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Amen
Ze begrepen het niet
Konden er niet bij
Jezus sprak in raadsels
Wat bedoelde hij
Zijn woorden over lijden
Sterven en weer opstaan
Het kwam niet in hen op
Dat het zo zou gaan
Later hebben ze begrepen
Toen kwam alles samen
Nadat Hij was opgestaan
Klonk pas hun begrijpend amen.
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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
Vergeven als werkwoord
Een paar weken geleden lazen we op vrijdagmorgen als eerste lezing,
het verhaal uit het boek Koningen, waarin koning David zijn rivaal Uria
de dood injaagt. In heel het Oude Testament wordt David om zijn
rechtschapenheid hoog geprezen. Maar hier rijdt hij een scheve
schaats. Hij palmt de vrouw van Uria in; en vervolgens laat hij Uria de
dood vinden door hem bij een gevecht met een vijandelijk leger,
vooraan in de frontlinie te laten plaatsen. In termen van vandaag,
zouden bij deze handelwijze van David, kwalificaties passen als:
‘voorbedachten rade’; ‘machtsmisbruik’, en zelfs ‘seksueel misbruik’.
Voorwaar geen geringe feiten!
Dit verhaal van koning David en Uria doet mij meteen denken aan wat
onlangs een bekende voetballer overkwam. Naar verluidt in de media,
rijdend onder invloed en met veel te hoge snelheid, veroorzaakt hij een
dodelijk ongeval. Een kindje van vier komt hierbij om het leven.
Verschrikkelijk wat hier gebeurt: een kindje overlijdt en het leven van
een jong gezin wordt compleet geruïneerd. En dat alles – zo lijkt het
althans – als gevolg van grove onachtzaamheid en nalatigheid van de
veroorzaker van dit ongeval.
Natuurlijk gaat ons medeleven op de eerste plaats uit naar dit gezin,
familie en vrienden. Wat hen is overkomen, daar zijn geen woorden
voor. Het leed dat hen is aangedaan, is met geen pen te beschrijven.
Hun verdriet is immens. Zij hebben ‘levenslang’. Hun leven zal nooit
meer worden wat het was.
Maar ik moet U zeggen, dat ik ook te doen heb met de bekende
voetballer, die dit ongeluk veroorzaakte. Hij heeft een grote fout
gemaakt. Laat dit duidelijk zijn. Daar wil ik niets aan afdoen. Maar de
manier, waarop hij al bij voorbaat aan de publieke schandpaal wordt
genageld, geeft mij ook te denken. Zoals ik las in een commentaar in
een voetbaltijdschrift: “Het Almelose oproer (van supporters van de
club van deze voetballer – AM - ) demonstreerde andermaal hoe de
cancelcultuur ook zijn intrede heeft gedaan in de profvoetballerij. Er is
amper nog ruimte om fouten te mogen maken of vergiffenis te krijgen.
De zweep der publieke tuchtiging knalt direct.”
Waar ik mee worstel is, hoe deze bekende voetballer op den duur
verder moet met zijn leven. Ook hij heeft – door zijn eigen toedoen,
maar toch – ‘levenslang’: het beeld van de aanrijding die je hebt
veroorzaakt en het besef, dat je een jong kind hebt doodgereden, zal
altijd aan je geweten blijven knagen.
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Hij zal door een lang, diep en donker dal moeten gaan. Voorlopig zal
hij zijn sportieve beroep niet kunnen uitoefenen. Over enige tijd zal dan
de rechtszaak volgen. Hierna zal hij zijn straf moeten volbrengen. Wat
ik hoop is, dat hij een goede coach krijgt, die hem begeleidt op zijn
weg. Een ervaren begeleider, bij wie hij een luisterend oor kan vinden;
en die hem ook helpt om op het juiste moment de juiste stappen te
zetten. Zoals: houdt héél goed contact met het getroffen gezin; zoek
geen publiciteit; erken tijdens de rechtszitting volmondig je fout, geef
blijk van je spijt, en laat ook je betrokkenheid zien naar het gezin, dat
door jouw fout zo zwaar getroffen is; en accepteer je straf zonder
morren (ga niet in beroep).
Als hij deze loodzware weg heeft afgelegd, hoop ik, dat deze bekende
voetballer iets mag merken van vergiffenis. Misschien zijn de
slachtoffers van het ongeval hiertoe niet in staat, omdat wat hen is
aangedaan, voor hen onvergeeflijk is. Mocht dit zo zijn, dan lijkt me dit
niet meer dan begrijpelijk. Vanuit gelovig perspectief zouden we dan
moeten zeggen, dat we deze vergeving moeten overlaten aan Onze
Lieve Heer. Zoals Hij ook het berouw van Zijn dienaar David
accepteerde; en aan het Kruis, de ‘goede moordenaar’ vergeving
schonk; zo hoop ik, dat ook het leven van deze bekende voetballer een
nieuwe kans mag krijgen. Wat gebeurd is, wordt hiermee niet vergeten;
integendeel: dit blijft voor altijd. Maar hoezeer wij ook bij Hem in het
krijt staan; God ‘cancelt’ ons niet; Hij schrijft ons niet af; maar door Zelf
aan het Kruis de last van onze fouten en tekortkomingen op Zich te
nemen, schenkt Hij ons nieuw leven.
Dit doet Hij niet zomaar. Zoals het verhaal van de bekende voetballer
laat zien, moeten we – willen we in aanmerking komen voor vergeving
– echt ‘aan de bak’. We zullen bereid moeten zijn, om op onze blaren
te zitten, en alle smaad, die ons treft, geduldig te verdragen. Dat is de
weg, die wij mogen en moeten gaan in de komende Veertigdagentijd,
waarin we ons voorbereiden op Pasen. In deze zin is vergeving ook
een werkwoord. In dit geval komt Gods genade niet zomaar uit de lucht
vallen, maar zullen we die ook echt moeten ‘verdienen’. Maar als ons
dit lukt, mogen we oprecht blij zijn, dat er in ons leven – ondanks alles
– een nieuw perspectief gloort.
Dat wij ons oprecht betrokken blijven voelen bij degenen, die we
nadeel hebben berokkend; en dat wij aan de slag gaan met onze
fouten en tekortkomingen. Dat wij zo mogen werken aan vergeving. Dit
wens ik U en mij, op weg naar Pasen.
Pastoor André Monninkhof
5

Vieringen in de regio. (Wijzigingen voorbehouden)
Februari

5/6

12/13

19/20

26/27

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

WGR
---

---EV

CV
---

--EV

Geloofsgemeenschap
St. Stephanus, H’berg
Zo. 11:00 uur

EV

CV

CV

WGR

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.
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Liturgische vieringen/intenties,
Geloofsgemeenschap H Alphonsus de Liguori
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.

1 mrt.
Broeder Cornel

Wo.

2 mrt, Aswoensdag (start vastenactie)
19:00 uur, REGIOVIERING op DE BELTE
Eucharistieviering, past. Wenker
3 mrt.
Pastoor Langkamp

Do.

Zo.

6 mrt. (1ste zondag van de veertigdagentijd)
9:00 uur, Communieviering, werkgroep Slagharen 1 m.m.v.
Cornel
Antoon en Gretha v.d. Most-Pieper; J.W. Wencker en
echtgenote; Joop en Leida Mecklenfeld-Schepers; Catrien de
Vent-Mentink

Di.

8 mrt.
Pastoor Noordman

Do.

10 mrt.
Broeder Cornel; Ouders Bosch

Za.

12 mrt. (2de zondag van de veertigdagentijd)
19:00 uur, Communieviering, past. werk. Butti m.m.v.
Caeciliakoor
Gerard en Gré de Vent-Koorman en Anton de Vent; Britt Kosse;
J.W. Wencker en echtgenote; Arnold en Richard Leijrik en fam.

Di.

15 mrt.
Pastor Zandbelt
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Do.

16 mrt.
Pater Oude Hengel

Zo.

20 mrt. (3de zondag van de veertigdagentijd)
9:00 uur, Eucharistieviering, past. Monninkhof m.m.v.
Caeciliakoor
Ouders Herman en Annie Knegt-Kleinheerenbrink; Fam. de
Gooijer-v.d. Most; Pater Oude hengel; Cornelis en Mina
Helmich-de Gooijer; Bertus en Gerrit; Liezeth en Marlot Werink;
Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; Ouders JuurlinkSpijker; J.W. Wencker en echtgenote; Marinus en Anna MeijerSchlepers

Di.

22 mrt.
Pastoor Noordman

Do.

24 mrt.
Pastoor Langkamp

Vr.

25 mrt. Mariaboodschap
9:00 uur, REGIOVIERING in OMMEN
Eucharistieviering, past. Monninkhof

Za.

26 mrt. (4de zondag van de veertigdagentijd)
19:00 uur, Communieviering, werkgroep Hardenberg
m.m.v. Cornel
Winy Spijker- Oude Nijhuis; J.W. Wencker en echtgenote;
Ouders Postma-Soppe; Ouders de Gooijer-Busscher; Bernard
en Aida Beukers-de Gooijer;; Bernard en Dini SchlepersHemme en Rita en Berry Schlepers; Rieks en Mieke Arkes;
Mieke Viskaal-Wessel; Diny Kleinheerenbrink-Pieper

Di.

29 mrt.
Broeder Cornel

Do.

31 mrt.
Pastor Zandbelt
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Misdienaar beurten
Za. 12 maart

Stefanie Bosch en Hilda Berg

Zo. 20 maart

Marieke v.d. Bliek en Lisa Meekhof

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

16 januari
23 januari
29 januari
6 februari

60,10
72,30
23,70
29,72

Kroniek
Overleden op 28 januari jl.
Maria Catharina Theresia de Vent-Mentink
Op een leeftijd van 93 jaar
Laten we haar in onze gebeden herdenken

Gedoopt op 23 januari,
Loes Blauwgeers en Olav Hertsenberg.
Welkom in onze geloofsgemeenschap.
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Van de Redactie
Beste medeparochianen,
Wanneer u dit nieuwsblad voor u heeft, staan we aan de vooravond
van de Carnaval.
Helaas wordt dat dit jaar hier niet gevierd, maar in mei. Dit i.v.m. de
coronaperikelen.
Maar in de kerk wordt wel As-woensdag gevierd en wel op 2 maart.
Dat gebeurt in een regioviering op de Belte om 19.00 u.
Ook gaat dan de Vastenactie van start. U leest hier meer over in dit
blad.
En daarna begint de 40-dagentijd, waarin wij ons voorbereiden op het
leiden en sterven van Jezus Christus.
Het weekend van 19 en 20 maart is een themaweekend van vergeving
en verzoening. Er is dan een eucharistieviering op zondag 20 maart.
Verder begint op 21 maart de lente en hopen we op een beetje goed
weer, om van het voorjaar te genieten.
Wij wensen u een goede maand toe.
De Redactie
Uiterste aanleverdatum voor kopij nieuwsblad april,
14 maart 2022.
Red.vergadering
Apr.
14 mrt.
Mei
11 apr.
Juni
16 mei

vouwen en nieten
22 mrt.
19 apr.
24 mei

afhalen
23 mrt.
20 apr.
25 mei

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.

Agenda
16 Maart
21 maart
30 maart

Stemlokaal voor de verkiezingen van de gemeenteraad.
KBO-bijeenkomst.
Algemene ledenvergadering van St. Barbara.
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Wat iedere parochiaan wil weten
Vastenactie 2022
Vastentijd: Van Aswoensdag (2 maart) tot Eerste Paasdag (17 april) is
het vastentijd. Tijd van bezinning en wat soberder leven.
Wilt u in deze vastenperiode even minderen voor een ander?
Door bv een dagje geen vlees te eten, de auto te laten staan of de
televisie uit te laten? Doneer dan uw besparing aan de Vastenactie.
Even minderen….voor een ander.
Jaarlijks voert de Nederlandse katholieke gemeenschap tijdens de
vastentijd actie voor mensen die leven in moeilijke omstandigheden.
Om mee te werken aan een wereld waarin iedereen -waar dan ookeen goed en waardig leven kan leiden.
Vastenactie 2022 Je land is je leven
Dagelijks worden mensen over de hele wereld uit hun huizen gezet
omdat hun overheid of een grote onderneming de kostbare grond
opeist waarop zij wonen. Om bv een grote waterkrachtcentrale te
bouwen of een suikerriet- of palmolieplantage aan te leggen.
Uitzettingen gaan vaak gepaard met veel intimidatie en geweld.
En economische belangen wegen vaak groter dan de rechten van
lokale bewoners. Landonteigeningen hebben ook veel impact op
milieu en klimaat.
U vindt bij dit nieuwsblad een vastenzakje waarin u uw gift in kunt
doen. Bij de uitgang van de kerk staat een bus voor de zakjes, of in te
leveren bij secretariaat (evt. in brievenbus).
BIJ VOORBAAT DANK!
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Emmanuelparochie gaat op bedevaart naar Lourdes
7 t/m 12 september 2022.
Belangstellenden die zich willen aanmelden voor deze reis kunnen dat
doen bij de contactpersoon van de kerk, voor Slagharen is dat;
Gerard Froeling (0523-613127)gerardfroeling@ziggo.nl
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Het Buddy Project Hardenberg-9 komt eraan... DOE JE MEE?
We willen gaan starten met de voorbereiding voor het 9de Buddy
Project Hardenberg. We hopen te starten in de maand maart.
De datum moeten we nog vaststellen, maar het zal een vrijdagavond
worden rond 17.30 uur (met een avondmaaltijd waarin jij kennis maakt
met je buddy)
Uiteraard moet er wel perspectief zijn om te beginnen met ons project.
We volgen hierin de besluiten van onze overheid t.a.v. corona.
Het Buddy Project Hardenberg helpt asielzoekers en statushouders bij
hun sociale integratie. Dit doen we door betrokken inwoners van de
gemeente Hardenberg te koppelen aan hen èn te begeleiden voor de
periode van 4 maanden.
Heb jij er al eens over nagedacht of je mee zou willen doen?
Zou jij het verschil willen maken in het leven van iemand door
hele gewone activiteiten te ondernemen?
Meld je dan nu aan via deze link:
Aanmelden als buddy – Buddy Project Hardenberg
We hopen weer met een goede groep te kunnen starten om op deze
manier iets voor bewoners van het AZC en statushouders te kunnen
betekenen.
Mogen we rekenen op jouw hulp?
Tot gauw!
Met vriendelijke groet,
Jan van de Giessen, coördinator
Aly Rensink, coördinator
Ayold Buit, coördinator
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Nieuwe datum voor jongerenweekend WJD@home
op Ameland; vrijdag 29 april – zondag 1 mei 2022
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Inzicht & Uitzicht:
Activiteitenprogramma Emmanuelparochie
Een aantal activiteiten is weer opgestart.
Deelnemers hebben persoonlijk bericht ontvangen.
Voor meer informatie zie onze website
www.emmanuelparochie.nl

Inloopmiddag:
Beste mensen,
Het was een gezellige en geslaagde inloopmiddag in februari, de
eerste keer in het nieuwe jaar.
Ook de tweede zondagmiddag in maart organiseren we weer een
middag.
We hopen u op zondagmiddag 13 maart 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 13 maart
Hartelijke groeten,
Annie Bosch tel. 0523 681762

Nieuws vanuit de verenigingen
Buurtkamer
U bent van harte welkom op de volgende activiteiten;
12 maart, Bingo en de laatste zaterdag van de maand is er altijd
kaarten.
De activiteiten beginnen om 14:00 uur.

R.K. Vrouwenvereniging
Door de nieuwe versoepelde coronaregels, kunnen we het programma
weer oppakken. Op woensdag 9 maart vertelt De heer J. Verburg ons
alles over paddenstoelen. Het belooft een mooie verzorgde avond te
worden waarin we mooie dia’s te zien krijgen. De avond begint om
19:30 uur. Graag tot dan.
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Kinderpagina
Jezus 40 dagen in de woestijn
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