Nieuwsblad
Juli/Augustus 2022

Zomaar
Zomaar op een bankje zittend
zomaar kijkend om me heen
zomaar stilletjes genietend
zomaar ik en mij alleen
Zomaar rustig ademhalend
zomaar neuriënd een lied
zomaar m’n gedachten waaiend
zomaar even helemaal niets
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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
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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
Vieren met lijf en leden
In mijn recente parochieblad artikel “Waar gaat het heen? “beloofde ik
U nog een standpunt van ons als pastoraal team over de
lichaamshoudingen tijdens vieringen: knielen, staan en zitten.
Over dit onderwerp is – nog niet zo lang geleden – een vraag gesteld
in één van onze locaties. Een groep parochianen vraagt zich af: tijdens
vieringen blijven we alsmaar zitten. Kunnen we niet wat vaker gaan
staan of knielen, op momenten, waarop dit past bij het moment van de
viering? Nu hebben deze parochianen wel een punt.
In
de liturgie is de basishouding eigenlijk: staan. Blijven staan, is een
uitdrukking van actieve betrokkenheid: ‘we staan ergens voor’.
Bovendien is staan een verwijzing naar de kern van ons geloof:
‘opstanding’; ‘verrijzenis’.
Knielen daarentegen is een houding van overgave: je klein maken voor
God, bijvoorbeeld bij een stil gebed na de communie.
Zitten is een uitdrukking van aandachtig luisteren: bijvoorbeeld tijdens
de eerste en tweede lezing en gedurende de overweging.
Misschien bent U weleens naar de Chrismamis (zegening van de
heilige oliën) vlak voor de Pasen, in Apeldoorn, geweest. Of was U
weleens aanwezig in de Kathedraal in Utrecht bij een diakenwijding of
priesterwijding. Of heeft U weleens een plechtige viering meegemaakt
in Kevelaer of tijdens een bedevaart naar Lourdes. Bij deze vieringen is
het heel gebruikelijk, dat mensen op de zojuist door mij genoemde
momenten gaan staan, zitten of knielen. Het staat dan ook
aangegeven in het boekje; en ook de sfeer waarin deze vieringen
plaatsvinden, lijkt het gemakkelijker te maken om dan deze
lichaamshoudingen aan te nemen.
Echter: in de vieringen in de elf kerken van onze Emmanuelparochie is
dit minder vanzelfsprekend. We gaan staan bij binnenkomst van de
voorganger en het openingslied; tijdens het evangelie; bij het eerste
deel van het eucharistisch gebed (tot na de consecratie) en bij zegen
en slotlied. Maar voor het overige blijven we zitten. Tijdens de viering
vinden we dit de meest aangename lichaamshouding: we zijn in rust en
kunnen alles goed volgen. Lang moeten staan ervaren we als
vermoeiend. En knielen roept bij velen van ons bezwaren op, omdat
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we dit fysiek niet (meer) kunnen, omdat we dit meer gewend zijn, en
omdat het een gevoel oproept van ‘onderworpenheid’, wat minder goed
past bij de manier, waarop wij ons nu in het leven voelen staan. Ook
buiten onze Emmanuelparochie is het in andere plaatselijke kerken
tijdens vieringen de gewoonte, om op enkele momenten te gaan staan,
maar voor de rest te blijven zitten.
Als pastoraal team zijn we van mening, dat – met alle respect voor de
groep parochianen, die over dit onderwerp een vraag heeft gesteld –
wij in onze parochie vooralsnog moeten vasthouden aan de huidige
praktijk, zoals beschreven in de vorige alinea. Dus: we gaan staan op
de momenten waarop we dit nu ook doen, voor het overige gaan we
zitten. Wie dit wenst, kan knielen, bijvoorbeeld tijdens de voorbeden en
het stil gebed na de communie. Zo bewaren we het beste de eenheid,
die we als geloofsgemeenschappen tijdens vieringen in onze kerken
toch ook willen uitstralen.
We hopen op Uw begrip voor ons standpunt. En wensen U tijdens de
vieringen in onze kerken, veel devotie. Dat wij ook in onze Emmanuelparochie, in gebed en viering, mogen ervaren, dat God met ons is.
Pastoor André Monninkhof
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Vieringen in de regio. (Wijzigingen voorbehouden)
Geloofsgemeenschap St. Vitus, Dedemsvaart
Zo. 3 juli
9:00 uur, WGR
Za. 9 juli
19:00 uur, EV
Za. 16 juli
19:00 uur, EV
Zo. 24 juli
9:00 uur, CV
Zo. 31 juli
10:00 uur, EV
Za. 6 aug. 19:00 uur, WGR
Za. 13 aug. 19:00 uur, EV
Zo. 21 aug.
9:00 uur, CV
Zo. 28 aug.
9:00 uur, EV
Geloofsgemeenschap Onze lieve vrouw van Fatima, De Belte
Za. 2 juli
19:00 uur, CV
Zo. 10 juli
9:00 uur, CV
Za. 16 juli
19:00 uur, WGR
Zo. 24 juli
9:00 uur, EV
Za. 30 juli
19:00 uur, EV
Zo. 7 aug.
9:00 uur, WGR
Za. 13 aug
19:00 uur, EV
Zo. 21 aug.
9:00 uur, EV
Za. 27 aug. 19:00 uur, EV
Geloofsgemeenschap St. Stephanus, Hardenberg
Zo. 3 juli
11:00 uur, WGR
Zo. 10 juli
11:00 uur, CV
Zo. 17 juli
11:00 uur, EV
Zo. 24 juli
11:00 uur, EV
Zo. 31 juli
11:00 uur, CV
Zo. 7 aug. 11:00 uur, WGR
Zo. 14 aug. 11:00 uur, EV
Zo. 21 aug. 11:00 uur, WGR
Zo. 28 aug. 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.
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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”

Juli
Zo.

3 juli, 9:00 uur Eucharistieviering, past. Wenker m.m.v.
Caeciliakoor
J.W. Wencker en echtgenote; Sientje Wellen-Weekamp;
Herman en Marietje Pijfers en Henk Pijfers; Tinus Koehl en
ouders Homburg-Kloppenburg; Herman Pieper

Di.

5 juli
Pastoor Noordman

Do.

7 juli
Pastoor Langkamp

Za.

9 juli, 19:00 uur Communieviering, past. werk. Butti m.m.v.
Cornel
Rieks en Mina Arkes-Stoffers; Gerard en Gré de Vent-Koorman
en Anton de Vent; Britt Kosse; Mieke Viskaal-Wessel; Fam. de
Gooijer-v.d. Most; Antoon en Gretha v.d. Most-Pieper; Cornelis
en Mina Helmich-de Gooijer; Bertus en Gerrit; Ouders PetersGeerdes en fam.; Johan Feddema; Ouders Schlepers-de
Munnik en fam.; Leny Spijker; Fam. Spijker-Korttrik; Tinus
Koehl; Herman Pieper

Di.

12 juli
Pater Oude-hengel

Do.

14 juli
Broeder Cornel
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Zo.

17 juli, 9:00 uur Communieviering, Werkgroep Slagharen 1
m.m.v. Caeciliakoor
Ouders Herman en Annie Knegt-Kleinheerenbrink; Herman en
Mien Disselborg-Mecklenfeld; Ouders Juurlink-Spijker;
J.W.Wencker en echtgenote; Tinus en John Temmink en fam.;
Tinus Koehl en ouders Homburg-Kloppenburg; Herman Pieper

Di.

19 juli
Pastor Zandbelt

Do.

21 juli
Pastoor Noordman; Jan Bosch

Za.

23 juli,19:00 uur Eucharistieviering, past. de Vries m.m.v.
Caeciliakoor
J.W. Wencker en echtgenote; Marie Juurlink-Spijker; Fam.
Mecklenfeld-Scholten; Tinus Koehl; Herman Pieper;
Harry Welles en Jasper

Di.

26 juli
Pastoor Langkamp

Do.

28 juli
Pater Oude-hengel

Zo.

31 juli, 9:00 uur Eucharistieviering, past. Wenker m.m.v.
Caeciliakoor
Betsie Wenker-Elfrink en ouders Wenker-Maas; J.W. Wencker
en echtgenote; Tiny Meijer-van Rijswijk; Tinus Koehl en ouders
Homburg-Kloppenburg; Herman Pieper

Augustus
Di.

2 aug.
Broeder Cornel

Do.

4 aug.
Pastor Zandbelt
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Za.

6 aug, 19:00 uur Communieviering, past. werk. Butti m.m.v.
Caeciliakoor
J.W. Wenker en echtgenote; Gerard en Gré de Vent-Koorman
en Anton de Vent; Britt Kosse; Mieke Viskaal-Wessel; Pastoor
Langkamp; Leny Spijker en fam. Spijker-Korttrik; Tinus Koehl

Di.

9 aug.
Pastoor Noordman

Do.

11 aug.
Pater Oude-hengel

Zo.

14 aug. 9:00 uur Eucharistieviering, past. Monninkhof
m.m.v. Caeciliakoor
Fam.de Gooijer-v.d. Most; J.W. Wencker en echtgenote; Fam.
Kouwenberg-de Graaf; Johan Feddema; Ouders Schlepers-de
Munnik en fam.; Ouders Bouwhuis-Finkers en fam.; Tinus Koehl
en ouders Homburg-Kloppenburg; Bertus en Gerda HoltkuileCents; ouders Wenker-Schrijver en fam.; Harry Welles en fam.
Welles-Janssen

Di.

16 aug.
Pastoor Westerhof; Broeder Cornel

Do.

18 aug.
Pastor Zandbelt

Za.

20 aug. 19:00 uur Communieviering, Werkgroep
Hardenberg m.m.v. Caeciliakoor
J.W. Wencker en echtgenote; Alexander Albertus en Maria
Catharina Eggen-Haverkort en fam.;Betsie Wenker-Elfrink en
ouders Wenker-Maas; Tinus en John Temmink en fam.;
Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; Ouders JuurlinkSpijker; Tinus Koehl

Di.

23 aug.
Pastoor Noordman; Fam. Kouwenberg-de Graaf;
Bernard Kosse en Dina Kosse-Mentink

Do.

25 aug.
Pastoor Langkamp
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Zo.

28 aug. 9:00 uur Communieviering, past. werk. Butti m.m.v.
Cornel
Lenie Mensen-Spijker; Antoon en Gretha v.d. Most-Pieper;
Winy Spijker-Oude Nijhuis; J.W. Wencker en echtgenote;
Ouders Beukers-Wering; Tinus Koehl en ouders HomburgKloppenburg

Di.

30 aug.
Pater Oude-hengel

Misdienaar beurten
Zo. 3 juli

Marieke v.d. Blieck en Lisa Meekhof

Za. 9 juli

Hilda Berg en Marieke v.d. Blieck

Za. 23 juli

Annie Kok en Hilda Berg

Zo. 31 juli

Lisa Meekhof en Marieke v.d. Blieck

Za. 6 aug.

Annie Kok en Hilda Berg

Zo. 14 aug.

Mariek v.d. Blieck en Hilda Berg

Zo. 28 aug.

Lisa Meekhof en Annie Kok

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

Opbrengst collecte
€
€
€
€

Zo. 8 mei
Roepingenzondag
Za. 14 mei
Zo. 22 mei
Za. 28 mei
Pinksteren
Week Nederlandse Missionaris

23,50
17,90
38,00
43,11

€ 36,60
€ 72,20
€ 65,80
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Kroniek
Overleden op 15 juni jl.
Johannes Hermannes Hendrikus Pieper
Op een leeftijd van 87 jaar
Laten we hem in onze gebeden herdenken

Van de Redactie
Beste medeparochianen,
Dit Nieuwsblad is voor de maanden juli en augustus. Voor 2 maanden
dus, dit i.v.m. de vakanties van de redactieleden.
De misintenties en andere kopij voor de maand september, kunt u voor
15 augustus inleveren. Wilt u nog misintenties opgeven voor juli en
augustus, dan komt het niet meer in het Nieuwsblad, maar zal wel
worden afgelezen in de kerk op de datum welke u heeft opgegeven.
Tja en dan is het komkommertijd, ook in de kerk. Er zijn geen
activiteiten, maar de vieringen gaan wel door volgens het rooster.
Pastor Wenker viert op 22 augustus zijn verjaardag, wij feliciteren hem
alvast vanaf deze plek en wensen hem een mooie dag toe.
Dan wensen wij u allen een mooie en zonnige vakantie toe. Rust lekker
uit en of u nu weg gaat of niet, geniet ervan. Voor degenen die
weggaan, kom gezond weer terug.
Fijne vakantie!!!
De Redactie
Uiterste aanleverdatum voor kopij nieuwsblad september,
15 augustus 2022.
Red. vergadering
Sept.
15 aug.

vouwen en nieten
23 aug.

afhalen
24 aug.

Wij feliciteren
Wij feliciteren iedereen die in de maanden juli en augustus jarig zijn.
Wij wensen u allen een fijne en gezellige dag toe, maar bovenal een
gezond en gelukkig nieuw levensjaar.
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Wat iedere parochiaan wil weten
Synodaal proces in onze Emmanuelparochie
Enige weken geleden beloofde ik U in mijn parochiebladartikel: “Waar
gaat het heen? “een kort verslag van het ‘synodaal proces’ in onze
Emmanuelparochie. Dit verslag geef ik U in dit artikel.
Het ‘synodaal proces’ betreft een kerkvergadering, die door onze paus
Franciscus in gang is gezet in alle katholieke kerken over de hele
wereld. Paus Franciscus wil weten, hoe wij als gelovigen, en ook
anderen buiten onze geloofsgemeenschappen, aan kijken tegen de
toekomst van onze katholieke kerk. Hiertoe houdt hij een raadpleging
in alle parochies en hun geloofsgemeenschappen. Aan alle
Bisschoppen gaf hij in het najaar van 2021 de opdracht, om in hun
bisdom in gesprek te gaan over de door hem (de paus) aangereikte
vragen. Zo kreeg ook onze Aartsbisschop, Kardinaal Eijk, de opdracht,
om vóór de zomervakantie van 2022 een verslag te maken van het
synodaal proces in ons Aartsbisdom Utrecht. Hiertoe stuurde de
Kardinaal begin november 2021 aan alle pastoors in ons bisdom een
brief met een toelichting, vragen en materialen voor het gesprek in de
parochie en haar geloofsgemeenschappen.
In het pastoraal team van onze Emmanuelparochie hebben we in de
loop van november overlegd over deze brief c.a. van onze
Aartsbisschop. Onze constatering als pastoraal team was: deze brief,
en ook het toegestuurde materiaal, zijn te ‘moeilijk’: ze lenen zich
onvoldoende voor gesprek met U als ‘gewone parochianen’. Bovendien
zagen wij het als pastoraal team als een bezwaar, dat de uitkomsten
van eventueel gesprek in onze parochie, door de huidige hiërarchische
verhoudingen in onze kerk, naar alle waarschijnlijkheid niet van invloed
zouden zijn op de uiteindelijke besluitvorming binnen de kerk.
Door de coronamaatregelen, die kort daarop volgenden (periode
november 2021 tot en met januari 2022), waren wij als pastoraal team
niet in staat om in het kader van dit synodaal proces
gespreksbijeenkomsten te organiseren. Toen de coronamaatregelen
werden versoepeld, kwam er begin februari 2022 een ‘reminder’ van
onze Kardinaal. Hij verzocht de pastoors in zijn bisdom om in hun
parochie, de gesprekken in het kader van het synodaal proces alsnog
te doen plaatsvinden, en uiterlijk begin april 2022 een verslag in te
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leveren van dit synodaal proces.
Als pastoor van de parochie heb ik – na overleg hierover in het
pastoraal team – geprobeerd om in de korte termijn die nog restte
(amper twee maanden), nog enige gesprekken te laten plaatsvinden.
Wegens overvolle vergaderagenda’s in parochiebestuur en in een door
mij geselecteerde locatieraad, is dit maar ten dele gelukt. Alleen in de
jongerengroep “Lumen Christi” van onze parochie hebben we van
gedachten kunnen wisselen over vragen in het kader van het synodaal
proces. Om de Kardinaal toch een indruk te geven, wat er in onze
parochie leeft, heb ik in mijn uiteindelijke verslag van het synodale
proces in onze parochie, twee dingen gedaan: verwezen naar een brief
van een zeer betrokken parochiaan, die in deze periode is geschreven;
en puntsgewijs de resultaten weergegeven van het gesprek in onze
jongerengroep. In zijn brief (aan de Kardinaal en zijn beide
hulpbisschoppen) deelt deze parochiaan zijn bezwaren tegen de
gevolgen van de aanwijzing in 2012 van onze Brigittakerk in Ommen
als het eucharistisch centrum van onze parochie, voor de opbouw in
deze geloofsgemeenschap. Door de nadruk, die er werd (en wordt)
gelegd op de viering van de Eucharistie, was er – zo stelt hij nauwelijks nog ruimte voor woord- en communievieringen en
uitvaartvieringen onder leiding van parochianen; en dat, terwijl in de
jaren daarvoor door deze geloofsgemeenschap ruimschoots was
geïnvesteerd in tijd en geld voor de opleiding van deze vrijwilligers.
Verder schrijft deze parochiaan over een aantal ‘mooie aspecten’ van
zijn geloof, maar ook over de grote zorgen, die hij heeft over de
houding van ons als Kerk tegenover een aantal door hem genoemde
‘kwetsbare groepen’. Door deze houding van de Kerk voelen deze
groepen zich – aldus deze parochiaan – in de kou staan. Naar mijn
indruk, roepen de gevoelens van deze zeer betrokken parochiaan, bij
veel anderen in onze Emmanuelparochie, herkenning op.
Het gesprek in onze jongerengroep “Lumen Christi” over waar het in
onze RK kerk en ook in onze parochie heen zou moeten, leverde
andere gezichtspunten op. Vanuit dit gesprek, noteerde ik onder meer:
- Catechese wordt node gemist
- Het is van belang dat je weet, waarom je iets doet; daarom is
verdieping van het grootste belang
- Liturgie – zo wordt gesteld – behoort ‘God-gericht’ te zijn; “God
verdient het allermooiste van alles”. Doel van de Mis, zo zegt deze
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groep is: aanbidden. Daarop pleit deze groep voor eerbied en respect,
voor een ‘knielende kerk’.
- Onze jongerengroep concludeert: “Een ‘duidelijke’ kerk is een kerk
die toekomst heeft; traditie heeft de toekomst.”
Bovenstaande weergave van het verloop van het synodaal proces in
onze parochie; de verwijzing naar de brief van deze zeer betrokken
parochiaan; en ook de ‘statements’ uit het gesprek in onze
jongerengroep, heb ik medio april aan onze Kardinaal toegestuurd. Op
basis van alle binnengekomen verslagen uit de 50 parochies van ons
Aartsbisdom, en uit de andere parochies in Nederland, zullen de
Kardinaal en de andere Bisschoppen in ons land zorgen voor een
document van 10 pagina’s over het synodaal proces in onze
Kerkprovincie. Dit document zullen zij dan over een paar weken,
toesturen aan paus Franciscus. In een kerkvergadering (synode) in
Rome in 2023, zullen dan de aanwezige Bisschoppen besluiten nemen
over de toekomst van onze Rooms Katholieke Kerk. Door dit verslag
hoop ik U inzicht te hebben gegeven in het synodale proces in onze
Emmanuelparochie.
Pastoor André Monninkhof

Livestream
Ook tijdens de zomermaanden is het onze intentie om door te
gaan met de livestream. Omdat we allemaal met vrijwilligers
werken kan het een keertje voorkomen dat we (i.v.m. vakantie) het
rooster niet helemaal rond krijgen. We hopen op uw begrip
hiervoor.

Koffiedrinken
Op de volgende data kunt u weer gezellig een kopje koffie blijven
drinken na de viering;
Zaterdag 9 juli en zondag 14 augustus
Pastor Wenker wordt 80 jaar
Op 22 augustus wordt pastor Wenker 80 jaar. Wij willen dit vieren met
een eucharistieviering in onze kerk op maandag 22 augustus 19.00
uur. Daarna bent u welkom in ons parochiecentrum om pastor Wenker
te feliciteren. Uiteraard zorgen wij voor koffie en gebak en een hapje en
drankje. Locatieraad St. Vitus Dedemsvaart
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Nieuws vanuit de verenigingen
Buurtkamer
Za. 2 juli, Bingo, aanvang 14:00 uur
Za. 6 aug., Bingo, aanvang 14:00 uur
Elke eerste donderdag van de maand van 10:00-11:30, samen
zingen in de buurtkamer o.l.v. Wies Hulting.
Elke laatste zaterdag van de maand is er kaarten.

ZijActief
Woensdagmorgen 27 juli om 10.00 uur in de Haarslag
Wegens gebrek aan bestuursleden (vrijwilligers) is de landelijke en
provinciale ZijActief in 2012 opgeheven. De afdelingen kregen de
mogelijkheid om onder de naam ZijActief zelfstandig verder te gaan.
Op 27 juli 2012 is ZijActief Slagharen e.o. ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel en daarmee een zelfstandige vereniging
geworden. Dit is alweer 10 jaar geleden.
Om dit te vieren organiseert het bestuur een extra ochtend voor haar
leden in de Haarslag. We beginnen met koffie/ thee met wat lekkers,
dan kan het museum bezocht worden of men kan gewoon gezellig
blijven praten, en daarna nog een keer koffie/ thee. Er komt een mailtje
om je op te geven, zodat we weten hoeveel leden er verwacht kunnen
worden.
Het bestuur wenst vakantiegangers en thuisblijvers (niet te)
warme zonnige dagen!!!
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Thuis en op Vakantie
Juli en Augustus zijn
voor heel veel mensen toch wel fijn.
Men gaat naar één of ander oord
of brengt zijn tijd weer door aan boord.
Wat, hoe of waar dat dan ook zij,
het maakt een mens vrolijk en blij.
Vakantie dat wil iedereen
met veel gezelligheid om zich heen.
Maar ook met ruimte en met rust
zodat de stress wordt uitgeblust.
En aan het einde van zo’n tijd
is iedereen zijn ritme kwijt.
Men zoekt weer regelmaat alom,
kijkt eventjes tevreden om.
Zo gaat eenieder weer naar huis,
nog even en men is weer thuis.
De plek waar men zich prettig voelt
daar is ons huis toch voor bedoeld.
ben ik echt thuis met veel plezier!
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