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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/


3 
 

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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Jezus leeft 

 

Er breekt een  

nieuwe morgen aan, 

de vrouwen zijn 

naar het graf gegaan. 

Hij is hier niet 

Hij is opgestaan! 

 

Waarom is het  

dat u beeft? 

Zie de plaats 

waar Hij gelegen heeft. 

Vertel het iedereen 

Jezus leeft! 
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Vieringen in de regio. (Wijzigingen voorbehouden) 

 
Geloofsgemeenschap St. Vitus, Dedemsvaart 
Zo . 3 april,   9:00 uur EV 
Za.  9 april,    19:00 uur Presentatie EHC 
Vr. 15 april,     9:00 uur Goede vrijdag, kruisweg o.l.v. parochianen 
Zo. 17 april,   9:00 uur Hoogfeest van Pasen, WGR  
Ma.18 april,    10:00 uur Tweede Paasdag, EV in regioverband 
Zo. 24 april,    11:00 uur Eerste Heilige Communie 
 
Onze lieve vrouw van Fatima, De Belte 
Za.   2 april, 19:00 uur WGR Slagharen 1 
Zo. 10 april,   9:00 uur Palmzondag, EV met palmwijding  
Do. 14 april, 19:00 uur Witte Donderdag EV in regioverband 
Vr.  15 april, 19:00 uur Goede Vrijdag in regioverband 
Za. 16 april, 20:30 uur Stille zaterdag, Paaswake in regioverband 
Zo. 17 april,   9:00 uur Hoogfeest van Pasen, WGR 
Za. 23 april, 19:00 uur WGR 
 
Geloofsgemeenschap St. Stephanus, Hardenberg  

Zo.   3 april, 11:00 uur EV 

Zo. 10 april, 11:00 uur CV 

Vr.  15 april, 15:00 uur Goede Vrijdag, kruisweg (onder voorbehoud) 

Zo. 17 april, 11:00 uur Hoogfeest van Pasen, CV 

Zo. 24 april, 11:00 uur 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 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” 
 
Zo. 3 april 

9:00 uur, Communieviering, werkgroep Slagharen 1 m.m.v. 
Caeciliakoor 
J.W. Wencker en echtgenote; Bernard en Aida Beukers-de 
Gooijer; Jan Bosch; Monique Ulrich-Lulf; Tinus Koehl; Johan 
Feddema; Ouders Schlepers- de Munnik en fam.; Corrie Berg-
Finkers; Leny Spijker; Gerard Spijkerman 
 

Di. 5 april 
 Pastoor Noordman 
 
Do. 7 april 
 Pastoor Langkamp 
 
Za. 9 april 

19:00 uur, Eucharistieviering met Palmwijding, past. 
Wenker m.m.v. Cornel 
Gerard en Gré de Vent-Koorman en Anton de Vent; Britt Kosse; 
J.W. Wencker en echtgenote; Tinus Koehl; Corrie Berg-Finkers; 
Leny Spijker; Gerard Spijkerman 
 

Di. 12 april 
 Pater Oude hengel; Bernard en Dina Kosse Mentink 
 
Do. 14 april, Witte Donderdag 
 Broeder Cornel 
 
Vr. 15 april, Goed Vrijdag 
 15:00 uur, Kruisweg o.l.v. parochianen m.m.v. Caeciliakoor 
 

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
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Za.  16 april, Stille Zaterdag 
20:30 uur, Paaswake REGIOVIERING op DE BELTE,  
Eucharistieviering, past Wenker 
 

Zo. 17 april, Hoogfeest van Pasen 
9:00 uur, Communieviering, past. werk. Butti m.m.v. 
Caeciliakoor 
Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; J.W. Wencker en 
echtgenote 
Ouders Juurlink-Spijker; Ouders Herman en Annie Knegt-
Kleinheerenbrink; Fam. Mecklenfeld-Scholten; Fam. de Gooijer-
v.d.Most; Antoon en Gretha v.d. Most-Pieper; Joop en Leida 
Mecklenfeld-Schepers; Jan en Miep Peters; Bernard en Dini 
Schlepers-Hemme en Rita en Berry Schlepers; Fam. Wellen-
Assen; Tinus Koehl; Ouders Bouwhuis-Finkers en fam.; Leny 
Spijker en fam. Spijker-Korttrik; Antoon en Lena Bouwhuis; 
Wendy Hagemeijer; Mariet Verweg-Bouwhuis; Gerard 
Spijkerman 
 

Ma. 18 april, Tweede Paasdag 
 10:00 uur, REGIOVIERING in DEDEMSVAART, 
 Eucharistieviering, past. Monninkhof 
 
Di. 19 april 
 Pastor Zandbelt 
 
Do. 21 april 
 Pater Oude hengel 
 
Zo. 24 april 

9:00 uur, Eucharistieviering, past. Monninkhof m.m.v. 
Cornel 
Betsie Wenker-Elfrink en ouders Wenker-Maas; Mieke Viskaal-
Wessel; J.W. Wencker en echtgenote; Cornelis en Mina 
Helmich-de Gooijer en Bertus en Gerrit; Joop en Leida 
Mecklenfeld-Schepers; Ouders v.d. Veen; Tinus Koehl 
 

Di. 26 april 
 Pastor Zandbelt 
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Do. 28 april 
 Pastoor Noordman 
 
Za. 30 april 

19:00 uur, Communieviering, past.werk. Butti m.m.v. 
Caeciliakoor 

 J.W. Wencker en echtgenote 

 
 
 

 

Misdienaar beurten  

 

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

Opbrengst collecte 

 
12 februari  € 24,65 

20 februari € 42,80 

26 februari  € 64,70 

  6 maart  € 35,75 

 

 
 

Za.  9 april Lisa Meekhof en Annie Kok 
 

Vr. 15 april 
(15.00 uur, kruisweg) 

Marietje Hertsenberg, Annie Kok en  
Hilda Berg 
 

Zo. 17 april Marieke v.d. Blieck en Hilda Berg 

Zo. 24 april Lisa Meekhof en Stefanie Bosch 

Za. 30 april Marieke v.d. Blieck en Hilda Berg 
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Kroniek 
 
Overleden op 17 februari jl. 

Wilhelmina Suzanna Ulrich-Lulf 
Op een leeftijd van 53 jaar 

 
Overleden op 24 februari jl. 
Cornelia Maria Berg-Finkers 
Op een leeftijd van 84 jaar 

 
Overleden op 28 februari jl. 

Johanna Helena Spijker 
Op een leeftijd van 96 jaar 

 
Overleden op 11 maart jl. 
Gerard Hansje Spijkerman 
Op een leeftijd van 57 jaar 

 
 Laten we hen in onze gebeden herdenken 
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Van de Redactie 
 
Beste medeparochianen, 
We zitten al weer midden in de 40-dagentijd en het wordt al wat 
voorjaarsachtig.  
De krokussen bloeien en nog een paar weken en het is weer Pasen. 
Helaas duurt de oorlog in Oekraïne nog voort en zijn er nog veel 
mensen op de vlucht. Laten we voor hen doen wat we kunnen doen en 
bidden dat zij snel weer terug kunnen naar hun land.  
Dan de vieringen in de kerk: zaterdag 9 april, dan vieren wij 
Palmzondag. 
Daarna volgt de Goede Week en Pasen. De vieringen van de Goede 
Week worden dit jaar in de kerk van de Belte gehouden. Verderop in 
dit blad leest u de tijden van de vieringen. 
Zondag 1e Paasdag is er hier een communieviering. 
Wij wensen u een goede maand toe. 
De Redactie 
 

Uiterste aanleverdatum voor kopij nieuwsblad mei,  
11 april 2022. 
 
Red.vergadering         vouwen en nieten             afhalen 
Mei             11 apr.            19 apr.                             20 apr. 
Juni        11 mei             17 mei                             18 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 
  6 april vanaf 9:00 uur KBO, belasting invullen 
14 april Witte Donderdag 
15 april Goede Vrijdag 
17 april Eerste Paasdag 
18 april Tweede Paasdag 
20 april R.K. Vrouwenvereniging 
25 april KBO 
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Wat iedere parochiaan wil weten 
 
In de goede week zullen de vieringen, zoals vermeld, in De Belte                             
plaatsvinden. Wat het parkeren betreft enkele aandachtspunten:  
- Parkeren op kerkplein met de neus richting straat, zoveel  
  mogelijk recht achter elkaar.                                                                                                                                       
- Achter de kerk is een kleine parkeermogelijkheid.                                                               
- Aan begin Geert Michelsweg voor een leegstaand pand.                                                  
- Langs de kant van de weg, restaurant Haverkort is open dus 
  het zal drukker zijn. 
Tijdens Paaswake zal er een 2de collecte worden gehouden. 

 
Herinnering-Actie kerkbalans 2021 
 
Mogen wij de parochianen die hun kerkbijdrage van het jaar 2021 
nog niet betaald hebben, vriendelijk verzoeken dit alsnog te doen? 
Uw bijdrage is onmisbaar. 
Met dank voor Uw medewerking, 
Het Locatiebestuur  

Oorlog Oekraïne 

Beste parochianen, 

Het is u vast niet ontgaan dat al weken de mensen in Oekraïne leven in 
een oorlog.  
Een situatie die de ouderen onder ons in gedachten terug zal brengen 
naar de jaren '40-'45. 
Voor veel parochianen een situatie die ze niet kennen, en waarvan we 
hopen deze ook nooit mee te maken.  
Het komt echter wel heel dichtbij.  
Om de hulpbehoevende medemensen in Oekraïne te helpen hebben 
wij als locatieraad besloten om een financiële bijdrage te leveren vanuit 
een legaat die wij hebben ontvangen. De bijdrage zal overgemaakt 
worden aan "Kerk in Nood". 
 
Laat onze gedachten en gebeden uitgaan naar de inwoners van 
Oekraïne.  
Vriendelijke groet, 
De Locatieraad 
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Inloopmiddag: 
 
Beste mensen,  
Ook de tweede zondagmiddag in april organiseren we weer een 
middag.  
We hopen u op zondagmiddag 10 april 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 10 april 
Hartelijke groeten,  
Annie Bosch tel. 0523 681762 
 
 

 

Inzicht & Uitzicht:  
Activiteitenprogramma 
Emmanuelparochie 
 
Zondag 3 april, 14.00 uur 
Emmanuelwandeltocht in 
Hoonhorst       
Donderdag 21 april 20.00 uur Het 
verhaal van de Zondvloed en de 
Ark van Noach in Ommen  
 
De maandelijkse bijeenkomsten 
zijn weer opgestart. De deelnemers 
zijn hiervan op de hoogte gesteld. 
U kunt zich aanmelden via; 
 
 
InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl  
Voor meer informatie zie onze website www.emmanuelparochie.nl 
 

mailto:InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl
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Emmanuelwandeltocht Hoonhorst 
 
Hoonhorst is een dorp in de gemeente Dalfsen. Het dorp telt ca. 728 

inwoners binnen de kern; in het landelijke gebied om de kern heen 

wonen ca. 870 mensen. Hoonhorst is ontstaan toen in de eeuwen na 

de reformatie het katholieke geloof onderdrukt werd. De kerk is gewijd 

aan de heilige Cyriacus. 

De Emmanuelwandeling 

wordt door de 

locatieraad Hoonhorst 

georganiseerd in 

samenwerking met de 

MOV en het Sr. Lucille 

Memorial Fonds. Dit 

fonds steunt 

schoolprojecten in 

Olosentu , Kenia. 

Meer informatie kunt u 

vinden achter in de kerk. 

 

Er wordt gestart vanuit Hoonhorst bij de kerk en tijdens de ca. 8 

kilometer lange wandeling maakt u kennis met de mooie omgeving en 

landgoederen rondom Hoonhorst. Onderweg is er een mogelijkheid om 

te rusten en een versnapering te nemen.                                                                                                          

Terug in het dorp kunt u nazitten bij café-restaurant Kappers.   

Datum:     Zondag 3 april   
Tijd:          Inloop 13.30 uur / start 14.00 uur 
Locatie:    Kerkplein Hoonhorst 
Kosten:    Vrijwillige  bijdrage       
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Nieuws vanuit de verenigingen 
 
Buurtkamer 
U bent van harte welkom op de volgende activiteiten; 
Zaterdag 9 april om 14:00 uur, Paasbingo. 
Elke laatste zaterdag van de maand is er kaarten. 
  

R.K. Vrouwenvereniging 
Woensdagavond 20 april om 19:30 uur gaan we samen sjoelen voor 
een paar mooie prijzen en een poedelprijs. Graag tot dan. 
 

KBO 
Maandag 25 april komt er een gastspreker, Dhr. Drost, cardioloog 
 

ZijActief 
Dinsdagmiddag 12 april om 16.00 uur in restaurant Haverkort  
Op 7 maart 2021 bestond ZijActief 75 jaar!  Het bestuur is zeer 
verheugd dat we dit nu éindelijk kunnen vieren met een etentje in 
restaurant Haverkort op 12 april om 16.00 uur. Door de 
coronaperikelen en de lockdown kon dit steeds geen doorgang vinden. 
Nu de meeste maatregelen zijn opgeheven kunnen we ons “normale” 
leven weer oppakken.  
Het verzamelpunt is om 15.45 uur op de het kerkplein. Dan gaat het 
richting Haverkort, hetzij op de fiets of met de auto. Als je er niet bent 
nemen we aan dat je op eigen gelegenheid gaat. 
Reisje in mei. Na een gezamenlijk overleg met de leden op de 
jaarvergadering is besloten om het reisje niet door te laten gaan in 
verband met té hoge kosten. In plaats daarvan gaat het bestuur een 
keuze maken met één van de uitgestelde activiteiten /lezingen uit haar 
map. Wat het wordt horen jullie te zijner tijd. 
Regiowandeling. De Parels uit Luttenberg willen op woensdag 20 
april een regiowandeling verzorgen. Het bestuur gaat informeren 
welke afstanden er gelopen kunnen worden en vraagt of er ook een 
korte wandeling van 3 km. mogelijk is. Dit krijgen jullie zo spoedig 
mogelijk door.  
Wij wensen jullie fijne Paasdagen en geniet van al het lentegroen en 
het vrije gevoel zonder al die beperkende maatregelen!   
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Pasen 

 

Het frisse groen op jonge twijgen, 

een tere tak met bloesemknop. 

De natuur spreekt en zal niet zwijgen, 

de lente volgt de winter op. 

 

Pasen schenkt ons weer nieuw leven, 

het oude is voorbijgegaan. 

Een licht wordt door ons gegeven, 

om in het donker op te staan. 

 

Pasen opent dichte deuren,  

een voorportaal is ons bereid. 

Een leven vol van lentekleuren, 

een vleugje van de eeuwigheid. 
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Kinderpagina 
(zoek de verschillen) 


