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         Nieuwsblad 
September 2022 

 

Ontmoet 

 

Vandaag heb ik een mens ontmoet 

met lichtjes in zijn ogen 

Die straalden blijheid naar mij uit 

het heeft mij diep bewogen 

 

Vandaag heb ik een mens ontmoet 

die zin gaf aan het leven 

‘k ben dankbaar voor dit mooi moment 

’t heeft mij energie gegeven 

 

Mocht jij een keer diegene zijn 

die de ander kan verwarmen 

Laat dan de kans niet onbenut 

maar open dan je armen 
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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 

Een nieuwe manier van leven 

Deze titel schiet mij te binnen naar aanleiding van de eerste lezing van 

afgelopen zondag (31 juli jl.) uit Prediker. Prediker spreekt hierin over 

‘ijdelheid der ijdelheden’. Hoeveel ijdelheid is er niet in deze wereld, zo 

vraagt hij zich af. We maken ons druk om van alles en nog wat. Maar 

weten we wel waarvoor het allemaal doen? Bovendien beklaagt de 

Prediker over al het onrecht dat hij om zich heen ziet. Sommigen 

spannen zich in, anderen gaan ermee aan de haal! Dit kan toch nooit 

de bedoeling zijn?  

Naar mijn indruk heeft de Prediker wel een punt. Immers, in onze 

wereld wordt de kloof tussen rijk en arm steeds groter. Denk maar 

eens aan de energielasten: deze rijzen de pan uit. De meesten van ons 

staan in de kou, er is een steeds kleiner wordende groep die er 

‘warmpjes bij zit’. Bovendien vallen we van de ene crisis in de andere. 

Het coronaspook waart nog steeds rond, natuurlijke hulpbronnen raken 

uitgeput; het klimaat verandert, waardoor het steeds droger wordt en 

de vraag rijst, hoe we de watervoorziening op peil kunnen houden; we 

zitten met een schier onoplosbaar dilemma tussen behoud van de 

natuur en agrariërs, die in de knel komen; en wanneer houdt ‘in 

vredesnaam’ die zinloze oorlog in de Oekraïne nu eindelijk eens op?  

Intussen mist deze malaise zijn uitwerking niet: oudere mensen 

hebben het gevoel aan de kant geschoven te worden; jongere mensen 

branden op en kwetsbare mensen krijgen niet de zorg die ze 

verdienen. We voelen ons niet gezien, niet gehoord, niet gewaardeerd; 

met als gevolg dat allerlei spanningen stijgen tot het kookpunt; en dat 

terwijl deze zomer toch al allerlei hitterecords breekt … 

Het vurige pleidooi, dat ik lees in de bespreking van twee nieuwe 

boeken over een andere manier van leven, is me daarom uit het hart 

gegrepen. Beide auteurs, Man Keirse en Karin Armstrong, vragen ons 

om geen ‘schatten op aarde’ maar ‘schatten in de hemel’ te verwerven. 

Zij pleiten voor compassie. Dat is het vermogen om mee te voelen met 

de ander. Omdat compassie ons bevrijdt uit de gevangenis van ons 

ego, zo zegt Armstrong, kunnen we hierdoor komen tot een ervaring 

van het anders-zijn – de heiligheid – van wat we God noemen.  
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Laten we niet alleen afgaan op ons eigen ‘goede gevoel’. Maar ook 

samen genieten.  

Dit is ook de ‘tijding van troost en vreugde’, die het evangelie ons 

meegeeft. Jezus wordt geboren in een krot en wordt een vluchteling. In 

Zijn Zoon is God ons zo in al onze ellende, in al ons wanhopig zoeken 

naar zin en grond van ons bestaan, nabij. Zijn compassie (letterlijk 

vertaald: ‘mede-lijden’) is het grote geheim van ons geloof. Dat dit 

geschenk uit de hemel ons de weg mag wijzen naar een nieuwe 

manier van leven! 

Pastoor André Monninkhof 

Zie ook:  

- Manu Keirse: “Anders leven” 

- Karin Armstrong: “De heilige natuur. Het herstel van onze 

relatie met onze natuurlijke omgeving”. 

Aansluitend een artikel betreffende Manu Keirse. 
Deze professor doctor emeritus-hoogleraar hield in Lemelerveld een 
indrukwekkende en inspirerende lezen over ‘helpen bij verlies en 
verdriet’. 

Levenslessen over omgaan met dood en verlies  
Manu Keirse begint de avond met een sprookje, wat meteen een 
heldere weergave is van de problemen waartegen mensen aanlopen in 
het omgaan met verlies en verdriet bij henzelf en dat van anderen. 
Leven en dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Iedereen krijgt 
er vroeg of laat mee te maken. Maar hoe benader je iemand die zojuist 
een dierbare heeft verloren? En vanuit welke positie? Sterven is 
verhuizen van de buitenwereld naar het hart van de geliefden, zodat de 
herinnering in liefde blijft voortbestaan. Daarbij is het belangrijk dat 
men verdriet, verdriet laat zijn en dat er warmte en genegenheid en 
een luisterend oor voor de nabestaande(n) zijn. Manu benadrukt dat 
het heel belangrijk is om kinderen bij verlies en verdriet te betrekken, 
hoe jong ze soms ook zijn. Benader het open en ga het niet verzwijgen 
of het kind ontzien. Wees altijd eerlijk en correct over wat er gaande is. 
Met een lach en een traan wordt er ademloos geluisterd naar de vele 
voorbeelden die Manu in de praktijk bij de hand heeft gehad. Zo 
spreekt hij over rouwarbeid. Arbeid omdat het een intensief traject is 
wat in golven kan opkomen op de meest onverwachte momenten, wat 
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jaren kan duren en waar je aan werkt. Manu Keirse spreekt over vier 
taken in de rouwarbeid. Op de eerste plaats; het onder ogen zien van 
de werkelijkheid van verlies. Soms moet dit tot in den treure herhaald 
worden tot de puzzelstukjes geleidelijk op de plek gaan vallen. Dit kost 
veel tijd, maar de deuren naar de toekomst kunnen alleen opengaan 
als er correcte uitleg en warmte en genegenheid worden gegeven. 
Ten tweede is er het ervaren van de pijn van verlies. Pijn wegduwen of 
onderdrukken of negeren zijn een verlenging van het proces. Verdriet 
is normaal gedrag en hoort erbij. De pijn komt naar buiten in vormen 
als boosheid, prikkelbaarheid, schuldgevoel. Luister naar hoe het voor 
de betrokkene voelt, in plaats van te veronderstellen hoe het moet 
voelen. Vraag de betrokkene; ‘vertel eens wat er op dit moment zo 
moeilijk is’ en zeg dat die ander zich schuldig mág voelen, maar dat 
diegene niet schuldig ís. Schuldgevoelens zijn tekenen van liefde en 
verantwoordelijkheid. Je mag deze telkens opnieuw uitspreken, want 
opgekropte schuldgevoelens zijn op den duur levensgevaarlijk. De 
derde taak is het aanpassen aan het nieuwe leven met dit verlies. 
Bijvoorbeeld het alleen boodschappen doen, alleen eten etc. De enige 
manier waarop hulp geboden kan worden is door er te zijn en door te 
luisteren. Er is vaak te weinig tijd voor een luisterend oor of er is 
weerstand bij de toehoorder of de verteller om het verhaal opnieuw te 
horen of te vertellen. De nabestaande moet altijd de kans krijgen om 
het verhaal (vele malen opnieuw) te vertellen. Een overledene mag niet 
dood gezwegen worden, omdat niemand het onderwerp durft aan te 
snijden. De laatste en vierde taak is het opnieuw leren genieten van 
het leven en herinneringen levendig bewaren. Een gevoel dat vaak 
aanwezig is, is ‘mag ik nog wel genieten als die ander er niet meer is of 
als er nooit meer over gesproken wordt’? Ja, dat mag. Door in het 
leven mooie herinneringen te maken, zijn deze opgeslagen in het hart 
van degenen die achterblijven. Verlies gaat mee door het leven. Verlies 
overleven heeft niks te maken met vergeten. Het is niet loslaten, maar 
anders leren vasthouden in herinnering. Net als een schaduw gaat het 
continu met je mee, het ene moment scherper aanwezig dan het 
andere moment. Het zijn overduidelijke taken die besproken worden, 
voor de hand liggend en realistisch. Niet moeilijk om uit te voeren, 
maar toch is er vaak een drempel om het toe te passen in de praktijk. 
Vergeet de vraag; ‘Wat moet ik zeggen tegen de verdrietige 
nabestaanden?’ Maar bedenk; ‘Wat zouden de mensen met verdriet 
tegen mij willen zeggen?’ De allerbelangrijkste conclusie van deze 
avond is; luisteren, luisteren, nog eens luisteren en aandachtig 
luisteren.  
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Vieringen in de regio. (Wijzigingen voorbehouden) 

 
Geloofsgemeenschap St. Vitus, Dedemsvaart 
Za.   3 sept. 19:00 uur, EV 
Za. 10 sept. 19:00 uur, WGR  
Zo. 18 sept.   9:00 uur, EV 
Zo. 25 sept.   9:00 uur, Oecumenische vredesdienst 
 
Geloofsgemeenschap Onze lieve vrouw van Fatima, De Belte 
Zo.   4 sept.   9:00 uur, EV 
Za. 10 sept. 19:00 uur, WGR  
Zo. 18 sept.   9:00 uur, WGR 
Za. 24 sept. 19:00 uur, presentatieviering Eerste Heilige Communie 
 
Geloofsgemeenschap St. Stephanus, Hardenberg  
Zo.   4 sept. 11:00 uur, EV 
Zo. 11 sept. 11:00 uur, WGR 
Zo. 18 sept. 11:00 uur, WGR 
Zo. 25 sept. 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. 

 

Gedicht: Ik wil er voor je zijn.   
 
Ik wil er voor je zijn vergeet dat niet, 
ook al heb ik geen woorden voor jouw verdriet. 
Maar ik heb wel armen waarin je kunt schuilen, 
ik heb een schouder om op uit te huilen. 
En ik heb ook wel benen om naast jou te staan, 
en voeten om samen verder te gaan. 
En ik heb wel handen die ik zal vouwen, 
omdat er een God is die je kunt vertrouwen. 
Ik heb ‘n vader die weet ook zonder woorden 
wat er in mij leeft, 
omdat hij het immers zelf gemaakt heeft. 
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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. 1 sept. 
 Broeder Cornel, Ouders van der Veen 
 
Za.  3 sept.  19:00 uur, Eucharistieviering, past. de Vries m.m.v. 

Caeciliakoor 
 J.W. Wencker en echtgenote; Tinus Koehl; Bertha Wellen-

Assen; Johan Feddema; Ouders Schlepers-de Munnik en fam.; 
Leny Spijker en fam. Spijker-Korttrik; Rein en Greetje van 
Oosten-Hoekstra 

 
Di. 6 sept. 
 Pastor Zandbelt 
  
Do. 8 sept. 
 Pastoor Noordman 
 
Zo. 11 sept. Ziekenzondag                                                         

9:00 uur, Communieviering, Werkgroep Slagharen 2, m.m.v. 
Cornel 

 J.W. Wencker en echtgenote; Bernard en Aida Beukers-de 
Gooijer; Rieks en Mina Arkes-Stoffers; Hein Tholen 

 
Di. 13 sept. 
 Pastoor Langkamp 
 
Do. 15 sept. 
 Pater Oude hengel 
 

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
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Za. 17 sept. 19:00 uur, Communieviering, Werkgroep de Belte, 
m.m.v. Caeciliakoor 

 J.W. Wencker en echtgenote; Gerard en Gré de Vent-Koorman 
en Anton de Vent; Britt Kosse; Mieke Viskaal-Wessel; Herman 
en Mien Disselborg-Mecklenfeld; Ouders Juurlink-Spijker; Fam. 
de Gooijer-v.d. Most; Alexander Albertus Eggen en Maria 
Catharina Eggen-Haverkort en fam.; Jan en Miep Peters; 
Ouders Bosch; Jan Bosch; Hendrik Wellen; Piet van der Linden 

 
Di. 20 sept. 
 Broeder Cornel 
 
Do. 22 sept. 
 Pastor Zandbelt 
 
Za. 24 sept. Oogstdankfeest                                                     

19:00 uur, Communieviering, Werkgroep Slagharen 1, 
m.m.v. Cornel 

 Johan en Riek Schlepers-Sieljes en Greet Sieljes; Bernard en 
Dini Schlepers-Hemme; Rita en Berry Schlepers 

 
Zo. 25 sept. Oogstdankfeest                                                       

9:00 uur, Communieviering, past. werk. Butti, m.m.v. 
Caeciliakoor 

 J.W. Wencker en echtgenote; Ouders Peters-Geerdes en fam.; 
Ouders Plas-Sentker en Herman Plas; Fam. Mecklenfeld-
Scholten; Ouders Maas-Bouwhuis; Tinus Koehl en ouders 
Homberg-Kloppenburg 

 
Zo. 25 sept. 15:30 uur, Plechtig lof, past. Wenker, m.m.v. 

Caeciliakoor     
                                                                     
Di. 27 sept. 
 Pastoor Noordman 
 
Do. 29 sept. 
 Pastoor Langkamp 
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Overleden op 16 juli jl. 

Johanna Bernardina Christina Gerrits-Heuvels 
Op een leeftijd van 87 jaar 

 
 

Overleden op 24 juli j.l. 
Reinder van Oosten en Lamberta Margaretha van Oosten-Hoekstra 

Beiden op een leeftijd van 58 jaar 
 
 

     Laten we hen in onze gebeden herdenken 
 

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. 11 juni     €   36,35     

Za. 25 juni €   30,65 

Zo.   3 juli €   64,80 

Za.   9 juli €   39,36 

Zo. 17 juli €    31,40 

Za. 23 juli €    52,35 

Zo. 31 juli €    70,34 

Za.   6 aug. €    45,70 

 
 
Kroniek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Za. 3 sept. 
 

Stefanie Bosch en Lisa Meekhof 
 

Zo.25 sept. 
 

Marieke v.d. Blieck en Hilda Berg 
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Van de Redactie 
 

Beste medeparochianen, 

Als u dit blad in de bus krijgt, zijn de meeste vakanties weer voorbij. 

Wij hopen dat u een goede vakantie hebt gehad en weer lekker 

uitgerust bent. Bij de kerk beginnen de werkgroepen weer op te starten 

en er zijn weer activiteiten. 

Op 11 september is de jaarlijkse Nationale Ziekendag van de 

Zonnebloem. Die dag worden de zieke en eenzame mensen in het 

zonnetje gezet en worden zij verblijdt met een bloemetje. De vele 

vrijwilligers van de Zonnebloem bezoeken het hele jaar door hun 

gasten. Ook organiseert de Zonnebloem geregeld activiteiten, waar de 

gasten aan deel kunnen nemen. Maar op deze dag wordt naar 

mensen, waarvan zij denken dat ze wel een hart onder de riem kunnen 

gebruiken, een bloemetje gebracht. 

Mocht u vrijwilliger willen worden, dan houdt de plaatselijke afdeling 

zich van harte aanbevolen. 

Ook wordt op 11 september in de viering in de kerk, hier aandacht aan 

besteed. Dan zijn vele vrijwilligers van de bloemengroep, druk bezig 

met de voorbereiding op het Oogstdankfeest in de kerk. Op 24 en 25 

september start dit feest met vieringen en een plechtig Lof in de kerk. 

De kerk zal dan weer prachtig versierd zijn met de producten van het 

land en de vrijwilligers van de bloemengroep maken dan altijd 

prachtige bloemstukken. 

De kerk zal opengesteld worden om een bezoek te brengen.  

Van harte aanbevolen. Wij wensen u een goede maand toe. 

De Redactie 

 

Uiterste aanleverdatum voor kopij nieuwsblad oktober,  
14 september 2022 
 
Red. vergadering         vouwen en nieten             afhalen 
Oktober     14 sept.         20 sept.                          21sept. 
 
Wij feliciteren 
Wij feliciteren iedereen die in de maand september 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 

Verslag van de lezing door Kardinaal Eijk gehouden op 28 
juni 2022 in Lemelerveld 
Op uitnodiging van de Pelgrimagegroep “Het zoeken niet moe”,  

met het thema:                                                             

Euthanasie, kerk en geloof 

 

Kardinaal Eijk opent met gebed en begint zijn lezing via een scherm 
met een aantal stellingen: 
Wat is het standpunt van onze kerk inzake euthanasie,  
wanneer is lijden ondraaglijk,  
wat is voltooid leven,  
hebben wij recht op beschikking over leven en dood? 
 

Er is sinds 2002 een wet die euthanasie onder strenge voorwaarden 
toestaat. Euthanasie is alleen mogelijk vanaf de leeftijd van 12 jaar. 
Onder de 12 jaar is hiervoor een wet in de maak, waar de kerk op 
tegen is. 
 
Kardinaal Eijk legt uit wat euthanasie betekent en aan welke regels de 
arts zich moet houden:  
* Levensbeëindiging kan alleen door een arts en op verzoek van de                              
patiënt worden verricht en alleen als hij aan een aantal  
zorgvuldigheidseisen voldoet, zoals ondraaglijk en uitzichtloos lijden en 
alleen bij een medische oorzaak,  
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  * Er geen alternatief meer mogelijk is, bijv. palliatieve zorg   
  * Een onafhankelijk arts moet ook een oordeel geven. 
Euthanasie is alleen in uiterste gevallen toegestaan, bijv. bij zeer 
ernstige uitzichtloze ziekte of handicap. 
We kennen ook palliatieve sedatie, en soms de bijwerking van 
medicijnen met de dood tot gevolg. 
 

Als we teruggaan naar de vraag: hebben wij recht op beschikking over 
leven en dood, 
Elk mens heeft recht op waardig leven en waardig sterven en goede 
zorg tot het levenseinde.  
Daar kan soms het staken van een levensverlengende behandeling bij 
horen, in het eindeloos doorbehandelen met alle nieuwe technieken 
schiet men soms door. 
Het menselijk leven hoeft niet ten koste van alles in stand te worden 
gehouden. 
Bij voltooid leven is er soms sprake van een gevoel van eenzaamheid, 
bij verlies van dierbaren, of verminderde mobiliteit. Door goede 
begeleiding kan de patiënt soms erg opknappen en nog een waardig 
bestaan beleven. 
Goede zorg en aandacht van de medemens is dan heel belangrijk.  
Een vertrouwensband opbouwen met deze persoon en het goed 
onderhouden hiervan.  
 

Een positieve opdracht voor ons allen is: patiënten helpen te leven. 
 

Kardinaal Eijk heeft een boeiende en inspirerende lezing gehouden en 
na de pauze komen er vragen, met vaak persoonlijke ervaringen, waar 
de kardinaal respectvol mee omgaat. 
De kerk heeft niet de beschikking over leven en dood, maar we dienen 
het leven gekregen van onze schepper als van essentiële waarde te 
beschouwen. 
 

De kardinaal sluit samen met ons af in gebed, waarin hij kracht en 
steun vraagt voor allen die in deze moeilijke fase van hun leven staan 
 
We kijken terug op een waardevolle middag.  
Pelgrimagegroep ‘Het zoeken niet moe” 
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Benoeming pastoraal werkster M.J.G. Doornbusch  
 

Met vreugde kunnen wij u meedelen dat 
onze aartsbisschop kardinaal Eijk per 1 
oktober a.s. pastoraal werkster Ria 
Doornbusch heeft benoemd in het pastoraal 
team van onze Emmanuelparochie. Ria 
groeide op in Dedemsvaart. Ze kent dus 
onze omgeving goed. Ze is 54 jaar en in de 
afgelopen 15 jaar werkte ze in parochies in 
De Liemers en in Twente. 
Ze woont in Borne, maar ze gaat verhuizen 
naar Dedemsvaart. We heten Ria welkom in 
onze parochie en we wensen haar alle 
goeds toe in het pastoraal team van onze 
parochie! Eind oktober zal Ria officieel 
worden gepresenteerd.  

  

Energie verbruik Kerk: 
 
In de laatste 2 maanden van 2020 en de eerste 2 maanden van 2021 
is het gasverbruik van de kerk aanzienlijk toegenomen ten opzichte 
van de vergelijkbare maanden van voorgaande jaren. Over geheel 
2021 was het gasverbruik circa 2.000 M2 hoger dan de 2 voorgaande 
jaren. 
Om beter inzicht te krijgen in het energieverbruik van de kerk wordt 
vanaf februari 2021 dagelijks (voorheen maandelijks) geregistreerd wat 
zowel het gas- als elektriciteitsverbruik is. Met deze dag gegevens 
hebben wij een beter inzicht gekregen op welke dagen in de week de 
meeste energie wordt verbruikt. Vanaf december 2021 kunnen wij nu 
ook op dag/uur-basis zien wanneer op de dag de meeste energie wordt 
verbruikt. Met deze dag- en uur verbruiken informatie zijn wij gaan 
kijken welke activiteiten op bewuste uren plaats vonden. 
Op basis van de kennis van het dag- en uur verbruik zijn het afgelopen 
jaar al aanpassingen gedaan om op het gasverbruik te besparen. Over 
het 1e halfjaar van 2022 is het gasverbruik 53% lager dan in dezelfde 
maanden in 2021 en 31% lager dan in 2019. (2020 is niet te vergelijken 
omdat de kerk toen veel dicht was i.v.m. corona). 
Om nog meer besparingen te kunnen realiseren hebben Henk Belt en 
Johan Arkes de laatste maanden gekeken welke 
bespaarmogelijkheden er nog meer zijn en zij hebben dan ook enkele 
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voorstellen aangedragen om op het gasverbruik nog verder te 
besparen. Na de vakantie zullen de opties verder worden uitgewerkt en 
uitgevoerd. 
Het uitgangspunt van de besparing is wel dat wij niet willen tornen aan 
de behaaglijkheid in de kerk.  
De overheid stimuleert steeds weer om extra stappen te zetten op 
energiebesparing, onder het motto “Zet ook de knop om”. 
Wij als locatie bestuur Slagharen willen onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid nemen door ook in te zetten op energie besparing 
en wij zetten dus de knop ook om. 
Eén van de besparingsopties die de komende weken al zal worden 
uitgevoerd is het plaatsen van 46 zonnepanelen op het platte dak van 
de pastorie. Van het Bisdom is hiervoor een machtiging verkregen. De 
stroom die hiermee opgewekt wordt zal voor zowel de kerk alsook voor 
de pastorie en de woning gebruikt gaan worden. Voor de vakantie is 
reeds begonnen met het vervangen van het dakleer boven op de 
pastorie. De komende tijd zullen wij blijven kijken waar onnodig stroom 
en gas wordt verspild. Tevens zal ook het waterverbruik aandacht 
krijgen. Als ook bij u ideeën zijn op gebied van besparen op energie 
van gas, stroom als water dan vernemen wij dit graag. 
 
Hans Kosse 
 

Koffiedrinken                                                                                     
Op zaterdag 24 september en op zondag 25 september (na het 
plechtig lof) kunt u weer gezellig een kopje koffie blijven drinken na de 
viering.                                                                                                          
 
Inloopmiddag: 
Beste mensen, nu de “R” weer in maand komt, willen we op de 
tweede zondag in september weer een gezellige inloopmiddag 
organiseren.  
U bent weer van harte welkom op zondagmiddag 11 september 
a.s. van 14.00 uur tot 16.00 uur 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.  
Graag tot ziens op 11 september 
Hartelijke groeten,  
Annie Bosch 
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Oogstdankfeest  

24 september t/m 1 oktober, St. Alphonsuskerk, Slagharen. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Creatief met oogstprodukten.                                                                                                                   
De jaarlijkse oogst inspireert de bloemengroep en andere vrijwilligers                                          
van de St. Alphonsuskerk ieder jaar weer. Al 25 jaar gebruikt                                                      
de groep bloemen, fruit, groente en granen om de kerk op bijzondere                                   
wijze te versieren. Een jubileumjaar dus, en de vrijwilligers, ook die van 
het eerste uur doen het nog steeds met veel plezier. Tevens is er 
tijdens deze editie ook weer een expositie. Drie dames die actief zijn in 
de bloemengroep hebben ook andere creatieve talenten. Zij laten 
graag hun werk zien tijdens deze week.                                                    
Het prachtige resultaat is weer te bewonderen van                                                                
zaterdag 24 september t/m zaterdag 1 oktober in de RK-kerk,                                                 
St. Alphonsus de Liguori, Herenstraat 15 in Slagharen.  
                                                                                                                              

Van maandag 26 september t/m vrijdag 30 september is de kerk                                              

open ter bezichtiging van 10.00 uur tot 16.30 uur. En op zaterdag 24,                                 

zondag 25 september en zaterdag 1 oktober van 14.00 uur tot 16.00 

uur.                                    

Het is heel goed mogelijk dat dit jubileumjaar tevens de laatste keer is                                      

dat er zoveel zorg aandacht wordt besteed aan de mooie versieringen.                                   

Door omstandigheden wordt de werkgroep steeds kleiner. En het 

vinden van nieuwe vrijwilligers is erg moeilijk. Misschien bent u 

degene, of weet u iemand, die het stokje over zou willen nemen…?? 

Feestelijke vieringen.                                                                                                                      
Uit dankbaarheid voor de oogst vinden er in het laatste weekend                                                 
van september diverse feestelijke vieringen plaats in deze kerk.                                                            
*Zaterdag 24 september is er om 19.00 uur een oogstdankviering door                                        
de werkgroep voorgangers, met medewerking van koor Cornel.  
*Zondag 25 september om 9.00 uur Communieviering door 
past. werk. Butti, met medewerking van Ceciliakoor.                                                                 
*Zondag 25 september om 15.30 uur Plechtig Lof,                                                          
Celebrant: pastor Wenker, met medewerking van Ceciliakoor.                                               
Iedereen is welkom om deze vieringen bij te wonen.                                                              
Na alle vieringen is er koffiedrinken. U komt toch ook??                                               
De geloofsgemeenschap van Slagharen hoopt van harte dat u,                                                       
samen met vele anderen de versierde kerk komt bezichtigen. 
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Nieuws vanuit de verenigingen 

Buurtkamer de Praam 
Uitnodiging open huis 
Ons tweede lustrum (2011---2021 + 1jaar door het corona virus), willen 
we niet ongemerkt voorbij laten gaan.  
We willen dit gaan vieren op; zaterdag 17 september en zijn die dag 
geopend van 14:00 uur – 17:00 uur, u bent van harte welkom. 
Graag tot ziens 
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. 

 
R.K. Vrouwenvereniging 
Woensdag 14 september van 19:30-21:30 
Wij beginnen het seizoen met een bingo. Nieuwe leden zijn van harte 
welkom in het parochiezaaltje. De contributie bedraagt €12,00 per jaar. 
De koffie kost €1,50 per kop en de zaalhuur €1,00 per avond, dit 
betaald u op de avond dat u aanwezig bent. 
Breng gerust een buurvrouw of vriendin mee. 

 
ZijActief 
Maandagavond 12 september om 19.30 uur in de parochiezaal. 
De opening van het nieuwe seizoen, georganiseerd door Groep 4.  
Op deze avond wil het bestuur vóór de pauze met de leden overleggen 
hoe in het nieuwe jaar verder te gaan met ZijActief. Leden, wees 
creatief en zet je ideeën op papier….. Dan kan onze vereniging blijven 
voortbestaan, evt. op een andere wijze.  
Het zou jammer zijn als het allemaal zou verdwijnen, want de behoefte 
om elkaar te zien en mooie avonden met interessante lezingen te 
hebben is er wel.   
Weet, wat eenmaal weg is komt niet (gemakkelijk) weer terug!!! 
Extra activiteiten                                                                        
Dinsdag 6 september fietstocht, georganiseerd door Groep 3. 
Door de corona moesten onze jaarlijkse fietstochten worden afgelast. 
Met verve heeft Groep 3 aan de voorbereiding gewerkt en zij heeft er 
veel plezier aan beleefd. Deze mooie fietstocht is uitgezet onder de 
noemer “Natuur en Cultuur”. Er zijn deze keer géén kosten aan 
verbonden. We verzamelen ons op het Kerkplein om 10.15 uur en 
vertrekken om 10.30 uur naar onze eerste bestemming.  
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Voor verder informatie: zie de Nieuwsbrief van augustus. 
Vrijdag 9 september filmmiddag om 13.30 uur in de parochiezaal. 
Er zal een ontspannende film gedraaid worden, nog niet bekend is 
welke. De kosten zijn € 3, --p.p. 
Maandagmiddag 26 september om 13.30 uur Oogstdankfeest. 
We kunnen dan weer genieten van de prachtige stukken, die de 
vrijwilligers hebben gemaakt voor het Oogstdankfeest. Voor opgave: 
zie Nieuwsbrief van augustus. 
 

 

Gezocht: Pianist voor een RK-kerkkoor uit Heino. 

Wij zijn Reflection, een koor uit Heino. Wij zijn verbonden aan de 
Katholieke kerk hier in ons dorp. 
Minimaal één keer per maand verzorgen wij als koor de zang tijdens 
een kerkviering.                                                                                  
Ons koor bestaat uit ongeveer 35 leden en we zingen veelal 4-
stemmig. Wij zingen verschillende stijlen, ritmisch uitdagend, vrolijk of 
gedragen en in meerdere talen.  
Een greep uit ons repertoire: naast de vaste gezangen zoals bijv. 
Missa Aqua Viva, Gloria van Vivaldi, enkele nummers van John Rutter, 
Ave Maria van Schubert, ook moderne nummers van bijv. Michael 
Jackson, Leonard Cohen of Claudia de Breij.                                                     
Ook zingen we bij andere en/of bijzondere gelegenheden, zoals een 
optreden tijdens een muziekestafette, het verzorgen van een avond 
(samen) zang in een verzorgingscentrum, een bruiloft in de kerk of een 
kerkdienst/carnavalsviering voorafgaand aan de gala-avond van de 
carnavalsvereniging. 
Onze repetitieavond is op de dinsdag van 20.00 uur tot ongeveer 21.45 
uur. De vieringen zijn veelal op de zaterdagavond. (Van 19.00 - 20.00 
uur) 
Ben jij die gedreven, enthousiaste pianist(e) die ons kan begeleiden 
tijdens deze repetities en vieringen? Wil jij een mooie samenwerking 
met onze vaste dirigente Magdalena Jarczyk? Ben jij die allround 
pianist(e) die in ons wel een uitdaging ziet?  
Dan komen wij graag met jou in contact. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze voorzitter:  
Frans Schrijver telnr.06-83105460                                                    
b.g.g. Natascha Berendijk telnr. 06-46514572   
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Kinderpagina 

(Kleurplaat, de harten van de zonnebloemen kun je met maiskorrels 

beplakken als je dat leuk vindt)  
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Gedicht; Ode aan de zonnebloem 

 
Ik heb iets met zonnebloemen 

Dat begint al met de naam 
Twee heel positieve zaken 

Komen in dat woord tesaam 
 

Een Italiaan zegt; Gira sole 
“volg de zon en draai mee” 

En mocht je wat droef gestemd zijn 
Brengt dat je op een goed idee 

 
En als je de groei gaat volgen; 

Ze wordt hoog in korte duur 
Dan kun je wel even stilstaan 

Bij het wonder der natuur 
 

Zo is de zonnebloem symbool van 
Optimisme en levenskracht 
En de bloem is altijd vrolijk 
Het is of ze naar je lacht 

 
Zijtakken, het lijken armen 

Heeft een ras, da’s Kong F1 
En als je daar lang bij stilstaat 
Slaat ze die armen om je heen 

 
Och, dat laatste is fantasie toch, 
Hou het hoofd een beetje koel! 

Maar de gedachten van en omhelzing 
Geeft je een goed gevoel 

 
En zo de balans opmakend 
Van dit bloemrijke gedicht 

Optimisme, positief en……. 
Van het donker naar het licht 

 
Als we dat de mensen brengen 
Die we ontmoeten op ons pad 

Dan is dat een goede boodschap 
In de zonnebloem gevat 


