van 
de corona voorzorgsmaatregelen lopen echter wel door.  
 
Wij doen dan ook een beroep op u om de actie kerkbalans extra te 
ondersteunen met uw bijdrage.  
 
De Locatieraad 

 

 
 
 
 



13 
 

Communiqué 27 januari 2022 

 
Versoepelingen 
Met ingang van 26 januari 2022 hebben onze Bisschoppen besloten tot 
versoepelingen van de coronamaatregelen voor de Rooms Katholieke Kerk. 
Hierna zal ik aangeven, wat deze versoepelingen betekenen voor vieringen en 
andere activiteiten in onze Emmanuelparochie. 
 
Vieringen 
Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen, wordt 
bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter 
capaciteit). Ook vieringen ’s avonds, met kerkgangers erbij, zijn weer mogelijk. 
Vooraf reserveren blijft verplicht. Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van de 
vieringen wordt nog dringend afgeraden. 
 
Andere kerkelijke bijeenkomsten 
Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen – ook 
andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en 
vergaderingen ’s avonds tot 22.00 uur weer mogelijk. 
 
Basismaatregelen op het gebied van gezondheid 
Alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden. Dit 
betekent: 

- Thuisblijven in het geval van klachten 
- Anderhalve meter afstand houden 
- De hygiëneregels volgen (onder meer: bij binnenkomst handen 

ontsmetten) 
- Mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere 

binnenruimtes 
- De regels voor het veilig uitreiken van de communie blijven eveneens 

gehandhaafd (zie ook hierna). 
 

Communie uitreiken 
De regels voor het veilig uitreiken van de communie blijven eveneens 
gehandhaafd. Dat wil zeggen dat de communie behalve met een eucharistisch 
pincet, ook met de vooraf gereinigde hand kan worden uitgereikt. Bij de 
uitreiking van de communie wordt een hoestscherm, een gelaatsscherm of 
ffp2 masker gebruikt.  
 

De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de 
hand, de communie willen ontvangen, blijft de bestaande oplossing – het 
gebruik van een eigen corporale, bijvoorbeeld in de vorm van een schone 
witte zakdoek – van kracht. 
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Zingen 
Samenzang is toegestaan. Koren mogen vanaf heden weer repeteren en 
zingen tijdens vieringen, mits er goed geventileerd wordt, de zangers 
onderling anderhalve meter afstand houden, en in zigzagopstelling staan. Ook 
voor koorrepetities geldt de algemene eindtijd van 22.00 uur. Voor 
koorrepetities buiten een kerkgebouw gelden bovendien de regels van de 
rijksoverheid onder meer met betrekking tot het verplichte 
coronatoegangsbewijs voor zangers van 18 jaar en ouder. 
 
Uitvaarten 
Bezoekers op een uitvaart moeten anderhalve meter afstand kunnen houden 
van elkaar. Uitvaartplechtigheden kunnen overdag en ’s avonds plaatsvinden. 
Wel geldt hier de algemene eindtijd van 22.00 uur. Volg bij uitvaarten de 
basisregels tegen verspreiding van het coronavirus. 
 
Tot slot 
Uiteraard zijn we blij met deze versoepelingen. Maar gelet op het hoge aantal 
besmettingen, blijft voorzichtigheid geboden. Laten we elkaar hierbij helpen ! 
 

Pastoor André Monninkhof 
 

Diakenwijding Richard Meijer 
In het vorige nieuwsblad werd de diakenwijding van Richard Meijer 
aangekondigd. Deze stond gepland op zaterdag 15 januari te Utrecht. 
Deze wijding is niet doorgegaan. Zodra de omstandigheden het 
toelaten zal een nieuwe wijdingsdatum worden vastgesteld. 
 
 

 
Inzicht & Uitzicht:  
Activiteitenprogramma Emmanuelparochie 
 
Wegens Corona gaan alle catechetische kringen en 
gespreksgroepen tot nader order niet door. Voor 
meer informatie zie onze website 
www.emmanuelparochie.nl 
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Inloopmiddag: 

Beste mensen,  
We willen op de tweede zondag in februari weer een inloopmiddag 
organiseren.  
U bent van harte welkom op zondagmiddag 13 februari 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 13 februari. 
Hartelijke groeten,  
Annie Bosch 

 

 
Nieuws vanuit de verenigingen 
 
Buurtkamer 
U bent van harte welkom op de volgende activiteiten; 
5 februari, Bingo en de laatste zaterdag van de maand is er altijd 
kaarten. De activiteiten beginnen om 14:00 uur. 
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Na de succesvolle editie van 2021 organiseert het Aartsbisdom Utrecht 
ook in 2022 weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen 
vinden opnieuw plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle. 
 

KINDERKAMP Beestenbende 
In de Bijbel staan heel veel mooie verhalen waar dieren een 
belangrijke rol in spelen. Denk maar aan de ark van Noach of Jona en 
de walvis. En heb je weleens gehoord van het sprekende ezeltje van 
Bileam? We luisteren naar de verhalen, denken er samen over na en 
gaan aan de slag met leuke opdrachten. We vieren de Eucharistie en 
denken aan Jezus. Hij wordt de Goede Herder genoemd. Wat zou dat 
betekenen? Natuurlijk gaan we ook veel leuke spelletjes doen, geheel 
in het beestenbende thema, ravotten in het bos en zwemmen. Dus heb 
jij zin om een week veel plezier te hebben in een gezellige 
Beestenbende? Meld je dan zo snel mogelijk aan! 
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Wanneer:  6 augustus tot en met 11 augustus 
Waar:   Kampeerboerderij de Heidebloem,  

locatie de Veltmaat, 
   Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle 
Wie:   Kinderen van 7 t/m 12 jaar 
Aantal deelnemers: Maximaal 30 
Hoofdleiding:  Vicaris Hans Pauw en Jacqueline Kolfschoten 
Kosten: € 125,- per kind. Als er meerdere kinderen uit 

een gezin meegaan, is er een speciaal tarief van 
€ 75,- per extra kind  

   (voorbeeld 2 kinderen = € 200,- i.p.v. € 250,-) 
Aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl kan tot 30 juni 2022 
 
 

TIENERKAMP Reis door de tijd 
Net als afgelopen jaren organiseren we ook dit jaar weer een leuk 
tienerkamp! Na lang beraad is er gekozen voor het thema ‘Reis door 
de tijd’. We zullen door verschillende tijdperken heengaan en ons 
inleven in deze tijden. We gaan weer veel spellen doen waardoor we 
kunnen zien welk team zich het best aan kan passen aan de tijd. Ook 
uitstapjes en catecheses staan natuurlijk op het programma. Zin om 
ook te komen? Meld je dan vooral aan! 
 
Wanneer:   6 augustus tot en met 11 augustus 
Waar:   Kampeerboerderij de Heidebloem,  

locatie de Delle 
   Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle 
Wie:   Tieners van 13 t/m 16 jaar 
Aantal deelnemers: Maximaal 30 
Hoofdleiding: Rik Ledoux, Bas Kolfschoten en Gauthier de 

Bekker, pr  
Kosten: € 145,- p.p. Als er meerdere tieners uit één gezin 

meegaan, is er een speciaal tarief van € 95,- per 
extra tiener  

   (voorbeeld 2 tieners = € 240,- i.p.v. € 290,-) 
 
Aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl kan tot 30 juni 2022 
Meer informatie over beide kampen via Jacqueline Kolfschoten, e-mail: 
jacqueline.kolfschoten@gmail.com, tel.: 06 29015399 

 
 

http://www.jongaartsbisdom.nl/
http://www.jongaartsbisdom.nl/
mailto:jacqueline.kolfschoten@gmail.com
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 Kinderpagina 

 
Woordzoeker 
                                                                                                                            

 
 

Oplossing 

 

 


