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         Nieuwsblad 
Oktober 2022 

Herfst 
Donkere wolken pakken zich samen, 

een regenbui klettert tegen de ramen. 

De zomer is weer verdwenen, 

een nieuw seizoen verschenen. 

De gure herfst is aan gekomen, 

men ziet het aan de vele bomen. 

Bladeren dwarrelen over de grond, 

de wind speelt ermee in het rond. 

Herfst, winter, lente en zomer komen en 

gaan, 

maar Gods liefde en trouw blijven bestaan. 

Hij geeft ons de seizoenen en tijden, 

laten we ons dan in Hem verblijden. 

Ook in de herfst van ons eigen leven, 

wil Hij ons kracht en sterkte geven. 

Laten we daarom steeds maar weer, 

ons vertrouwen stellen op De Heer. 
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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                                             

- Pastoraal werker M.J.G. Doornbusch (Ria) (per 1 okt.) 
 

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 toevallige ontmoeting 
 
Heel vaak ben ik trots op alles wat we in ons kikkerlandje weten te 

fiksen, maar sommige dingen vervullen me ook met schaamte. Zoals 

de opvang van vluchtelingen. Vreselijk vind ik dat: mensen die buiten 

moeten slapen, omdat Nederland de boel niet op orde heeft. 

Ik hoorde het volgende verhaal: een wat oudere vrouw wilde aan de 

gang in haar voortuin. Er zou een buis of een slang door haar tuin 

moeten voor de afwatering, veertig centimeter diep. De sleuf die 

gegraven moest worden, zou twaalf meter lang zijn; de lengte van de 

tuin.  

Ze had het al een paar keer uitgesteld, maar op een zeer warme 

nazomerse avond trok ze toch de stoute (hand)schoenen aan, pakte 

een spade en begon aan dit zware karwei. 

Na een kwartiertje moest ze echt even uitblazen. Ze keek even de 

straat in, en zag een man naderbij komen. Ze kende hem niet, maar de 

man zocht oogcontact. Hij keek heel vriendelijk, dat zag de vrouw wel. 

Toen hij nog dichterbij kwam, stak hij zijn beide handen uit naar de 

spade in haar hand. Zij reikte hem de spade aan en hij begon te 

graven.  

De vrouw was eerst te verbouwereerd om ook maar iets tegen hem te 

zeggen, maar toen ze zich had hersteld en tegen hem begon te praten, 

zag ze wel dat hij haar niet verstond. Dan maar in het Engels, dacht ze. 

Helaas, ook de Engelse taal was hij niet machtig.  

Om een lang verhaal kort te maken: uiteindelijk heeft de vreemde man 

met haar spade in zijn handen al het graafwerk gedaan. Vooral 

zwetend.  

Om toch te kunnen communiceren met elkaar had hij zijn smartphone 

uit zijn zak gehaald. Zij kon nu gewoon haar zegje doen, en de telefoon 

vertaalde het in zijn taal. En andersom ook. Het bleek dat de man een 

Koerd was en hij was gevlucht uit Turkije. Waarom? 

Hij was actief in een Koerdische partij voor democratie en dat vond 

meneer Erdogan niet zo leuk .. en onze man moest vluchten.  

Zijn vrouw en dochter waren achtergebleven. Hij miste hen vreselijk. 

Thuis had hij een hoveniersbedrijf gehad. Want hovenier was hij. In 

hart en nieren.  
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En nu was hij dan in Nederland en vanuit Ter Apel, waar geen plaats 

voor hem was, naar dit dorpje gekomen om daar een maand in de 

sporthal te bivakkeren. Om daarna weer naar een andere plek verkast 

te worden.  

Uiteindelijk bedankte hij de vrouw, omdat hij even ‘als vanouds met zijn 

handen mocht werken.’  

Want dat deed hij het allerliefst: werken met zijn handen in de aarde.  

Daarom was hij haar dankbaar.   

Toen de klus geklaard was en zij samen, staande in haar voortuin wat 

hadden gedronken vervolgde hij zijn weg, waarschijnlijk terug naar de 

sporthal.  

Een hele toevallige ontmoeting, die, in ieder geval bij de vrouw, het 

nodige had losgemaakt: de vluchteling had haar bedánkt, omdat hij 

een half uur mocht graven in haar tuin.  

Zij had hem vervolgens ook bedankt, omdat hij haar dit zware karwei 

uit handen had genomen. Maar meer nog was ze dankbaar om deze 

toevallige ontmoeting, waar twee werelden elkaar ontmoetten in een 

kleine voortuin in zomaar een dorpje.  

Toch mooi, vind u niet?  

 

Marga klein Overmeen.   
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Vieringen in de regio. (Wijzigingen voorbehouden) 

 
Geloofsgemeenschap St. Vitus, Dedemsvaart 
Za.   1 okt. 19:00 uur, WGR 
Za.   8 okt. 19:00 uur, EV 
Zo.  16 okt.   9:00 uur, WGR 
Zo.  23 okt.   9:00 uur, EV 
Za.  29 okt.     19:00 uur, CV 
 
Geloofsgemeenschap Onze lieve vrouw van Fatima, De Belte 
Zo.    2 okt.       9:00 uur, WGR 
Za.    8 okt. 19:00 uur, CV 
Zo.  16 okt.       9:00 uur, WGR 
Za.  22 okt.     19:00 uur, EV 
Zo.  30 okt.       9:00 uur, WGR 
 
Geloofsgemeenschap St. Stephanus, Hardenberg  
Zo.    2 okt.      11:00 uur, EV 
Zo.    9 okt.      11:00 uur, CV 
Zo.  16 okt.      11:00 uur, WGR 
Zo.  23 okt.      11:00 uur, EV 
Zo.  30 okt.      11:00 uur, WGR 
 
EV=Eucharistieviering, CV=Communieviering, WGR=Werkgroep 
 
 

 
Zondag 16 oktober 2022 om 10.00 uur, feestelijke 
Eucharistieviering ter ere van het 25-jarig priesterschap van 
Pastoor Monninkhof 
in de St. Brigitta-kerk te Ommen. 

 
 

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 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. 1 okt. 19:00 uur, Eucharistieviering, past. Wenker m.m.v. 

Cornel 
 J.W. Wencker en echtgenote; Betsie Wenker-Elfrink en ouders 

Wenker-Maas; Hans Hoveling; Tiny Wilkens-Mensink 
 
Di. 4 okt. 
 Berry en Bennie Maas 
 
Do. 6 okt. 
 Pater Oude hengel 
 
Zo. 9 okt. Caritasweekend 

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

 J.W. Wencker en echtgenote; Leny Spijker en fam. Spijker-
Korttrik; Arnold en Richard Leyrik en fam.; Tiny Wilkens-
Mensink; Jans en Rika Hegeman-Soppe 

 
Di. 11 okt. 
 Broeder Cornel 
 
Do. 13 okt. 
 Pastor Zandbelt 
 
Za. 15 okt.  

19:00 uur, Eucharistieviering, past. Wenker m.m.v. 
Caeciliakoor 

 Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; Fam. de Gooijer-v.d. 
Most; J.W. Wencker en echtgenote; Gerard en Gré de Vent-

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
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Koorman en Anton de Vent; Britt Kosse; Bernard en Dini 
Schlepers-Hemme; Rita en Berry Schlepers; Tinus Koehl; 
Ouders Juurlink-Spijker; Johan Feddema; Ouders Schlepers-de 
Munnik en fam. 

 
Di. 18 okt. 
 Pastoor Noordman; Fam. Werink-Biemans 
 
Do. 20 okt. 
 Pastoor Langkamp 
 
Zo. 23 okt. Wereldmissiedag 

9:00 uur, Communieviering, past. werk. Butti m.m.v. Cornel 
J.W. Wencker en echtgenote; Cornelis en Mina Helmich- de 
Gooijer; Bertus en Gerrit; Fam. Mecklenfeld-Scholten; Ouders 
v.d. Most-Schlepers 
 

Di. 25 okt. 
 Pater Oude hengel 
 
Do. 27 okt. 
 Broeder Cornel 
 
Zo. 30 okt. 10:00 uur, Eerste Heilige Communie, past. de Vries  

J.W. Wencker en echtgenote; Fam. Kouweberg-de Graaf; 

Ouders Bosch; Jan Bosch; Ouders v.d. Veen; Betsie Wenker-

Elfrink en ouders Wenker-Maas; Ouders Plas-Sentker en 

Herman Plas; Tinus Koehl en ouders Homberg-Kloppenburg 
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Overleden op 25 augustus jl. 

Johannes Lambertus Hoveling 
Op een leeftijd van 89 jaar 

 
 

Overleden op 1 september j.l. 
Catharina Helena Wilkens-Mensink 

Op een leeftijd van 85 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 
 
Zo.  14 aug. €   87,12  

Za.  20 aug. €   35,20 

Zo.  28 aug. €   34,05 

MIVA €   37,40 

Za.    3 sept. €    50,60 

 
 
Kroniek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Za.   1 okt. 
 

Lisa Meekhof en Hilda Berg 
 

Za. 15 okt. 
 

Marieke v.d. Blieck en Hilda Berg 
 

Zo.  30 okt. Lisa Meekhof en Marieke v.d. Blieck 
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Van de Redactie 
 

Beste medeparochianen,  

Al weer een nieuwe maand voor de boeg. Als dit stukje geschreven 

wordt lijkt het dat, nu na de mooie zomer, de herfst gaat beginnen. 

Maar dat kan ook een fijne tijd zijn, met alle mooie herfstkleuren. 

Het weekend van 8 en 9 oktober is het Caritasweekend. 

In het weekend van 15 en 16 oktober viert pastoor Monninkhof zijn 25-

jarig priesterfeest. Hierover leest u meer over in dit blad. Vanaf deze 

plaats feliciteert de redactie hem en wenst hem een mooie dag toe. 

Na de viering van 15 oktober is er koffiedrinken in de parochiezaal. U 

bent van harte welkom! 

In het weekend van 22 en 23 oktober is het Wereldmissiedag 

Verder zijn de kinderen van groep 4 zich aan het voorbereiden op de 

Eerste Heilige Communie. Zij zullen op 30 oktober om 10.00 uur de 

Communie voor de eerste keer ontvangen. De redactie feliciteert ook 

hen en wenst hen ook een fijne dag toe! 

Wij wensen u een goede maand toe. 

De Redactie 

 

 

 

 

Uiterste aanleverdatum voor kopij nieuwsblad november,  
15 oktober 2022 
 
Red. vergadering         vouwen en nieten             afhalen 
november    17 okt.           25 okt.                             26 okt. 
 
 
Wij feliciteren 
Wij feliciteren iedereen die in de maand oktober 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 

 

 

 

 
Uitnodiging 

 
 

Op 11 oktober 2022 is het 25 jaar geleden dat 
pastoor André Monninkhof in Utrecht door 

de Aartsbisschop van Utrecht, Kardinaal Dr. A.J. Simonis  
tot priester werd gewijd. 

 

Wij willen daar in de Emmanuelparochie bij stil staan in 
een feestelijke Eucharistieviering op 

zondag 16 oktober 2022 om 10.00 uur 
in de St. Brigitta-kerk te Ommen, Nering Bögelstraat 1. 

 

U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn in deze viering. 
U kunt ook met ons meevieren via de livestream: 

https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk 
 

Na de viering bent u welkom in het parochiecentrum. 
Daar kunt u pastoor Monninkhof feliciteren 
en wordt u een kopje koffie aangeboden. 

 

Hopende u daar te ontmoeten. 
 

Pastoresteam en Parochiebestuur  
van de Emmanuelparochie 

  

https://www/
http://kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk


12 
 

25-jarig priesterjubileum pastoor Monninkhof 
 
Zondag 16 oktober is de dag dat pastoor André Monninkhof gedenkt 
dat hij 25 jaar geleden tot priester werd gewijd.  
Naast zijn werk als pastoor is hij ook sportief als scheidsrechter voor 
de jeugd.  
Mogelijk ziet u hem binnenkort op twee wielen 
(i.p.v. vier wielen) naar de Eucharistieviering 
rijden. Een nieuwe fiets; dat is wat wij hem 
willen aanbieden als cadeau. 
 
U kunt hieraan financieel bijdragen door uw 
bijdrage te storten  
op het rekeningnummer van onze Emmanuelparochie:  

NL20 RABO 0378 9453 27  
Ten name van Rooms Katholieke Parochie Emmanuel, onder 
vermelding van “Jubileum pastoor Monninkhof”.  
Bij voorbaat dank voor uw goede gaven! 
 
De pastoor heeft ons daarnaast laten weten, dat hij het op prijs stelt, 
als u uw herinneringen, die u aan hem als pastoor in ons midden 
bewaart, en ook de wensen die u hem wilt meegeven voor zijn 
pastorale toekomst, aan hem doet toekomen.  
Deze anekdote/wens kunt u tot 7 oktober – in de vorm van een  
A4-tje – sturen naar: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl.  
Of per post naar: Secretariaat Emmanuelparochie, Canadastraat 26, 
8141 AC Heino. 
Dan zullen wij deze bundelen in een ‘vriendenboek’ en aan  
pastoor Monninkhof aanbieden.  
 
Pastoresteam en Parochiebestuur Emmanuelparochie. 

          
 

  

mailto:brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl
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Pastoor André Monninkhof 25 jaar priester. 
 
Dat gaat niet onopgemerkt voorbij!  
 
Onze pastoor is het middelpunt op onze lokale radio VechtdalFM. 
Hij spreekt over zijn priesterschap, over vroeger, zijn roeping, de 
wijding, Maria, de sacramenten en vertelt nog meer… 
 
Wilt u hem ook beter leren kennen? 
 
De 1e aflevering is zondag 9 oktober van 17.00 – 18.00 bij het 
programma Venite et Audite op VechtdalFM te horen. 
 
En een week later op 16 oktober zijn de eerste 20 minuten voor het 
laatste deel van het interview: Dan beantwoordt onze pastoor vragen 
over; Oecumene, Diaconie, een bijzondere Heilige, Kerkgeschiedenis 
en infiltratie in de kerk. 
 
Vechtdal FM is te beluisteren: 
-Online via vechtdalfm.nl 
-Veel tv’s hebben ook de lokale radiozenders erop staan; geen beeld, 
wel geluid. 
-105.9 en 106.3 FM 
 
Terugluisteren kan vanaf de maandagmiddag ná de desbetreffende 
uitzending. 
Via mixcloud.com/VechtdalFM/playlists/venite-et-audite 
 
Of via intypen op google: 
Venite et audite Vechtdal fm  
 
Venite et Audite betekent: Kom en Luister! 
 
Van harte welkom, 
 
Karin Drost 
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Uitnodiging 
 
 

Per 1 oktober 2022 is pastor Ria Doornbusch 
door kardinaal Eijk benoemd 

tot pastoraal werkster van de Emmanuelparochie. 
 

Op vrijdag 28 oktober 2022 om 19.00 uur 
wordt zij tijdens een feestelijke viering in de 

Onze Lieve Vrouw van Fatima-kerk, 
Geert Migchelsweg 4 te De Belte, 

gepresenteerd door vicaris R.G.W. Cornelissen. 
 

Na afloop van de viering is er in het parochiecentrum  
gelegenheid voor ontmoeting en kennismaking 

met pastor Ria Doornbusch. 
 

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. 
 
 

Het bestuur en pastoresteam van de Emmanuelparochie 
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Beste mede-parochianen van de Emmanuel Parochie, 
 
Bij deze wil ik graag allen bedanken, die mij op velerlei wijze geluk 
gewenst hebben en ‘getroost’ op mijn tachtigste verjaardag. Ik heb veel 
kaarten, brieven en geschenken ontvangen. Vooral wil ik allen 
bedanken, die met mij de H. Eucharistie gevierd hebben in de kerk in 
Dedemsvaart en daarna in de zaal van het parochiecentrum 
meegevierd hebben. De kerk zat weer aardig vol en ook daarna de 
zaal. Ik was één van de pastors van het originele pastorale team van 
de Noord-Oost Overijsselse geloofsgemeenschap, nu de Emmanuel 
Parochie. Er werd toen, ongeveer 20 jaar geleden, veel getwijfeld of 11 
parochies wel echt zouden kunnen verenigen tot één parochie. 
Vreemden, die maandagavond 22 augustus aanwezig geweest zijn bij 
de Eucharistieviering en zeker later bij de viering in de zaal zullen de 
indruk gekregen hebben, dat daar een echte gemeenschap vierde. Alle 
elf locaties waren vertegenwoordigd. Niemand scheen haast te hebben 
om te vertrekken. Het was echt gezellig. Wat fijn! 
 
Nogmaals iedereen van harte bedankt! 
Anton H.M. Wenker 
Priester Missionaris van Mill Hill 
 

Koffiedrinken                                                                                     
Op zaterdag 15 oktober kunt u weer gezellig een kopje koffie blijven 
drinken na de viering.                                                                                                          
 
Inloopmiddag: 
Beste mensen,  
We willen op de tweede zondag in oktober weer een 
inloopmiddag organiseren.  
U bent van harte welkom op zondagmiddag 9 oktober 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. 
Weet u iemand die dit ook leuk vindt neem hem of haar dan mee. 
 
Graag tot ziens op 9 oktober 
Hartelijke groeten,  
Annie Bosch 
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Wereldmissiemaand 2022: Kibera, Nairobi 

Op 23 oktober is het Missiezondag. Met het citaat ‘Jullie zullen mijn 

getuigen zijn’ uit het boek Handelingen van de apostelen (1,8) voert 

Missio/Pauselijke Missiewerken dit jaar campagne voor de 

Wereldmissiemaand. Elke christen is geroepen om te getuigen van 

Christus, aldus paus Franciscus. Dit jaar richt Missio de blik speciaal 

op Kibera, de grootste sloppenwijk in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. 

De metropool Nairobi staat met zijn 7,5 miljoen inwoners op het punt 

een megastad te worden. Dagelijks stromen mensen vanuit het 

omliggende gebied de stad binnen in de hoop op werk en een betere 

toekomst. 

Zo’n 60 procent van de stadsbevolking van Nairobi leeft in meerdere 

grote slums (sloppenwijken) op slechts zes procent van de oppervlakte 

van de stad. In de campagne van missiemaand oktober vraagt Missio 

dit jaar aandacht voor de grootste slum: Kibera. In de campagne 

worden enkele bewoners van de slum en het pastorale werk van zuster 

Mary Wambui (‘Little Sisters of Jesus’) en pastor Firmin Koffi (Yarumal-

missionarissen) gevolgd. 

Kibera is Kiswahili en betekent jungle. Naar schatting een half miljoen 

mensen woont hier dicht opeengepakt. Slechts een vijfde deel van de 

huizen heeft stroom; drinkwater moet bij waterstations gehaald worden. 

Hygiëne is een groot probleem. De meeste mensen die hier leven 

willen maar één ding: weg. De missionarissen onder leiding van pastor 

Firmin Koffi zeggen: “Kibera is een goede leerschool” – en zij blijven. 
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Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie. 
 

Op 12 november aanstaande start de Kerkelijk instelling Sint Caecilia 
aartsbisdom wederom met de oriëntatie- en basiscursus koordirectie 
(2022 -2023) op verschillende locaties binnen het bisdom. De cursus 
bestaat wederom uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur met een 
frequentie van ongeveer een keer per twee weken, te beginnen in de 
laatste maanden van dit jaar. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. 
Cursusleider is Ronald de Haan. 
De cursus is bedoeld voor aankomende- alsmede huidige 
koordirigenten, die zich graag verder willen bekwamen in het leiden 
van liturgische koren. Het aanbod van de cursus is gericht op het 
ontwikkelen van basis slag technische vaardigheden en ook het 
benoemen van aspecten waar een dirigent in de praktijk mee te maken 
krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid en verantwoorde programmering 
binnen de liturgie. Verder wordt er ingegaan in verdieping en 
kennismaking van liturgisch repertoire en eenvoudige algemene 
muziekleer. 
Cursusdagen vinden zo veel mogelijk plaats op locaties waar de 
cursisten vandaan komen. Gedurende de cursus zal er viermaal een 
koorpracticum plaatsvinden, waarbij het niveau van elke cursist 
afzonderlijk leidend is. Aan cursisten die al een koor leiden worden 
hogere eisen gesteld, dan aan cursisten die een rol als 2e dirigent 
vervullen of aankomend zijn. De cursus wordt afgesloten met een 
deelnamecertificaat en rapportage. 
Ben je al de nodige tijd als dirigent actief voor een koor, en heb je het 
idee dat je weleens vastloopt op onderdelen, dan is deze cursus zeker 
iets voor jou. Je vervult een rol als 2e dirigent en zou graag wat meer 
bagage willen hebben om het koor beter te ondersteunen, meld je 
eveneens aan. 
De kosten bedragen € 525,- per cursusjaar. Nieuwsgierig? Wees van 
harte welkom. 
  
Voor aanmelding en verdere informatie kun je terecht bij: 
Marcus de Haard 
Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. 
Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl  
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Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel 2022 
 
Op zondag 16 oktober 2022 zal voor de 110de keer de Heilige 
Gerardus Majella Bedevaart in Overdinkel plaatsvinden, met als thema: 
”Vrede geef ik U”.  
Op zondag 16 oktober is er om 11.00 uur een Plechtige 
Eucharistieviering met aansluitend de processie in het Gerardus 
Majella park (achter de Gerardus Majella kerk). Voorganger is pastor 
W. Rekveld. Tijdens de viering worden er kinderactiviteiten 
georganiseerd. 
Het Sluitingslof is om 15.00 uur in de GM-kerk. 
De vieringen tijdens het Triduüm zullen plaatsvinden in de kerk op 
donderdag 13 oktober en zaterdag 15 oktober om 19.00 uur. Op 
vrijdag 14 oktober zal er geen viering zijn, wel is de kerk dan open voor 
stil gebed. 
Voor de verkoop van devotionalia zal er traditioneel een verkoopkraam 
buiten bij de ingang van het park staan op 16 oktober van 10.00 tot 
15.00 uur.  
 
Verder kunt u net als andere jaren misintenties opgeven door deze te 
mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de intentie: 
vrije gift of misintentie: € 5,- over te maken naar Rek. nr: NL 26 RBRB 
0929925955 t.n.v. st. Pelgrimsdorp Overdinkel, o.v.v. Gerardus 
Bedevaart Overdinkel.  Een envelop in de brievenbus van het 
parochiecentrum mag ook onder vermelding van uw naam, uw intentie 
en “Gerardus Bedevaart Overdinkel”. 
Ook kunt u op 16 oktober een kaars laten opsteken. Dit kunt u doen 
door de kosten van de kaars € 0,50 voor een offerkaars en €5,- voor 
een novenekaars over te maken naar Rek. nr: NL 26 RBRB 
0929925955 t.n.v. Pelgrimsdorp Overdinkel, o.v.v. “Kaars” en 
daarnaast uw keuze voor de kaars en uw intentie.  
Wilt u ons daarnaast helpen met een gift, zodat wij de bedevaart 
kunnen blijven organiseren, dan kunt u onder vermelding van “Vriend 
van de bedevaart” uw gift overmaken naar bovenstaande 
banknummer. Bij voorbaat hartelijk dank. 
Tijdens de openingstijden van het parochiecentrum naast de kerk is 

vanaf nu de St. Gerardus kalender met schild 2022 te koop. Kosten 

9,00 euro.  

mailto:gastdamesgmpo@kpnmail.nl
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Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het 
parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk (dinsdag- en 
vrijdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur) telnr: 053-5381304  
Adres: Hoofdstraat 76, 7586 BV Overdinkel. 
Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met 
het secretariaat van de Gerardus Bedevaart groep: 
i.westenbroek@gmail.com 
 
Graag tot ziens. 
Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: 
gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl 
 
 

 

 

Sam’s Kledingactie 

in Slagharen-De Belte 
 

Inzameling van kleding en schoenen voor beter           
basisonderwijs in Burundi (Centraal-Afrika) 

Zaterdag 15 oktober 

van 9.00 uur tot en met 12.00 uur bij: 

O.L.V.  van Fatimakerk De Belte, of 

bij de kerk in Slagharen op vrijdag 14 oktober, 

  

mailto:i.westenbroek@gmail.com
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Agenda 
  5 okt.      Eerste Heilige Communie groep 
10 okt.      Zijactief 
11 okt.      Vergadering Zonnebloem 
12 okt.      Vrouwenvereniging 
24 okt.      KBO 

 

Nieuws vanuit de verenigingen 

 
Buurtkamer de Praam 
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 12 oktober, aanvang 19:30 uur. 
Wij gaan kaarten en andere spelletjes doen. Graag een kopje 
meenemen. 

 
ZijActief 
Maandagavond 10 oktober om 19.30 uur in de parochiezaal 

Lezing over Amish-cultuur door Laura Strating-Janssen.  

Zwarte koetsjes met paarden. Mannen met baarden, maar zonder 

snor, gekleed in zwarte broeken met bretels en een strohoed. Vrouwen 

in een bedekkende jurk en een wit kapje. De Amish uit Noord-Amerika 

leven in eenvoud en nederigheid, geleid door de Bijbel en de Ordnung, 

een reeks ongeschreven wetten. 

Amish kenner Laura Strating-Janssen neemt ons mee in het leven van 

de Amish-bevolking tijdens de lezing “Amish: levenswijze in beeld”. Zij 

neemt ook quilts mee, die door de Amish gemaakt worden.  

Het wordt weer een interessante avond!!! 
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AAN ALLE LEDEN VAN BEGRAFENISVER. St. BARBARA 

Het bestuur vraagt uw aandacht voor het volgende: Uit onze 
administratie is gebleken dat de gegevens van onze leden vaak 
verouderd zijn. Dit kan gebeuren door bijv. een verhuizing die niet 
doorgegeven is aan de vereniging of dat kinderen " uit zicht " zijn 
geraakt doordat ze op zichzelf zijn gaan wonen (en ouders de 
contributie betalen). Het is zo dat als kinderen de leeftijd van 18 jaar 
hebben bereikt, zijn ze niet meer automatisch lid via de ouders, maar 
dienen zij zichzelf aan te melden als ze lid willen worden/ blijven van 
de vereniging. Contactpersoon voor nieuwe leden is; dhr. G. de 
Gooijer. Telefoonnummer 06-13761068                                             
Via e mail aanmelden kan: barbara.slagharen@gmail.  
Om in contact te kunnen blijven met onze leden willen we ons 
ledenbestand actualiseren. Ook als er voor u niets is veranderd, dan 
nog vragen we u om mee te doen. Dat kan door onderstaand formulier 
in te vullen 
Naam + voorletters: 
Adres: 
Postcode + plaats:  
Geboortedatum: 
Emailadres: 
 
Naam + voorletters: 
Adres: 
Postcode + plaats: 
Geboortedatum:  
Emailadres: 
 
Naam + voorletters: 
Adres: 
Postcode + plaats:  
Geboortedatum: 
Emailadres: 
U kunt dit formulier afgeven, graag zo spoedig mogelijk, bij het 
secretariaat van uw kerk of sturen per post naar uw kerk. Zelf in de 
brievenbus deponeren kan natuurlijk ook. Via e mail 
barbara.slagharen@gmail.com t.a.v. dhr. G. de Gooijer. 
Sturen per post naar dhr. G. de Gooijer Tweede Blokweg 14, 7776 PK 
Slagharen  
Hartelijk dank, Bestuursleden van Sint Barbara  

mailto:barbara.slagharen@gmail
mailto:barbara.slagharen@gmail.com

