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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 
Algemeen lid, dhr. R Bosma 
 

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 

GOD MET MENSEN 
 

Er was eens een geleerde die veel boeken had geschreven over God.  
Op een avond is hij zó moe van al dat schrijven 
dat hij besluit om een wandeling langs het strand te maken.  
Plotseling ziet hij daar een jongetje dat alsmaar heen en weer loopt 
tussen de zee en het strand: de jongen heeft een kuil in het zand 
gegraven en nu is hij bezig om die kuil met zeewater te vullen. 
De geleerde ziet het even aan en vraagt dan: 'wat ben je toch aan het 
doen?' 
'Ik' zegt het jongetje 'ben bezig de zee in mijn kuiltje te scheppen.' 
'Maar dat is toch onzin' zegt de geleerde, 'die past er toch onmogelijk 
in?' En dan wordt het jongetje opeens een wijsneus en zegt: 'jij bent 
toch zo vaak aan het nadenken over allerlei dingen, zelfs over God en 
alles wat daarmee te maken heeft, nou, dat vind ik onzin.  
Ik denk,’ zo zegt de jongen, ‘dat de zee veel eerder in mijn kuiltje zal 
passen dan het geheim van God in jouw verstand.' 
Misschien kent u dit verhaal, het is een legende en de oude man in het 
verhaal is de Heilige Augustinus, een van de belangrijkste theologen 
van ons geloof. Over God raak je eigenlijk nooit uitgesproken en 
gedacht, toen niet en nu niet, maar Zijn wezenlijkste  eigenschap lijkt 
wel: HIJ GAAT MET MENSEN MEE.                                                                  
Met u, met jou, met mij. En allemaal zijn wij uitgenodigd mee te doen in 
Zijn beweging. Iedere generatie doet het weer anders, maar ieder 
nieuw mensenkind wordt opgenomen in de zelfde grote geschiedenis; 
die van God met mensen.                                                                          
'Zeg niet dat de tijden slecht zijn' zegt dezelfde Augustinus die het 
mysterie van Gods aanwezigheid in zijn hoofd probeerde te krijgen en 
er in zijn studeerkamer niet in slaagde. 'De tijden zijn niet slecht, maar 
ieder mens wordt er op zijn eigen wijze op aangesproken in zijn tijd 
gelovig te zijn, en er met alle mensen van goede wil een goede tijd van 
te maken’. Hoe het verder zal gaan met de wereld en met de kerk 
weten wij gelukkig niet, alleen dat ene weten we wel:                        
DAT GOD MET ZIJN VOLK VERDER WIL. 

Moge ons dat bemoedigen in deze tijd,  
waarin geloof en kerk soms lijken te verdampen in de wereld. 
 
Marga klein Overmeen.  
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Vieringen in de regio. (Wijzigingen voorbehouden) 

 
Geloofsgemeenschap St. Vitus, Dedemsvaart 
Zo.   5 juni    9:00 uur, EV (Hoogfeest van Pinksteren)  
Zo. 12 juni  10:00 uur, Boerderij viering (H. Drie-eenheid) 
Vr.  24 juni    9:00 uur, EV (H. Johannes de Doper) 
Zo. 26 juni    9:00 uur, CV 
 
Geloofsgemeenschap Onze lieve vrouw van Fatima, De Belte 
Za.   4 juni  19:00 uur, CV 
Zo. 19 juni  10:00 uur, Sacramentsprocessie 
Zo. 26 juni    9:00 uur, WGR 
 
Geloofsgemeenschap St. Stephanus, Hardenberg  
Zo.   5 juni  11:00 uur, CV (Hoogfeest van Pinksteren) 
Zo. 12 juni  11:00 uur, EV (H. Drie-eenheid) 
Zo. 26 juni  11:00 uur, CV 
 
EV=Eucharistieviering 
CV= Communieviering 
WGR= Werkgroep 

 

Vieringen in de Eik 

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

 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
(De Heilige 
 Drie-eenheid)  
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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” 
 
Do. 2 juni 
 Pastoor Langkamp 
 
Zo. 5 juni, Hoogfeest van Pinksteren 

9:00 uur, Communieviering, past. werk. Butti m.m.v. 
Caeciliakoor 
Harry Welles en Jasper; Mieke Viskaal-Wessel; Herman en 
Annie Knegt-Kleinheerenbrink; Fam. Kouwenberg-de Graaf; 
Joop en Leida Mecklenfeld-Schepers; Jan en Miep Peters; 
Johan Feddema; Ouders Schlepers-de Munnik en fam.; Leny 
Spijker en fam. Spijker Korttrik; Jans en Rika Hegeman-Soppe; 
Meine en Lenie Kloppenburg; Gerard Back; Lammert Gerrits; 
Tiny Meijer-van Rijswijk; Bernarda Osseforth-Arkes;  
Sientje Wellen-Weekamp; 
 

Ma. 6 juni, Tweede Pinksterdag 
10:00 uur, Eucharistieviering in parochieverband in 

            VILSTEREN 
 
Di. 7 juni 
 Pater Oude-hengel 
 
Do. 9 juni 
 Broeder Cornel 
 
Za. 11 juni 

19:00 uur Eucharistieviering, past. Wenker m.m.v. Cornel 
Fam. de Gooijer-v.d. Most; Gerard en Gré de Vent-Koorman en 
Anton de Vent; Britt Kosse; Antoon en Lena Bouwhuis;  

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
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Mariet Verweg-Bouwhuis; Wendy Hagemeijer; Herman en Mien 
Disselborg-Mecklenfeld; J.W. Wencker en echtgenote;  
Ouders v.d. Veen; Leen Berg-Biemans; Lammert Gerrits;  
Tiny Meijer-van Rijswijk; Bernarda Osseforth-Arkes 

 
Zo. 12 juni, Heilige Drie-eenheid 
 10:00 uur Boerderijviering in DEDEMSVAART 
 
Di. 14 juni 
 Pastor Zandbelt 
 
Do. 16 juni 
 Pastoor Noordman; Jan Bosch 
 
Zo. 19 juni, Vaderdag 
 10:00 uur Sacramentsprocessie, past. Wenker op 

DE BELTE 
Ouders Juurlink Spijker; J.W. Wencker en echtgenote; 
 Marietje Hagemeijer-Haverkotte;  
 

Di. 21 juni 
 Pastoor Langkamp 
 
Do. 23 juni 
 Pater Oude-hengel 
 
Za. 25 juni 

19:00 uur Communieviering, Werkgroep De Belte m.m.v. 
Cornel 
Ouders Biemans-Wekamp; Fam. Mecklenfeld-Scholten; J.W. 
Wencker en echtgenote; Bernard en Dini Schlepers-Hemme en 
Rita en Berry Schlepers; Betsie Wenker Elfrink en ouders 
Wenker-Maas;  
 

Di. 28 juni 
 Broeder Cornel 
 
Do. 30 juni 
 Pastoor Zandbelt 
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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 

 
Palmzondag €    69,07 

Pasen €  131,91 

Vastenactie €  258,55 

Zo. 24 april €    44,80 

Za. 30 april €     27,20 

 

Agenda 
 
1 juni om 20:00 uur  Overleg Kerkhofonderhoudsgroep 
5 en 6 juni    Pinksteren 
11 juni    Koffie drinken na viering 
13 juni om 19:30 uur  Zijactief 
 
 (19 juni, Sacramentsdag, de Belte) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Zo.   5 juni Lisa Meekhof en Hilda Berg 
 

Za. 11 juni Stefanie Bosch en Annie Kok 
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Kroniek 
 

                                      Overleden op 19 april jl. 
Johannes Heinrich Kievits 
Op een leeftijd van 52 jaar 

 
Overleden op 23 april jl. 

Petrus Jacobus van der Linden 
Op een leeftijd van 90 jaar 

 
Overleden op 28 april jl. 

Helena Hendrika Berg-Biemans 
Op een leeftijd van 94 jaar 

 
Overleden op 3 mei jl. 

Lammert Bernardus Gerrits 
Op een leeftijd van 61 jaar 

 
Overleden op 4 mei jl. 

Jantina Maria Catharina Meijer-van Rijswijk 
Op een leeftijd van 73 jaar 

 
Overleden op 4 mei jl. 

Johanna Bernarda Osseforth-Arkes 
Op een leeftijd van 85 jaar 

 
     Laten we hen in onze gebeden herdenken 
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Van de Redactie 

Beste medeparochianen, 

 

En dan zijn we al weer halverwege het jaar beland. Nog even en de 

zomer begint echt. 

Het is nu lekker weer en dat smaakt naar meer, Maar de boeren en de 

tuinen springen om water. Dat gaat ook vast wel weer komen. 

In de kerk zijn de vieringen volgens het rooster, maar er springen een 

aantal dagen uit. Te beginnen met op 5 en 6 juni het Hoogfeest van 

Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. 

Op zondag 5 juni is er een Communieviering in de kerk en 2e 

Pinksterdag is er een Emmanuelviering in parochieverband in Vilsteren 

om 10.00 uur. 

Op 12 juni vieren we het feest van de Heilige ‘drie-eenheid. 

Op 19 juni is het Vaderdag en wordt de Sacramentsprocessie op de 

Belte gehouden om 10.00 uur. Dat weekend zal er verder geen viering 

in de kerk zijn. 

Op vrijdag 24 juni wordt het feest van de Heilige Johannes de Doper 

gevierd in een viering in Dedemsvaart om 9.00 uur. 

Verder maken wij u er op attent dat het Nieuwsblad van juli en 

augustus in een editie zal verschijnen. Houdt u er alstublieft rekening 

mee met het opgeven van de misintenties en de andere kopij. 

Wij wensen u een goede maand toe. 

De Redactie 

 

Uiterste aanleverdatum voor kopij nieuwsblad juli/augustus,  
13 juni 2022. 
 
Red.vergadering         vouwen en nieten             afhalen 
Juli/aug.     13 juni              21 juni   22 juni 
Sept.        15 aug.         23 aug.                           24 aug. 
 
Wij feliciteren 
Wij feliciteren iedereen die in de maand juni jarig zijn. Wij wensen u 
allen een fijne en gezellige dag toe, maar bovenal een gezond en 
gelukkig nieuw levensjaar. 
 

 



11 
 

Wat iedere parochiaan wil weten 

 
Even voorstellen: nieuw bestuurslid – Rens Bosma 
 

Vanaf 1 april 2022 ben ik toegetreden tot het bestuur van de 
Emmanuelparochie als algemeen bestuurslid met de focus op de 
jongeren. Na een verzoek van pastoor Monninkhof om eens te kijken of 
dit iets voor mij zou zijn en na ruim een half jaar “stage” te hebben 
gelopen, heb ik besloten om toe te treden tot het bestuur. 
 

Mijn naam is Rens Bosma, ik ben 26 jaar oud en woonachtig in 
Dalfsen. 
Sinds ruim twee jaar ben ik werkzaam als operator bij het 
sorteercentrum van PostNL in Zwolle. 
 

Bij de H. Cyriacus parochie in Dalfsen ben ik sinds 2006 actief als 
misdienaar/acoliet.  
In juli 2017 ben ik voorzitter van de misdienaargroep de Toogdragers 
geworden. 
 

In 2015 ben ik, met een aantal van onze misdienaars en andere 
jongeren uit de Emmanuel-parochie, mee geweest met de 
Bisdombedevaart naar Lourdes. Ik vond het een bijzondere ervaring en 
mooi te ontdekken dat er zo veel jongeren betrokken zijn bij de kerk. 
Dus ben ik in 2018 nogmaals met één van onze misdienaars mee 
geweest.  
 

Ik hoop van mijn bestuursfunctie veel te kunnen leren en dat ik 
jongeren kan inspireren door te laten zien dat er ook binnen de 
parochies jongeren actief  zijn. 
 
Rens Bosma                   
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Nieuwe datum lezing Euthanasie en Kerk door 

kardinaal Eijk 

Wij, de Pelgrimagegroep ‘Het Zoeken Niet Moe’ organiseren jaarlijks 

een lezing. i.v.m. de coronacrisis hebben wij deze al twee maal moeten 

opschorten. Maar nu is het dan zover, er is een nieuwe datum! 

Samen met Kardinaal Eijk  verdiepen we ons alsnog in het complexe 

vraagstuk van euthanasie, kerk en geloof. Als geen ander kan hij 

hierover spreken; hij promoveerde op dit thema.  

Er zal ook gelegenheid zijn om vragen te stellen.  

Datum: dinsdag 28 juni 2022 

Tijd: 13.30u inloop met koffie/thee. 14.00u start. 

Locatie: parochiecentrum Lemelerveld. Posthoornweg 6 8152 AZ 

Lemelerveld.  

Begeleiding: Kardinaal W. Eijk 

Kosten: 5 euro.  

Hebt u zich toentertijd al opgegeven, dan hoeft u verder geen actie te 

ondernemen. Wij rekenen op uw komst!  

Hebt u zich nog niet opgegeven, dan kan dit per email: 

InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl  
 

Graag tot dan,    

Pelgrimagegroep “Het Zoeken Niet Moe 

Marga klein Overmeen, Pastoraal Werker.  

 

 
 
Koffiedrinken.    
                                                                                                          
Met ingang van de maand juni starten we weer met het maandelijkse                              
koffiedrinken na een viering. We hopen dat we hiermee een stukje                            
gezelligheid en sociale verbinding terugkrijgen voor de parochianen.                                        
De volgende data zijn hiervoor afgesproken… 
zaterdag 11 juni                             zondag   25 september (plechtig Lof)                                                                             
zaterdag 9 juli                                zaterdag 15 oktober                                                                                                
zondag  14 augustus                     zaterdag 26 november                                                                                     
zaterdag 24 september                 zaterdag 10 december 

 

mailto:InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl
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Opgave Eerste Heilige Communie: 
 
In 2022 zal er weer een Eerste Heilige Communie viering plaatsvinden.  
Dit geldt voor de kinderen van de huidige groep 4. De kinderen die na 
de zomervakantie in groep 4 zitten mogen aansluiten bij de volgende 
EHC-viering. 
 
Wanneer u uw kind hiervoor wilt opgeven kunt u dat doen via 
onderstaande link.  
https://emmanuelparochie.nl/debelte/2022/05/11/eerst-heilige-
communie/ 
 
Deze kunt u ook bereiken via; https://emmanuelparochie.nl/debelte 
daar staat bij laatste nieuws (op de homepage) een artikel over de 
Eerste Heilige Communie. 
 
Graag zo snel mogelijk en uiterlijk voor 15 juni 2022. 
Alvast bedankt! 
Namens locatie de Belte en Slagharen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Het winnende lotnummer voor de paaskaars van De Belte is 

blauw. 610)  

https://emmanuelparochie.nl/debelte/2022/05/11/eerst-heilige-communie/
https://emmanuelparochie.nl/debelte/2022/05/11/eerst-heilige-communie/
https://emmanuelparochie.nl/debelte
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Je moet het maar weten: waarom juni de Heilig-Hartmaand 
is. 
 
Na de Mariamaand mei staat juni in de Kerk bekend als de Heilig-
Hartmaand. Deze traditie stamt uit de 17de eeuw. De Franse religieuze 
Margaretha Maria Alacoque zag in een visioen Christus met een 
bloedend hart. Dat werd uitgelegd als een symbool voor het verdriet 
van Christus om de vele mensen die zijn liefde afwezen. Op initiatief 
van Margaretha kwam er een speciale dag om het Heilig Hart van 
Jezus te vereren: de vrijdag na het octaaf van Sacramentsdag ofwel de 
derde vrijdag na Pinksteren. In 1672 werd het feest van het Heilig Hart 
van Jezus voor het eerst in Frankrijk gevierd. In 1765 werd het door 
Rome erkend en in 1856 als feestdag voor de hele Kerk 
voorgeschreven. Omdat de derde vrijdag na Pinksteren bijna altijd in 
juni valt, groeide langzaam ook het gebruik om die hele maand als 
Heilig-Hartmaand te beschouwen. Eind 19de eeuw kwam daar het 
gebruik bij om Heilig-Hartbeelden te plaatsen: in de openbare ruimte 
en in veel huiskamers. 
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Nieuws vanuit de verenigingen 

 
Buurtkamer 
Elke laatste zaterdag van de maand is er kaarten. 
  

ZijActief  
Maandagavond 13 juni om 19.30 uur in de parochiezaal 
Kunstschilder Han van Hagen komt een kunstlezing 
verzorgen over: ”Kerken, kroegen en bordelen”. 
Het gaat over burgerlijke en kleinsteedse onderwerpen in de 
Nederlandse schilderkunst uit de 17e eeuw.  
Hierin hebben we contact met vele kunstschilders en worden we 
deelgenoot gemaakt van hun doen en laten en hun belevenissen in het 
dagelijks leven. 
Han van Hagen vertoont beelden en vertelt daarbij op amusante wijze 
over rijke stinkers, volkse types en malle Babbe, kloosterlingen, 
rommelpotten en trojonkers. Ook de walletjes in Amsterdam waren 
toen al zeer in trek. Het comazuipen was algemeen en kansspelen 
bracht niets dan ongelukken.  
Gelukkig waren daar nog de kerken om het dagelijks leven te 
ontvluchten.  
Een interessante en amusante avond.   
En…. zou het heden en verleden soms niet zoveel van elkaar 
verschillen, zij het ieder op hun geheel eigen wijze? 

 
Fietstocht 14 juni gaat niet door! 
Bij het nakijken van de mails bleek dat er op 11 mei 2018 door de 
leden is gestemd om de fietstocht structureel te verplaatsen naar 
september!!! Bij navraag blijkt er voldoende animo voor de fietstocht, 
zodat deze in september verzorgd kan worden doorgroep 3. Datum 
volgt nog. 
 
De filmmiddag is gestopt omdat het nu te licht is in de zaal. In 
overleg wordt het verplaatst naar de eerste vrijdag van de maand, 
te beginnen op 2 september.   

 
Het bestuur wenst jullie een fijne Hemelvaartsdag en 
zonnige Pinksterdagen!!! 
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Kinderpagina          

(kleurplaat) 


