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         Nieuwsblad 
Mei 2022 

 

 

Meimaand-Mariamaand 

 

Duizend rozen zou ik je willen geven, 

maar ach, die bloeien maar zo even. 

Daarom één prachtige roos voor jou, 

met de belofte om dat te doen 

wat jouw zoon ons heeft gevraagd. 

 

Om verdraagzaamheid te brengen, 

te helpen waar het moeizaam gaat. 

Om heel veel bruggen te bouwen,  

mensen te verbinden met elkaar. 

Om wat troost te brengen hier en 

daar. 
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Bestuur Emmanuel Parochie 

Voorzitter, pastoor A.G.M. Monninkhof.  
Vicevoorzitter, dhr. G. Boekel  
Secretaris, mevr. I. Viskaal 
Penningmeester, dhr. 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 

Waar gaat het heen ? 

Deze vraag hoorde ik tijdens een vergadering van een locatieraad. Een 

begrijpelijke vraag. Want er is veel aan de hand en er is het nodige in 

beweging. Deze vraag werd gesteld naar aanleiding van een gesprek 

over de liturgie. In het pastoraal team zijn we bezig om te kijken naar 

houdingen in de liturgie: staan, zitten en knielen. Hoe kunnen we de 

door onze lichamelijke expressie de actieve betrokkenheid van ons 

allen bij de viering bevorderen? Dit zal nog heel wat overleg vragen. 

Zodra wij als pastoraal team hier een visie op hebben, zullen wij deze 

uiteraard met U delen.  

Niet alleen in onze Emmanuelparochie, maar ook in onze katholieke 

kerk wereldwijd speelt het één en ander. Zo wil paus Franciscus graag 

van ons weten, hoe het verder moet met onze rooms katholieke kerk. 

In 2023 zal hij hierover in Rome een grote kerkvergadering houden. 

Maar reeds nu vraagt hij onze mening hierover. Dit heet het ‘synodaal 

proces’. In het kader van dit proces hebben ook in onze parochie – 

voorzover dit kon, denkt U ook aan de beperkingen als gevolg van 

corona – enige gesprekken plaatsgevonden. Binnenkort hopen wij als 

pastoraal team van deze gesprekken een kort verslag te publiceren.  

Kijken we in onze wereld, dan zien we ook de nodige vragen. Neem nu 

de oorlog in Oekraïne. Wat een vreselijke beelden komen tot ons van 

zinloos geweld en onnoemelijk veel leed. Waarom toch al deze 

narigheid? En wat betekent dit voor de toekomst, ook voor ons eigen 

leven? Eén ding is zeker: deze oorlog raakt ons allemaal; ons leven zal 

nooit meer hetzelfde zijn. 

En misschien moeten we dit ook wel zeggen van corona. Onze 

samenleving is gelukkig weer open. Maar toch: het virus is nog steeds 

in ons midden. Velen van ons worden ziek, de meesten gelukkig niet 

zo erg, maar toch …Ook met ‘corona’ zullen we moeten leren leven. 

Maar hoe?  

Voeg hierbij nog allerlei prangende vragen rondom het klimaat, 

armoedeproblematiek en wat al dies meer zij; dan wordt het duidelijk, 
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dat het overbekende lied van Mieke Telkamp: “waarheen leidt de weg 

die wij moeten gaan” nog steeds actueel is. 

De enige zekerheid, die we op grond van ons geloof mogen koesteren, 

is: “Het komt goed”. Dit vierden we met Pasen. En in deze Paastijd 

mogen we hier verder bij stil staan. 

Dat we – wat er ook gebeurt – vanuit dit gelovig vertrouwen mogen 

leven: “Het komt goed”. 

Pastoor André Monninkhof 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijheid (4 en 5 mei) 
 

Vrijheid ligt niet zomaar op straat, 
je kunt het niet even oprapen. 
 
Het is leven zonder angst en geweld, 
vrij kunnen zijn in je doen en laten. 
 
Vrijheid is ook kunnen laten zien 
wie je bent en waar je voor staat. 
 
Het is dankbaarheid aan hen 
die hun leven gaven voor onze…..vrijheid 
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Vieringen in de regio. (Wijzigingen voorbehouden) 

 
Geloofsgemeenschap St. Vitus, Dedemsvaart 
Zo.   1 mei,   9:00 uur WGR Dedemsvaart 
Zo.   8 mei,   9:00 uur EV 
Za. 14 mei, 19:00 uur WGR Slagharen 2 
Za. 21 mei, 19:00 uur EV 
Zo. 29 mei,   9:00 uur CV 
 
Onze lieve vrouw van Fatima, De Belte 
Zo.   1 mei,    9:00 uur CV 
Za.   7 mei,  19:00 uur WGR Slagharen 1 
Zo.  15 mei,   9:00 uur WGR Slagharen 2 
Za.  21 mei, 19:00 uur EV 
Do.  26 mei, Hemelvaart van de Heer 
           7:00 uur CV in regioverband 
Zo.  29 mei,   9:00 uur EV 
 
 
Geloofsgemeenschap St. Stephanus, Hardenberg  
Zo.    1 mei,  11:00 uur WGR Dedemsvaart 
Zo.    8 mei,  11:00 uur CV 
Zo.  15 mei,  11:00 uur WGR Slagharen 2 
Zo.  22 mei,  11:00 uur CV 
Zo.  29 mei,  11:00 uur EV 
 
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” 
 
Za. 30 april 

19:00 uur, Communieviering, past.werk. Butti m.m.v. 
Caeciliakoor 
J.W. Wencker en echtgenote; Bennie en Berny Maas; Ouders 
Postma-Soppe; Joop Sieljes 

 
Di.  3 mei 
 Pastoor Langkamp 
 
Wo. 4 mei  
 19:15 uur, Dodenherdenking m.m.v. Cornel 
  
Do. 5 mei 

Pater Oude-hengel 
 
Zo. 8 mei, Moederdag 

9:00 uur, Communieviering, Werkgroep Slagharen 1 m.m.v. 
Caeciliakoor 
Winy Spijker- Oude Nijhuis; J.W. Wencker en echtgenote; Joop 
en Leida Mecklenfeld-Schepers; Jan en Miep Peters; Bernard 
en Dini Schlepers-Hemme en Rita en Berry Schlepers; Ouders 
Bouwhuis-Finkers en fam.; Ouders v.d. Most-Schlepers en 
fam.; Meine en Lenie Kloppenburg; Joop Sieljes 

 
Di. 10 mei 
 Broeder Cornel 
 
Do. 12 mei 
 Pastor Zandbelt 
 

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
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Za. 14 mei 
19:00 uur, Eucharistieviering, past. Monninkhof m.m.v. 
Caeciliakoor 
Gerard en Gré de Vent-Koorman en Anton de Vent; Britt Kosse; 
J.W. Wencker en echtgenote; Rieks en Mieke Arkes; Bertus en 
Gerda Holtkuile-Cents; Ouders Wenker-Schrijver; Jans Wenker 
en fam.; Jans Belt en fam.; Herman en Mien Disselborg-
Mecklenfeld; Ouders Juurlink-Spijker; Fam. Mecklenfeld-
Scholten; Fam. de Gooijer-v.d. Most; Ouders Bosch; Johan 
Feddema; Ouders Schlepers-de Munnik en fam.; Leny Spijker 
en fam. Spijker-Korttrik; Hein Tholen 
 

Di. 17 mei 
 Pastoor Noordman; Bennie en Berny Maas 
 
Do.  19 mei 
 Pater Oude-hengel 
 
Zo. 22 mei 

9:00 uur, Communieviering, past. werk. Butti m.m.v. Cornel 
Mieke Viskaal-Wessel; Ouders Herman en Annie Knegt-
Kleinheerenbrink; J.W. Wencker en echtgenote 
 

Di. 24 mei 
 Broeder Cornel 
 
Do.  26 mei, Hemelvaart van de Heer 
 7:00 uur, REGIOVIERING op DE BELTE 

Communieviering, past. werk. Butti 
 

Za. 28 mei 
19:00 uur, Communieviering, past. werk. Klein Overmeen 
m.m.v. Cornel 
J.W. Wencker en echtgenote; Betsie Wenker-Elfrink en ouders 
Wenker-Maas; Hennie Spijker; Fam. Spijker en fam. Platen; 
Johan en Riek Schlepers-Sieljes en Greet Sieljes 

 
Di. 31 mei 
 Pastoor Noordman 
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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 

 
Za. 12 maart €  32,09 

Zo. 20 maart €  59,58 

Za. 26 maart €  35,15 

Zo.   3 april  €  32,30 

 

 
Kroniek 

 
Overleden op 1 april jl. 

                                 Johannes Hendrikus Sieljes 
Op een leeftijd van 84 jaar 

 
 Laten we hem in onze gebeden herdenken 

 

Za. 14 mei Marieke v.d. Blieck en Annie Kok 
 

Zo. 22 mei Lisa Meekhof en StefanieBosch 

Za. 28 mei Hilda berg en Marieke v.d. Blieck 
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Van de Redactie 

Beste medeparochianen, 
Een nieuwe maand in het verschiet, de maand mei, Mariamaand. 

We beginnen de maand met op 4 mei de jaarlijkse Dodenherdenking. 

Behoorlijk actueel met de oorlog in Oekraïne. De viering begint om 

19.15 uur in de kerk. 

Dan volgt de volgende dag op 5 mei Bevrijdingsdag, gelukkig kan deze 

dag weer gevierd worden. 

Op 8 mei is het Moederdag, een dag waar alle moeders worden 

geëerd.  

Dan volgt op donderdag 26 mei, de Hemelvaart van de Heer. Er is in 

Slagharen geen viering, maar wel om 7.00 uur op de Belte of om 11.00 

uur in Ommen 

Verder zijn de vieringen volgens het rooster. 

Wij wensen u een goede maand toe. 

De Redactie 

 

 
Uiterste aanleverdatum voor kopij nieuwsblad juni,  
11 mei 2022. 
 
Red.vergadering         vouwen en nieten             afhalen 
Juni        11 mei             17 mei                             18 mei 
Juli/aug.     13 juni              21 juni   22 juni 
 
 
Wij feliciteren 
Wij feliciteren iedereen die in de maand mei jarig zijn. Wij wensen u 
allen een fijne en gezellige dag toe, maar bovenal een gezond en 
gelukkig nieuw levensjaar. 
 

Agenda 
  9 mei  19:30 uur, Zijactief 
18 mei  14:30 uur, Middag van de Zonnebloem 
18 mei  R.K. Vrouwenvereniging, sluitingsavond 
23 mei  KBO algemene ledenvergadering 
26 mei  Hemelvaartsdag 
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Wat iedere parochiaan wil weten 
 
Diakenwijding, Richard Meijer 
 
Eind december 2021 bent u geïnformeerd over het uitstellen van mijn 
diakenwijding. Inmiddels zijn de Corona maatregelen verleden tijd en is 
D.V. 7 mei 2022 de diakenwijding van mij en mijn medewijdeling 
Antoon. 
Op ruim 1500 kilometer van ons vandaan is het oorlog. Mensen zijn in 
grote getallen op de vlucht geslagen om te ontkomen aan het geweld. 
Mensen die achter bleven verkeren in grote onzekerheid, de bezetter 
hongert de achter gebleven mensen in sommige steden en dorpen uit 
in de hoop zo een overgave te bereiken. Levenloze lichamen van 
onschuldige inwoners zijn voor vuil achtergelaten op straat. 
In mijn dagelijks werk en in het dienstwerk voor de kerk ervaar ik wat 
dit teweeg brengt. Vluchtelingen vragen mij te bidden voor hun 
achtergebleven dierbaren die amper te eten hebben. Het is voor mij 
niet passend om in deze omstandigheden mijn wijding groots en 
uitbundig te gaan vieren. Soberheid is naar mijn beleving passend in 
deze. Deze keuze past mij ook als persoon en hoe ik het werken als 
diaken opvat “in bescheidenheid dienend zijn aan mensen”. 
Dit is dan ook de reden er geen uitnodiging in het parochieblad staat 
om op zaterdag 7 mei 2022 aanwezig te zijn bij de wijding en de 
receptie in Utrecht. Het staat u wel vrij om de wijdingsviering die om 
10:30 uur aanvangt op zaterdag 7 mei 2022 bij te wonen in de Sint 
Catharina kathedraal, Lange Nieuwstraat 36 Utrecht.  De viering is via 
een livestream te volgen https://tinyurl.com/2p986c86  

  
Hartelijke groet, 
Richard Meijer  
 
Op zondagochtend 8 mei zal Richard om 11.00 uur mee voorgaan in 

een viering in de kerk van Ommen. Na de viering kunt u hem 

feliciteren. En natuurlijk zijn hiervoor ook alle parochianen van harte 

welkom. Wij wensen Richard een goede voorbereiding op deze voor 

hem bijzondere dag. 

Parochiebestuur Emmanuelparochie 

 

https://tinyurl.com/2p986c86
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Even voorstellen: uw nieuwe vice-voorzitter, Gerard Boekel 
 
Vanaf 1 april 2022 mag ik het stokje overnemen van Hermien 
Schoorlemmer als vicevoorzitter van onze Emmanuelparochie. Het 
afgelopen jaar heb ik al meegedraaid in het bestuur om al wat eerste 
ervaring op te doen. Ondanks dat ik de afgelopen jaren als 
profieldrager Gemeenschapsopbouw voor de locatie Hoonhorst al 
bestuurlijk actief was binnen de parochie, heb ik nog lang niet met 
iedereen kennis kunnen maken. Met een aanstellingstermijn van 
maximaal 8 jaren zal daar nog voldoende tijd voor zijn. Maar als eerste 
introductie, zal ik mijzelf verder voorstellen: Zesenveertig jaar geleden 
ben ik geboren in de Groningse plaats Haren als oudste in een 
Nederlands Hervormd gezin. Op mijn tweede ben ik echter verhuisd 
naar het Zuid-Limburgse Mheer, bijna het uiterste puntje van 
Nederland. In een klein Rooms Katholiek dorp met een kerk, een café 
en een school groeide ik op met heel veel lokale en religieuze tradities. 
Naast carnaval en dorpsfeesten werd daar bijvoorbeeld nog regelmatig 
processies gelopen door het dorp. Ook op school was er veel aandacht 
voor het Katholieke geloof. Ondanks dat ik toen nog wel in Eijsden 
protestant-christelijk gedoopt ben is in Limburg waarschijnlijk het 
zaadje al gepland voor mijn verdere weg in het leven. Tijdens mijn 
studietijd leerde ik mijn vrouw Ingrid Diepman kennen en trouwden wij 
op 5 oktober 2001 in de H. Cyriacuskerk van Dalfsen. Ik was toen nog 
niet katholiek maar toonde mij al wel voldoende betrokken dat (toen 
nog) pastoor Woorts in onze huwelijksviering voorging. Na eerst in 
Zwolle te hebben gewoond vestigden wij ons in Hoonhorst toen onze 
oudste zoon Hugo was geboren. Drie jaar later volgde onze tweede 
zoon Victor. Beiden werden in de H. Cyriacuskerk van respectievelijk 
Dalfsen en Hoonhorst gedoopt en gingen vervolgens naar de St. 
Cyriacusschool (ja, daar is hij weer) in Hoonhorst. Kortom, 
langzaamaan richtte mijn leven zich steeds meer op het katholieke 
geloof en daarom besloot ik ook om mij op Eerste Pinksterdag te laten 
vormen, door pastoor Swijnenberg. Ingrid zong inmiddels bij het koor 
Enjoy, de jongens deden hun Eerste Heilige communie en Vormsel, ik 
was voorzitter van de ouderraad van de St. Cyriacusschool en 
organiseerde bijvoorbeeld de paasvuurviering. En zo rolde ik door naar 
het profieldragerschap Gemeenschapsopbouw in Hoonhorst. 
Het is in de functie van vicevoorzitter mijn uitdaging om onze parochie 
samen met alle parochianen, locatieraden, pastorale team en 
parochiebestuur in deze turbulente tijden zicht te houden op wat echt 
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belangrijk is, levendige 
geloofsgemeenschappen in alle locaties van 
onze parochie. Als parochiebestuur kunnen 
wij zorgen voor de lijntjes, de parochianen 
en locatieraden kleuren het plaatje in! Ik kijk 
ernaar uit u te ontmoeten en van gedachten 
te wisselen over de wijze waarop wij onze 
parochie toekomstbestendig maken!  
 
Gerard Boekel 
 
 
 

Grote dank aan Hermien Schoorlemmer 

Onlangs nam Hermien Schoorlemmer uit Hoonhorst afscheid als 

vicevoorzitter van het parochiebestuur van onze Emmanuelparochie. 

Als pastoraal van onze parochie, maar ook vanuit parochiebestuur en 

pastoraal team, zeg ik Hermien hartelijk dank voor alles wat zij als 

vicevoorzitter van ons bestuur voor onze parochie heeft gedaan. 

In 2015 trad zij aan, als opvolger van Ton Hoogenboom. Met hart en 

ziel heeft zij zich als vicevoorzitter voor onze parochie ingezet. Naast 

haar gezin en familie, en in combinatie met haar drukke werk, was zij 

altijd beschikbaar voor het bestuurlijke werk in onze parochie. In de 

jaren, waarin Hermien vicevoorzitter is geweest van ons 

parochiebestuur, was zij een verbindende factor en steun en toeverlaat 

voor velen. Op een onopvallende, maar duidelijke wijze gaf zij leiding, 

bij Hermien wist je waar je aan toe was. Maar ook de menselijke kant 

heeft zij nooit uit het oog verloren. Zelf herinner ik me het warme 

welkom in 2018, maar ook de vele gesprekken, dat ik bij Hermien aan 

haar keukentafel in Hoonhorst mocht voeren. Het kopje koffie smaakte 

heerlijk, maar het luisterend oor van Hermien was spreekwoordelijk! 

Ook collega’s in het pastoraal team en anderen, die Hermien mochten 

ontmoeten, kunnen hiervan getuigen! Gelukkig blijft Hermien nog 

dienstbaar aan het Lourdeswerk in onze parochie. Maria heeft een 

speciaal plekje in haar leven; en graag laat zij anderen als pelgrims 

hierin delen.  
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Als parochiebestuur en pastoraal team prijzen we ons gelukkig, dat per 

1 april jl. de heer Gerard Boekel, eveneens uit Hoonhorst, is 

aangetreden als nieuwe vicevoorzitter van het bestuur van onze 

Emmanuelparochie. We wensen hem heel veel zegen en succes met 

zijn goede werk als vicevoorzitter. Heel fijn, dat je dit voor onze 

parochie doen wilt! 

En Hermien, dank voor alles! Nog heel veel mooie jaren, samen met je 

echtgenoot Herman, en allen die je lief en dierbaar zijn. Ga met God en 

het ga je goed! 

 Pastoor André Monninkhof 

 

Begrafenisvereniging St. Barbara 

Op 30 maart is de jaarvergadering van de begrafenisvereniging St. 
Barbara gehouden. Bij de presentatie van de jaarcijfers over 2021 werd 
bekend gemaakt dat er een tekort is ontstaan, doordat er 50 % meer 
begrafenissen zijn verzorgd door de vereniging, in vergelijking met het 
langjarig gemiddelde. Uit de reserves is dit tekort vereffend. Om de 
vereniging ook in de toekomst te behouden heeft het bestuur besloten 
om de contributie te verhogen, omdat ook de gemiddelde leeftijd van 
onze leden stijgt, en om de gebruikelijke dienstverlening te blijven 
continueren, is een verhoging van 15 euro naar 25 euro per lid 
noodzakelijk. Wij beseffen dat dit een forse verhoging is, maar voor het 
voortbestaan van de vereniging noodzakelijk. Daarbij zijn wij in 
vergelijking met andere verenigingen in de regio, een vereniging die 
voor een relatief lage contributie toch de gebruikelijke diensten kan 
verlenen. Het is in ieders belang om de vereniging voor onze leden, 
een levensvatbare toekomst te laten behouden. Voor reacties en 
persoonlijke vragen kunt u mailen naar G. de Gooijer penningmeester 
van de verenging;  barbara.slagharen@gmail.com  
 
Wij als bestuur willen u er graag op attenderen dat als uw kinderen de 
leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, zij niet meer aangesloten zijn bij 
Begrafenisvereniging St. Barbara. 
Voor opgave van het lidmaatschap kunt u mailen met                       
dhr. G. de Gooijer;  barbara.slagharen@gmail.com 
 
 

mailto:barbara.slagharen@gmail.com


15 
 

Overleg 2022 Kerkhofonderhoudsgroep  
geloofsgemeenschap  
H. Alphonsus de Liguori te Slagharen. 
 
Het heeft een tijdje geduurd maar het lijkt ons een goed moment om 
weer bij elkaar te komen. 
Dat zeiden we vorig najaar ook maar we moesten het wederom 
uitstellen. Nu is het wel zo ver en willen we jullie graag uitnodigen op 
woensdag 1 juni om 20:00 uur in de parochiezaal. 

 
Agenda 

 
- Opening en mededelingen 

 
- Groepsindeling en groepsgrootte 

 
- Benodigde investeringen of vervanging 

 

- Mededelingen vanuit de locatieraad en secretariaat. 
 

- Wat verder ter tafel komt. 
 

- Rondvraag 

 
Natuurlijk gaan we de praktische zaken even bespreken maar vooral 
om weer eens gezellig bij elkaar te zijn onder het genot van een hapje 
en een drankje. 
 
Bij verhindering graag afmelden bij Hendrie of Jos.  

 

 
Met vriendelijke groet, 
 

Hendrie van der Most  06 51988052 

Jos Arkes              06 53560725 
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De Zonnebloemloterij 2022! 
  
In mei en juni willen we weer langs de deuren om loten te verkopen. 
Daarvoor zoeken we nog vrijwilligers die ons willen helpen met 
verkopen.  
De opbrengst van de loterij komt in zijn geheel ten goede aan het werk  
van de Zonnebloem. 
Met onze ruim 30 vrijwilligers zijn wij altijd actief om sociaal isolement  
te verkleinen bij mensen met een lichamelijke beperking door bv. een  
activiteit, bellen of een bezoekje. 
Heb je tijd en zin om ons een handje te helpen meld je dan bij; 
Hans Kosse, 
Tel: 06-57773165. 
De Zonnebloem Slagharen-Schuinesloot-Lutten-De Krim 

 

Vragen over de livestream? 
Regelmatig bereiken ons vragen over hoe en waar de uitzending 
van de livestream te vinden is. Vindt u dit ook lastig?  
Schroom dan niet en neem contact op met het secretariaat. Zij 
zorgen ervoor dat er een afspraak kan worden gemaakt om uitleg 
te komen geven. 
We vinden het belangrijk dat de livestream voor iedereen 
toegankelijk is en helpen u graag. 
 
Secretariaat tel.: 0523-681331 
Woensdag: 10:00 – 12:00 uur       Vrijdag: 10:00 -  12:00 uur 
 

Inzicht & Uitzicht:  
Activiteitenprogramma Emmanuelparochie 
 
Naast de reguliere maandelijkse activiteiten, zijn 
voor de komende periode de volgende 
activiteiten gepland Donderdag 26 mei 13.00 
uur Loopmeditatie kloostertuin Zenderen 
Zondag 12 juni 10.00 uur Boerderijviering in 
Dedemsvaart U kunt zich aanmelden 
viaInzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl 
Voor meer informatie zie onze website 
www.emmanuelparochie.nl 
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Inloopmiddag: 
 
Beste mensen,  
We stoppen nu een tijdje met de inloopmiddag maar de tweede zondag 
van september hopen we u weer te kunnen begroeten voor een 
gezellig samenzijn. 
 
Blijf gezond en graag tot ziens op 11 september 
Hartelijke groeten,  
Annie Bosch 

 

 

Moederdag/ Mama zijn 

Niet altijd die ik het juiste  
niet altijd doe ik het goed. 
Want weet je, soms hè, 
weet ik niet hoe dat moet. 
 
Maar altijd doe ik mijn best 
veel meer nog dan jij denkt. 
Ik doe alles voor een lach 
die jij me dan schenkt. 
 
Want ik zie je zo graag gelukkig 
zonder verdriet of pijn. 
Dus weet mijn lieve kind, 
ik zal er altijd voor je zijn. 
 
Want ik ben jouw mama 
en dat is voor altijd. 
Mijn liefde, lieve schat, 
raak je nooit, nooit kwijt. 
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Nieuws vanuit de verenigingen 

 
Buurtkamer 
Elke laatste zaterdag van de maand is er kaarten. 
  

R.K. Vrouwenvereniging 
18 Mei om 19:30 uur sluitingsavond. Ook dit jaar sluiten we het seizoen 
af met een bingo en een verloting. 
Het bestuur wenst iedereen een prettige en zonnige vakantie 
 

KBO 
23 Mei, algemene ledenvergadering 
 

ZijActief 
Maandagavond 9 mei om 19.30 uur in de parochiezaal 
Lezing “Vrijmetselarij” door dhr. Huub Verberk. 
Huub Verberk is secretaris van de Vrijmetselarijloge Fides Mutua uit 
Zwolle. Hij vertelt ons alles over het werk, de rituelen en de organisatie 
van het internationale genootschap van de Vrijmetselarij. 
Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of 
levensbeschouwing. En zeker geen sekte of geheim genootschap. De 
Orde van Vrijmetselarij is een democratische vereniging, waarvan de 
leden streven naar verdieping van inzicht, geestelijke en morele 
verheffing, onderling waardering en wederzijdse hulp. Door goed te 
luisteren naar de ander, kom je veel over jezelf te weten. 
Het is het grootste genootschap met rituelen en is wereldwijd 
verspreid. Daarin onderscheid zij zich van andere organisaties op dat 
terrein door haar bijzondere methode van werken. Al in 1734 is de 
Vrijmetselarij ook in Nederland vertegenwoordigd. Wie meer wil weten 
over Vrijmetselarij,  laat dan deze lezing niet aan zich voorbijgaan. Het 
is super interessant om hier meer over te weten te komen!  
 
Filmmiddag 
Er is nog overleg over de filmmiddag. De eerste donderdag van de 
maand is 5 mei en bevrijdingsdag. Als het doorgaat krijgen de leden 
van ZijActief hierover bericht. 
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‘Wegen met Zegen’: nieuwe Pelgrimsroute door de Betuwe 

In de Nijmeegse Antoniuskerk wordt op 15 mei ‘Wegen met Zegen’ 

officieel geopend: een nieuwe Pelgrimsroute door de Betuwe. “Wegen 

met Zegen is niet zomaar een wandeling door het mooie Betuwse 

landschap, het is een pelgrimstocht. De route neemt je mee langs oude 

landweggetjes, waterloopjes, boomgaarden, kastelen en vergezichten 

over de rivier,” aldus de initiatiefnemers: Margreet Sanders (pastoraal 

werkster parochie Maria Magdalena), dominee Wilma Hartogsveld en 

Corné van Iersel. De route is er voor iedereen die van meerdaagse 

wandelingen houdt, maar biedt ook vele mogelijkheden voor 

verdieping. Juist in onze hectische tijd is het immers goed om af en toe 

‘een pas op de plaats’ maken en even tijd voor jezelf te nemen. 

Dominee Wilma Hartogsveld: “Zowel de protestantse gemeente de 4-

plek als de Maria Magdalenaparochie zoekt naar eigentijdse manieren 

om mensen hier en nu te inspireren. De christelijke traditie heeft daarin 

veel te bieden zoals mediteren, pelgrimeren, het delen van verhalen en 

rituelen. In Pleisterplaats Ressen was er al veel ervaring opgedaan 

hiermee en pastoraal werker Margreet Sanders heeft een schat aan 

ervaring in onder andere het begeleiden van mensen op pelgrimage. 

Corné van Iersel van de Antonius van Paduakerk was al een tijdje 

bezig met het plannen voor een pelgrimshuis in Nijmegen.” Margreet 

Sanders vult aan: “We hebben de hoofden bij elkaar gestoken en 

kwamen al snel met het idee van een Pelgrimstocht door de Betuwe. 

Er is hier een rijke geschiedenis, ook op het gebied van christendom 

en het Betuwse landschap is prachtig om doorheen te lopen.” De 

Pelgrimstocht is 150 kilometer lang en telt elf etappes. Onderweg 

komen de wandelaars langs meer dan veertig kerken en kerkjes. Het 

wandelboekje en de website bieden een schat aan informatie over de 

geschiedenis, het landschap, de bezienswaardigheden, verhalen, 

mythes en legendes vanuit de omgeving. Voor degenen die van deze 

wandelroute een pelgrimage willen maken, is er een Pelgrimsdagboek 

beschikbaar. Daarin staan allerlei gedachten, gedichten, suggesties en 

ideeën om al wandelend niet alleen stappen in het landschap te zetten, 

maar ook te groeien naar inzicht in jezelf en de (levens)weg die je wilt 

gaan.  

Meer informatie en verkoop wandelboekjes & Pelgrimsdagboeken: 

www.wegenmetzegen.nl. 

http://www.wegenmetzegen.nl/
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Kinderpagina 
Maria vraagt ons om te bidden met haar voor vrede op aarde en ook voor 
elkaar. Elke keer dat je een Weesgegroet hebt gebeden, mag je een kraal van 
de Rozenkrans inkleuren. Zo bid je mee met; 
Kinderen bidden voor oorlogskinderen. 


