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         Nieuwsblad 
November 2022 

 

De mensen van voorbij. 

 

De  mensen van voorbij, 

ze blijven met ons leven. 

De mensen van voorbij, 

ze zijn met ons verweven. 

In liefde, in verhalen, 

die wij zo graag herhalen. 

In bloemen, geuren, in een lied, 

dat opklinkt uit verdriet. 

 

De mensen van voorbij, 

zij worden niet vergeten. 
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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 
- Parochievicaris J.W. de Vries (Hans),  

Telefoon: 06-45290266 email: prhansdevries2020@gmail.com 
- Pastoraal werker J.G. Butti. (Joop)  

Telefoon: 06-222398828 email: pastorbutti@ziggo.nl 
Contact pastor voor De Belte, Dedemsvaart, Hardenberg en 
Slagharen. 
Profiel: Catechese   

- Pastoraal werker M. Klein Overmeen- Groot-Zwaaftink  
(Marga) 
Telefoon: 06-18276484 email: 
m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl 
Contact pastor voor Dalfsen, Heino, Hoonhorst, Lemelerveld, 
Ommen, Vilsteren en Lierderholthuis. 
Profiel: Diaconie 

- Pastoraal werker M.J.G. Doornbusch (Ria)  
Telefoon: 06-14406955 email: pastordoornbusch@gmail.com 

Vrije dagen pastoresteam 
Maandag: pastores de Vries, Butti en Klein Overmeen. 
Dinsdagavond en zaterdag tot 16:00 uur: pastoor Monninkhof 
Vrijdag: pastor Doornbusch 
 

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:pastorbutti@ziggo.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” 

 
Vragen over de livestream? 
U kunt contact opnemen met het secretariaat.  
We vinden het belangrijk dat de livestream voor iedereen 
toegankelijk is en helpen u graag. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Actuele informatie is te vinden op de website:  

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/ 

of  

scan de QR Code 

 

mailto:barbara.slagharen@gmail.com
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
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Pastoralia 

Naar aanleiding van zijn 25 jarig priesterschap heeft pastor 
Monninkhof dit geschreven 
 
Priester: gelijkvormig aan Christus 
Nu ik dit schrijf, vieren wij vandaag, 23 september, de gedachtenis van 
de heilige Padre Pio. In de winkeltjes in Lourdes, waar we kort geleden 
met een grote groep pelgrims uit onze Emmanuelparochie op 
bedevaart waren, zijn veel beeldjes van hem te vinden. Volgens mij is 
hij in Lourdes – na Maria en Bernadette – de populairste heilige. 
Waarom hij zo populair is ? Ik heb de indruk, dat dit te maken heeft met 
het feit, dat hij tijdens zijn leven zo dicht bij de mensen stond: als pater 
Capucijn gekleed in een eenvoudige bruine monnikspij, geeft hij 
geestelijke leiding aan de gelovigen, verzoent hij de boetelingen en 
treedt hij de zieken en armen met voorzienigheid en zorg tegemoet. Zo 
dient hij Gods volk in gebed en nederigheid. Nadat hij volledig 
gelijkvormig is geworden met de gekruisigde Christus (hij draagt de 
stigmata), voltooit hij op 23 september 1968 zijn aardse pelgrimstocht. 
 
Zelf heb ik vandaag (23 september) eerst de H. Mis gevierd. Samen 
met de gelovigen van de Brigitta geloofsgemeenschap hier in Ommen 
stonden we stil bij de vraag: wat betekent Christus voor ons, juist in 
deze roerige tijd, en denkend aan het leven van de heilige van 
vandaag, padre Pio. Heel mooi vind ik in het evangelie van deze dag 
de ‘geloofsbelijdenis’ van Petrus: “Gij zijt de Christus, de gezalfde 
Gods”. Jezus is inderdaad de Christus, de gezalfde Gods. In Zijn Geest 
mocht ik reeds bij mijn doopsel en vormsel de zalving ontvangen; maar 
ook bij mijn priesterwijding op 11 oktober 1997 viel mij dit ten deel. 
Sinds dat moment mag ik voorgaan in de Eucharistie. Voor mij is dit 
nog steeds hoogtepunt en bron. Waarom ? Omdat we in de Eucharistie 
Jezus Zelf mogen ontmoeten. Door het gebed (consecratiewoorden) 
die ik in Zijn Naam mag uitspreken over de gaven van brood en wijn, 
worden deze tot Lichaam en Bloed van Christus. Het is dan ook in 
deze heilige gaven, dat Hij  Zelf tot ons komt. Mooier kun je het toch 
niet hebben ? 
De viering van de Eucharistie, waarmee ik deze dag begonnen ben, 
geeft mij ook de kracht en het doorzettingsvermogen, om vervolgens 
enige ‘karweitjes’ aan te kunnen, die nu eenmaal moeten gebeuren.  
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Gedurende de uren die volgen, zorg ik ervoor, dat ik mijn takenlijstje 
afwerk: mails en apps beantwoorden, telefoontjes beantwoorden, 
brieven schrijven, kaarten sturen en wat al dies meer zij.  
Ook boodschappen halen, koken, warm eten de afwas doen, horen tot 
mijn dagelijkse ‘routine’. 
Als mijn hoofd dan eindelijk leeg is, kan ik mij concentreren op één van 
de ‘kerntaken’, die ik mij voor deze dag heb voorgenomen. Dit is 
nadenken over wat het priesterschap nu voor mij de moeite waard 
maakt, en hierover dit artikel schrijven.  
Mijn gedachten gaan al snel terug naar gisterenavond: met haar 
kinderen en hun partners zijn wij samen rond een parochiaan, die 
stervende is. Nadat ik haar de handen heb opgelegd, haar kinderen en 
hun partners haar een ‘laatste groet’ hebben gebracht (kus op het 
voorhoofd), en ik haar vervolgens gezalfd heb met de heilige olie, 
blaast zij, waar wij allen bij zijn, haar laatste levensadem uit. Een 
bijzondere, maar ook heftige ervaring: voor haar kinderen en hun 
partners, maar ook voor mijzelf. Toch zijn we dankbaar, dat haar lijden 
nu voorbij is, en dat zij in vrede haar leven heeft mogen teruggeven 
aan de goede God.  
 
Ook denk ik terug aan een bruidspaar. Gisterenmiddag  trouwden zij in 
de Gereformeerde Kerk; maar omdat de bruidegom rooms-katholiek is, 
mag ik hier namens onze kerk bij aanwezig zijn. Aan bruid en 
bruidegom kan ik merken, dat dit plechtige moment veel met hen doet. 
Sinds hun eerste kennismaking hebben zij maar liefst acht jaar naar dit 
grote ogenblik toegeleefd. Nu het dan eindelijk zover mag zijn, beleven 
zij dit hoogtepunt heel intens. Bij de handoplegging tijdens de 
huwelijkszegen valt me op, hoezeer de genade, die hen ten deel valt, 
hen in dankbaar gebed doet verzinken. Zelf word ik er stil van … 
Verder mocht ik eergisteren voorgaan in een uitvaart. Met andere 
familieleden, vrienden en bekenden, nemen kinderen, schoonkinderen 
en kleinkinderen afscheid van hun geliefde moeder, schoonmoeder en 
oma. Haar leven lang heeft zij hard gewerkt om haar gezin het beste te 
geven. Ze is geen vrouw van veel woorden. Maar de ‘diepgang’ van 
haar leven ligt ‘besloten’ in wie zij is en wat zij allemaal doet: voor haar 
kinderen, kleinkinderen en ook voor anderen. In wat dit oproept bij haar 
naasten, mag ik als voorganger in de uitvaart, delen. Een heel 
bijzondere ervaring, om zo te mogen delen in wat er omgaat in geliefde 
mensen, en wat dit doet met hen, die heel dicht bij haar staan. 
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Naast deze persoonlijke ontmoetingen zit ik ook om – samen met de 
andere bestuursleden van onze Emmanuelparochie – aan de 
bestuurstafel. Als pastoor van de parochie ben ik voorzitter van het 
parochiebestuur.  
 
Samen praten we onder meer over het verzoek van onze 
Aartsbisschop, om vóór 1 november een sluitende begroting aan te 
leveren voor het nieuwe jaar 2023. Gezien de hoge energieprijzen en 
andere kostenstijgingen, zal dit nog een hele toer worden. Maar ook dit 
soort lastige vragen gaan we als parochiebestuur niet uit de weg. Ook 
in deze bestuurlijke kwesties mag ik als priester delen … 
Dit artikel rond ik af, in het vooruitzicht, dat ik volgende week naar het 
Vaticaan mag reizen om Nederland te vertegenwoordigen bij een 
pastoraal congres over geloof en sport. Een wel heel speciale 
uitnodiging, die mij een paar weken geleden volkomen onverwachts 
bereikte. Maar ik ben er wel blij mee. In mijn vrije tijd 
(jeugdvoetbalscheidsrechter) ben ik sportman in hart en nieren. Met 
onze paus Franciscus deel ik de opvatting, dat sport mensen kan 
samenbrengen en ons ook kan bemoedigen om het beste van onszelf 
te blijven geven. 
 
Dit brengt me weer terug bij de ‘heilige van de dag’, Padre Pio. Zijn 
leven maakt mij duidelijk, dat ik als priester mag delen in vreugde en 
verdriet, lijden en sterven van mensen die aan mijn pastorale zorg zijn 
toevertrouwd. Hiertoe mag ik mijn leven geven, en hierdoor mag ik 
groeien in gelijkvormigheid aan Christus. Uiteraard ben ik ook maar 
een mens, met mijn fouten en tekortkomingen. Toch hoop en bid ik, dat 
– zoals op de kelk staat, die ik bij mijn priesterwijding van mijn oma 
kreeg – God met ons zal blijven en mij zal blijven vergezellen op mijn 
verdere weg als priester en als mens.  
Padre Pio – zijn beeltenis prijkt levensgroot in onze Sint Vituskerk in 
Dedemsvaart – mag hierbij een oogje in het zeil houden! 
                                       Pastoor André Monninkhof 
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Vieringen in de regio. (Wijzigingen voorbehouden) 

 
 
Geloofsgemeenschap St. Vitus, Dedemsvaart 
Di.     1 nov. 19:00 uur, EV  (Allerheiligen) 
Wo.   2 nov. 19:00 uur, WGR  (Allerzielen) 
Za.    5 nov. 19:00 uur, EV 
Zo.  13 nov.   9:00 uur, WGR 
Zo.  20 nov.   9:00 uur, EV 
Za.  26 nov.  19:00 uur, CV 
 
Geloofsgemeenschap Onze lieve vrouw van Fatima, De Belte 
Wo.   2 nov. 19:00 uur, EV (Allerzielen) 
Za.    5 nov. 19:00 uur, EV 
Za.  12 nov. 19:00 uur, CV (St. Maarten) 
Za.  19 nov. 19:00 uur, CV 
Zo.  27 nov.   9:00 uur, EV 
 
Geloofsgemeenschap St. Stephanus, Hardenberg  
Zo.    6 nov. 11:00 uur, CV 
Zo.  13 nov. 11:00 uur, EV 
Zo.  20 nov. 11:00 uur, EV 
Zo.  27 nov. 11:00 uur, CV 
 
EV=Eucharistieviering, CV=Communieviering, WGR=Werkgroep 
 
 

 
 

Vieringen in De Eik en Nieuwe Wever. 
 
In De Eik is er elke eerste vrijdag van de maand een viering.  
 
In de Nieuwe Wever is er elke tweede vrijdag van de maand een 
viering voor de bewoners maar ook familie of andere belangstellenden 
zijn welkom.                                                                                                                     
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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” 
 
Di. 1 nov. Allerheiligen 
 Pastor Zandbelt 

Wo. 2 nov. Allerzielen 
19:00 uur, Viering, past. werk. Butti en Werkgroep Verlies 
verwerken m.m.v. Caeciliakoor 
Antoon en Gretha v.d. Most-Pieper; Ouders Postma-Soppe; 
Joop en Leida Mecklenfeld-Schepers; Bernard en Aida 
Beukers- de Gooijer; Marie Juurlink-Spijker; Jan en Miep 
Peters; Rieks en Mina Arkes-Stoffers; Johan Feddema; Ouders 
Schlepers- de Munnik en fam.; Meine en Lenie Kloppenburg; 
Tinus en John Temmink en fam.; Bernard en Dini Schlepers-
Hemme; Rita en Berry Schlepers; Jans en Rika Hegeman-
Soppe; Ouders Meijer-Schlepers en fam.; Bertus en Gerda 
Holtkuile-Cents; Tinus Kosse en fam.; Henk v. Rhee en fam.; 
Antoon en Lena Bouwhuis; Marietje Verweg-Bouwhuis en 
Wendy Hagemeijer; Tinus Koehl en ouders Homberg-
Kloppenburg; Johan en Riek Schlepers-Sieljes en Greet Sieljes; 
Harry Welles en Jasper; Fam. Bertus Wencker en fam. 
Verbeek; Joop en Annie Schlepers; Bernard en Antje 
Schlepers; Corrie Berg-Finkers en fam. Berg-Finkers; ouders 
Anton en Truus Pieper-Boomgaard; ouders Arkes-Lawant en 
fam. 
 

Do.  3 nov. 
 Pastoor Noordman 
 
Zo. 6 nov. Roepingenweek 
 9:00 uur, Communieviering, past. werk. Butti m.m.v. Cornel 

J.W. Wencker en echtgenote; Leny Spijker en fam. Spijker-
Korttrik; Johan Schlepers; Rieks Hudepohl 
 

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
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Di. 8 nov. 
 Pastoor Langkamp 

Do.  10 nov. 
 Pater Oude hengel 

Za. 12 nov.  
19:00 uur, Communieviering, Werkgroep Slagharen 1 
m.m.v. Caeciliakoor 

 J.W. Wencker en echtgenote; Gerard en Gré de Vent-Koorman 
en Anton de Vent; Britt Kosse; Fam. Mecklenfeld-Scholten; 
Rieks, Johan, Liezeth en Marlot Werink; Johan Schlepers; 
Rieks Hudepohl; Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld 

 
Di. 15 nov. 
 Broeder Cornel 

Do. 17 nov. 
 Pastor Westerhof; Pastor Zandbelt 
 
Zo. 20 nov. Christus Koning 
 9:00 uur, Eucharistieviering, Past. de Vries m.m.v. 

Caeciliakoor 
 Ouders Juurlink-Spijker; Fam. de Gooijer-v.d. Most; J.W. 

Wencker en echtgenote; Fam. Biemans-Wekamp 
 
Di. 22 nov. 
 Pastoor Noordman 

Do. 24 nov. 
 Pastoor Langkamp 

Za. 26 nov.  1ste weekend van de Advent  
 19:00 uur, Eucharistieviering, Past. Monninkhof m.m.v. 

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

Wenker-Maas; Jans Belt en fam.; namens koor Cornel: Maria 
de Gooijer, Wendy Hagemeijer en Herma Kosse; Ouders 
Wenker-Schrijver en fam.; Jans Wenker; Tinus Koehl en ouders 
Homberg-Kloppenburg  

 
Di. 29 nov. 
 Pater Oude-hengel  
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Overleden op 4 oktober jl. 

Johannes Bernardus Jozef Schlepers 
Op een leeftijd van 68 jaar 

 
Overleden op 6 oktober jl. 

Hendrikus Joseph Hudepohl 
Op een leeftijd van 72 jaar 

 
 

Laten we hen in onze gebeden herdenken 
      

 

Misdienaar beurten  

Wij zijn nog op zoek naar nieuwe misdienaars/misdienettes. 
Wil jij onze groep komen versterken dan ben je van harte 
welkom. Voor vragen kun je contact opnemen met 
Hilda Berg. Tel.: 683081 
 

Opbrengst collecte 
 
Zo. 11 sept. €    24,35 

Za. 17 sept. €    46,60 

Oogstdankfeest 24-25 sept. €  107,50   

Oogstdankfeest vrije gift €  387,08 

Za.  1 okt. €    47,15  

Zo.  9 okt. €    28,35 

 
Kroniek 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Wo.  2 nov. Marietje Hertsenberg en Hilda Berg 
 

Zo.   6 nov. Lisa Meekhof en Marieke v.d. Blieck 

Zo. 20 nov. Hilda Berg en Marieke v.d. Blieck 

Za. 26 nov. Hilda Berg en Lisa Meekhof 
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Van de Redactie 
 
Beste medeparochianen,  

We gaan de laatste maand van het kerkelijke jaar in. Op 20 november 

wordt Christus Koning gevierd. Maar dat is alweer aan het eind van de 

maand. Laten we bij het begin beginnen… 

Op 1 november is het Allerheiligen, er is dan om 19.00 u. een 

eucharistieviering in Dedemsvaart. 

2 November is het Allerzielen, alle overledenen van het afgelopen jaar 

worden dan herdacht. De families worden uitgenodigd om na afloop 

van de viering, die mede verzorgd wordt door de werkgroep Verlies 

Verwerken, een kopje koffie te komen drinken in de parochiezaal. 

Dan is het 11 november Sint Maarten. Op 12 november is er een 

speciale viering in de Belte. 

Op 20 november, zoals eerder vermeld, Christus Koning, is er een 

eucharistieviering. 

En dan begint de Advent, de tijd waarin wij ons voorbereiden op de 

geboorte van Jezus Christus. In het weekend van 26 en 27 november 

is de eerste zondag van de Advent, er is dan een eucharistieviering in 

de kerk. 

Verder nog een vriendelijk verzoek om de kopij voor het Nieuwsblad 

voor de Advent voor 11 november in te leveren. Vlak voor Kerstmis 

komt er weer een Nieuwsblad uit, dat is voor Kerst en januari 2023. 

En …. Wist u dat het Nieuwsblad (voorheen parochieblad) in oktober 

40 jaar bestond???? 

In 1982 is het gestart met in de redactie: zr. Everharda, Joop Breukel, 

Marian v. Dalen, Greet de Lange en Ria Wenker. Er werd toen nog 

getypt en gestencild door de redactie. Vanaf deze plaats willen wij hen 

achteraf heel hartelijk bedanken voor alles wat zij voor het blad hebben 

gedaan. Veelal heel veel jaren, toen waren er vijf redactieleden, 

inmiddels is de redactie ingekrompen tot nog 2 leden. Mocht u zin 

hebben om de redactie te komen versterken, dan bent u van harte 

welkom. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat. 

Wij wensen u een goede maand toe. 

De Redactie 
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Uiterste aanleverdatum voor kopij nieuwsblad Advent,  
11 november 2022 
 
 
Red. vergadering         vouwen en nieten             afhalen 
Advent         15 nov.             22 nov.                         23 nov. 
Kerst/Jan.    12 dec             20 dec.                         21 dec. 
 
 
Wij feliciteren 
Wij feliciteren iedereen die in de maand november 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 

Willibrordzondag 6 november  
 
Op 6 november vieren we Willibrordzondag, op de 
zondag die het dichtst bij zijn feestdag 7 november 
ligt. Omdat de heilige Willibrord met zijn gezellen de 
eerste was die officieel het geloof in Jezus Christus verkondigd heeft in 
onze streken en de Kerk geplant heeft in het gebied boven de grote 
rivieren gedenken wij hem dankbaar.  
Willibrordzondag is ook de dag van gebed voor de oecumene en de 
eenheid van de christenen in ons land. Als christenen weten we dat het 
Evangelie troost en hoop en inspiratie biedt. Een gezamenlijk 
getuigenis versterkt de geloofwaardigheid van onze boodschap. Heel 
veel mensen hebben op 19 september via de televisie de uitvaart en 
begrafenis van de Engelse koningin Elisabeth II kunnen volgen. De 
liturgie en de eenheid van het geloof in de verzoening, de verrijzenis en 
het eeuwige leven maakten zeer veel indruk. Laten we ook aan de 
basis, in onze eigen omgeving, als daad bij het woord van het gebed 
voor de oecumene op voorspraak van de H. Willibrord zoeken naar 
vormen van gezamenlijk gebed en samenwerking in de dienst aan de 
wereld. De Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius & 
Willibrord zet zich al decennia in voor de eenheid van kerken en 
christenen. Elk jaar is er op Willibrordzondag een bijzondere collecte 
voor het werk van deze vereniging. 
Hartelijke groeten, Martin Los, aartsbisschoppelijke gedelegeerde voor 

oecumene (een gedeelte uit de brief weer gegeven).  
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Laat ik mij voorstellen  

Mijn naam is Ria Doornbusch 
en ik mag sinds 2007 pastoraal 
werkster zijn in ons bisdom 
Utrecht. Ik ben opgegroeid in 
Dedemsvaart en tot mijn 39e jaar 
altijd actief geweest in de 
geloofsgemeenschap St. Vitus in 
Dedemsvaart. 
Mijn hart wordt warm onder 
anderen als ik bij de Diaconie 
betrokken raak. Hoe kan het ook 
anders als je voorouders 
gewoond hebben in het 
‘armenhuis’ van de katholieke 
kerk, mijn ouders het ook niet 
breed hebben gehad en zelf ook 
tot mijn 39e in de bijstand heb 
geleefd met een halve baan als 
activiteitenbegeleidster in 
zorgcentrum Avondlicht, nu Baalderborg in Dedemsvaart.  
Mijn zevenjarige theologieopleiding heb ik in deeltijd gevolgd in 
Hengelo bij de Fontysopleiding. Na mijn opleiding mocht ik in 2007 mijn 
eerste benoeming ontvangen voor de parochie Viergaarden in Duiven, 
Westervoort, Loo en Groesen. In de jaren die volgden werd er 
samengewerkt met de buurtparochie en zijn we samengevoegd. 
Uiteindelijk ben ik daar na negen jaar geëindigd met dertien 
geloofsgemeenschappen. 
Toen mijn moeder meer mantelzorg nodig had, heb ik zes jaar geleden 
gevraagd om een nieuwe benoeming. Mijn tweede benoeming heb ik in 
Twente aanvaard bij de Parochies HH. Jacobus en Johannes, de 
Heilige Geest en De Goede Herder, ook dertien 
geloofsgemeenschappen. En nu is de tijd en de mogelijkheid om 
richting het Vechtdal en Salland te gaan werken, waar ik ontzettend blij 
mee ben. Zoals u leest is mij de parochie Emmanuel niet onbekend, dit 
kan soms lastig zijn, maar het heeft ook zijn voordelen.  
Als pastor wil ik graag nabij zijn via verschillende mogelijkheden. Een 
gesprek, ontmoeting op straat, of via sociale media, (facebook, twitter, 
instagram). En daarbij op het spoor komen van de Eeuwige. 
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En wat de invulling van mijn vrije tijd betreft, dat wordt gevuld met 
foto’s maken, tuinieren, wandelen, tafeltennis, en Lourdes.  
Ik zie ernaar uit om u te ontmoeten en samen te werken met de vele 
vrijwilligers, en met mijn collega’s in het pastoraat; dat alles in mijn 
nieuwe werkomgeving de Emmanuelparochie.  
We zien elkaar! 
Ria Doornbusch, pastor 
 

Bedankje 

Lieve mensen, 
 
Het eerste weekend van oktober was ik tien jaar werkzaam in het 
pastoraat. Voor alle felicitaties die ik mocht ontvangen van u in de vorm 
van bloemen, kaartjes, handdrukken, telefoontjes, e-mails en whats-
appjes, wil ik u langs deze weg hartelijk danken. HARTverwarmend 
was het!  
 
Marga klein Overmeen  

 
 

                                                                                             (Eerste weekend Advent) 
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Vooraankondiging Bisdombedevaart. 

 
Het aartsbisdom Utrecht 
organiseert van 29 april t/m 
4 mei 2023 voor de vijfde 
keer een Bisdombedevaart 
naar Lourdes.  
Eerdere edities trokken 
steeds minstens 1.000 
pelgrims van jong tot oud uit 
alle parochies van het 
aartsbisdom. 
Als Emmanuelparochie 
willen wij hier graag weer bij 
aansluiten. Van harte 
nodigen wij ieder van u uit 
om met ons mee te gaan.  
 
Want of u nu jong bent of ouder, Maria is er voor iedereen. 
Vanuit onze Emmanuelparochie zal Marga Klein Overmeen met ons 
meegaan voor de pastorale begeleiding. Janny Horstman als reisleider 
en Lies Akkermans als assistent reisleider.  
 
We hopen dat we als Emmanuelparochie met velen in 2023 Maria in 
Lourdes zullen bezoeken.  
 
Als u zich alvast wilt opgeven of vragen hebt schroom dan niet en 
neem contact op via onderstaande gegevens: 
Lies Akkermans liesakkermans22@gmail.com   06-31933263 
Janny Horstman jannyhorstmanwink@gmail.com  06-15458008 

 

  

mailto:liesakkermans22@gmail.com
mailto:jannyhorstmanwink@gmail.com
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Sport for all, Sport voor iedereen 
 
Soms krijg je een ‘geschenk uit de hemel’. Dit overkwam mij begin juni. 
Volkomen onverwachts ontving ik vanuit het Vaticaan een uitnodiging 
voor een congres “Sport for all”. Volgens de uitnodigingsbrief zou ik in 
Nederland verantwoordelijk zijn voor de ‘sports ministry’ (pastorale 
zorg op het gebied van sport). Dat is misschien een beetje veel eer. 
Maar er zit wel een kern van waarheid in: naast mijn pastorale werk in 
onze Emmanuelparochie ben ik ook actief als geestelijk adviseur van 
de Nederlandse Katholieke Sportbond Voetbal (NKS Voetbal, zie 
www.nksvoetbal.nl ). Deze sportieve klok had men kennelijk ook in het 
Vaticaan horen luiden, dus dit bracht mij naar dit pastoraal congres  
over geloof en sport. 
 
De voorbereiding van deze reis was op zich al een avontuur. Het 
reisbureau, dat ik belde, gaf aan, dat het geen individuele boekingen 
meer verzorgt. Dus dit mocht ik zelf uitzoeken. Dit had ik nog nooit 
eerder gedaan. Maar toch: de boeking bij Ryan Air lukte; en via de 
organisatie van het congres in Rome kwam ik ook aan een hotelletje in 
een buitenwijk van die stad voor een schappelijke prijs. Waar ik nog 
wel tegenop zag, was het openbaar vervoer in Rome: in een drukke en 
grote stad in mijn eentje mijn weg vinden. Wat echter hielp, was 
informatie van een parochiane, die kort tevoren in Rome geweest was. 
Ze vertelde dat op het vliegveld in Rome alles heel overzichtelijk was, 
en ook dat een taxi in Rome zelf relatief voordelig was. Deze 
inlichtingen stelden me gerust.  
De reis naar Rome zelf op woensdag 28 september jl. verliep 
voorspoedig. Ik vloog vanaf Eindhoven; dit vliegveld is iets 
overzichtelijker dan Schiphol. Hoewel ik thuis vooraf met een duimstok 
de maten van mijn koffer had opgemeten, bleek deze net iets te groot 
te zijn voor de handbagage. Maar geen nood: tegen bijbetaling kon ik 
mijn koffer als ruimbagage inchecken en ging die alsnog mee. Gelukkig 
had ik genoeg tijd voor de lange wachtrij voor de veiligheidscontrole, 
zodat ik op tijd het vliegtuig in kon.  
 
Eenmaal in Rome aangekomen, ben ik vanaf het vliegveld Fiumicino 
met de trein naar station Termini, gelegen in het stadscentrum van 
Rome, gegaan, en vandaar met een taxi naar mijn hotel. Dit verliep 
allemaal soepel, dus: eerste deel van mijn missie geslaagd! 
  

http://www.nksvoetbal.nl/
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Ook de volgende ochtend had ik geluk: op de bushalte, vlak bij mijn 
hotel, trof ik een priester, die werkt in het Vaticaan.  
Met hem kon ik zo in de bus stappen, en zo kwam ik op tijd voor de 
poort van het Vaticaan, bij de Zwitserse garde, die daar de wacht 
houdt. Mijn naam stond op de lijst van congresdeelnemers, ik werd 
verwacht, dus zodoende kon ik naar binnen, naar de “Paulus VI 
congreszaal”, waar onze bijeenkomst zou plaatsvinden. 
Samen met 180 andere deelnemers, afkomstig uit 40 landen, heb ik 
daar gedurende twee dagen (donderdag 29 en vrijdag 30 september) 
mogen luisteren naar tal van boeiende sprekers. De speeches, die me 
het meeste zijn bijgebleven, zijn die van Thomas Bach, president van 
het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en Mgr. Emmanuel 
Gobilliard, hulpbisschop van Lyon en namens de Franse 
bisschoppenconferentie, gedelegeerde voor de pastorale zorg voor de 
Olympische Spelen in Parijs in 2024.  
 
Van Thomas Bach leerde ik, dat sport geen religie is, maar dat we als 
kerk en sport wel gedeelde waarden hebben, waar we ons samen voor 
kunnen inzetten. Mgr. Gobilliard (een vlot spreker, hij kan het mooi 
brengen, met gevoel voor humor) vertelde ons onder meer, dat ook 
Jezus een ‘sportman’ is, want Hij wandelt over het water … En zo had 
deze spreker ook nog andere grappige metaforen, meest ontleend aan 
het voetbalspel. 
Naast deze inspirerende speeches (peptalk), was er in de pauzes 
volop gelegenheid tot netwerken. Zo had ik interessante gesprekken 
met vertegenwoordigers onder meer uit Duitsland, België, Brazilië, 
Senegal en Australië. We waren het erover eens, dat ook vanuit 
gelovig oogpunt sport tal van mogelijkheden biedt om recht te doen 
aan de waardigheid van mensen, voor wie deelname aan sport niet 
vanzelfsprekend is. U mag hierbij denken aan sport voor mensen, die 
moeten leven met een fysieke of mentale beperking; maar ook aan 
sport voor gedetineerden in gevangenissen; en sport voor 
vluchtelingen en asielzoekers. Juist voor hen kan – bijvoorbeeld - een 
potje voetbal (samen met of tegen een team van spelers uit de plaats 
waar zij verblijven) een manier zijn om zich welkom te mogen voelen 
en voor even de ellende in hun eigen land te kunnen vergeten. Bij dit 
laatste aspect hebben we tijdens dit congres ook stil gestaan: de 
verschrikkelijke situatie van hen, die het slachtoffer zijn oorlog en 
zinloos geweld, zoals nu in Oekraïne. 
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Hoogtepunt was ook de komst van onze paus Franciscus, 
vrijdagmiddag 30 september. Zoals bekend heeft hij moeite met lopen; 
maar toch bewoog hij zich – met wandelstok - kras en vastbesloten 
naar zijn zetel.  
Hij hield een korte toespraak. En hierna had hij tijd voor alle 
deelnemers! We mochten hem allemaal kort persoonlijk groeten, 180 
personen in getal! Petje af voor deze ‘sportieve’ prestatie van onze 
paus. Geweldig! 
 
Na nog een lekkere pizza in een Romeins restaurant vlak bij mijn hotel 
op vrijdagavond, ben ik zaterdag 1 oktober goed gemutst vanuit Rome 
teruggekeerd naar ons land. Ook een storing in het bagagesysteem op 
vliegveld Eindhoven, waardoor we na landing, anderhalf uur in het 
vliegtuig moesten wachten, mag de pret niet drukken. In mijn rugzak zit 
genoeg inspiratie, om de komende tijd, ook op het gebied van geloof 
en sport, mee aan de gang te gaan. 
Dankbaar kijk ik terug op dit mooie congres, de prachtige culturele 
avond, die ons werd aangeboden (rondleiding met uitleg in de Sixtijnse 
kapel en aansluitend een goed verzorgd diner), alle ‘reddende 
engelen’, die me in Rome, op de beide vliegvelden en ook tijdens de 
voorbereiding, door deze reis hebben heen geloodst, en op allen, die 
tekenden voor de organisatie van dit pastorale congres.  
Het ‘geschenk uit de hemel’, dat ik door de uitnodiging voor dit congres 
heb mogen ontvangen, hoop ik in de loop van de komende tijd in ons 
land, samen met anderen, te mogen gaan uitpakken, onder het motto: 
“Sport for all”. 
 
Met pastorale en sportieve groet, 
                               Pastoor André Monninkhof 
 
Meer info over dit congres: 
www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife.en.html 
 
  

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife.en.html
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Een gesprek over: Leven, Liefde en Lijden 
Met Pastor Joop Butti  op Vechtdal FM. 
 
We kennen hem van de filosofie-
avonden, zijn kennis over het 
Joodse volk en zijn passievolle 
overwegingen… 
maar wat gaat er nog meer in onze 
pastor Joop Butti om?  
En ziet hij op tegen zijn naderend 
pensioen? 
 
 
Luister zondag 30 oktober van 17.00 – 18.00 naar het programma 
Venite et Audite  bij VechtdalFM.  
 
En op zondag 20 november van 17.00 – 18.00 uur, opent Joop Butti 
zijn hart opnieuw voor ons en vertelt over de invloed van zijn eigen 
ouders op zijn Godsbeeld en Maria, Wat het Allerheiligst Sacrament 
voor hem betekent, Welke uitspraak uit de bijbel hem raakt, de Natuur, 
het Joodse volk en Jezus, en nog veel meer…  
 
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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Caritas.  
                                                                                                                               
Het weekend van 8 en 9 oktober stond in teken van de Caritas.                                                 
De werkgroep Caritas, afdeling Slagharen en De Belte was aanwezig 
in de plaatselijke vieringen en deelde na afloop een attentie uit aan 
kerkgangers en koor. Caritas wilde zichtbaar zijn voor iedereen. Er was 
een extra collecte, bestemd voor de voedselbank. Ook in deze tijd van 
extra hoge (energie)kosten zou het kunnen zijn dat er beroep wordt 
gedaan op Caritas en/of Diaconie. De werkgroep riep dus ook op 
wanneer er problemen zijn er kan worden gekeken hoe men kan 
helpen. Bent u degene, of weet u iemand, die hulp nodig zou kunnen 
hebben, schroom dan niet om die te vragen. Secretariaat, Diaconie of 
iemand van Caritas kunnen u te woord staan. Blijft u liever anoniem, 
een briefje in brievenbus bij bv secretariaat kan ook. Ook wij kunnen de 
grootste problemen niet oplossen maar wat extra hulp zouden we 
misschien wel kunnen bieden. Wie weet zijn wij de druppel op de 
gloeiende plaat.  
Diaconie en Caritas. 

 
Koffiedrinken 
Op zaterdag 26 november kunt u weer gezellig een kopje koffie blijven 
drinken na de viering.                                                                                                          
 
Inloopmiddag: 
 
Beste mensen,  
We willen op de tweede zondag in november weer een 
inloopmiddag organiseren.  
U bent van harte welkom op zondagmiddag 13 november 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 13 november 
Hartelijke groeten,  
Annie Bosch 
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Allerzielen, 2 november.  
Wij gedenken met name; 
 
 
 
 
2021      
20-10 Johannes Gerhardus Mulder                          89 jr. 
08-11 Alfons Josephus Maria Mittendorff         66 jr. 
11-11 Hermanus Bernardus Juurlink       71 jr. 
13-11 Theodorus Andreas Jozeph Flapper       82 jr. 
06-12 Berendina Johanna Gerharda Maria Kosse-Mentink   96 jr. 
24-12 Antonius Franciscus Borgman       76 jr. 
26-12 Johannes Hendrikus Gerhardus Arkes      91 jr. 
2022 
01-01 Hermanna Maria Kosse-Hudepohl       62 jr. 
04-01 Johanna Jozefina Berg-Hullegie       95 jr. 
04-01 Hermannus Fredericus Bernardus Arkes      89 jr. 
16-01 Cornelis Peeters         86 jr. 
28-01 Maria Catharina Theresia de Vent-Mentink      93 jr. 
17-02 Wilhelmina Suzanna Ulrich-Lulf       53 jr. 
24-02 Cornelia Maria Berg-Finkers        84 jr. 
28-02 Johanna Helena Spijker        96 jr. 
11-03 Gerard Hansje Spijkerman        57 jr.  
01-04 Johannes Hendrikus Sieljes        84 jr. 
19-04 Johannes Heinrich Kievits        52 jr. 
23-04 Petrus Jacobus van der Linden       90 jr. 
28-04 Helena Hendrika Berg-Biemans       94 jr. 
03-05 Lammert Bernardus Gerrits        61 jr. 
04-05 Jantina Maria Catharina Meijer- van Rijswijk     73 jr.  
04-05 Johanna Bernarda Osseforth-Arkes       85 jr. 
15-06 Johannes Hermannes Hendrikus Pieper      87 jr. 
16-07 Johanna Bernardina Christina Gerrits-Heuvels     87 jr. 
24-07 Reinder van Oosten         58 jr. 
24-07 Lamberta Margaretha van Oosten-Hoekstra     58 jr. 
25-08 Johannes Lambertus Hoveling       89 jr. 
01-09 Catharina Helena Wilkens-Mensink       85 jr. 
04-10 Johannes Bernardus Jozef Schlepers      68 jr. 
06-10 Hendrikus Jozeph Hudepohl        72 jr 
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In de palm van Gods hand 

 

 

Jouw naam 

geschreven in Zijn hand 

zal nooit verloren gaan 

 

Jouw naam 

is door hem vastgelegd 

 voor het eeuwige bestaan  

 

Jouw naam 

zal jou steeds omgeven 

in deez’ aardse tijd 

 

En met die naam 

wekt Hij jou eens tot leven 

in Zijn eeuwigheid 
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Agenda 
13 nov.  14:00 uur, inloopmiddag 
16 nov.  19:30 uur, Vrouwenvereniging 
21 nov.  14:30 uur, KBO, stampotten buffet 
22 nov.  20:00 uur, Cursus Butti 
27 nov.  1ste zondag Advent 
 

Nieuws vanuit de verenigingen 
 

Buurtkamer de Praam 
Zaterdag 12 november,  aanvang 14:00 uur, Bingo 
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 16 november, aanvang 19:30 uur. 
Voorheen was ze ambtenaar van de Burgerlijke stand, ze komt ons 
vertellen over in ondertrouw gaan en huwelijksvoltrekkingen. Graag 
kopje meenemen. 

 
ZijActief 
Vrijdag 4 november filmmiddag om 13.30 uur in de parochiezaal. 
Kosten € 3,-- 
Maandagavond 14 november om 19.30 uur in de parochiezaal 
Lezing over de steenuil en de uil in het algemeen door Okko R.J. 
Vos.   
De steenuil is de kleinste in ons land broedende uilensoort. Door de 
bolle kop en het relatief dikke verenpak lijkt hij groter dan hij is. Met 
een lichaamsgrootte van 21 – 23 cm is hij nauwelijks groter dan een 
zanglijster of merel. Zij hebben een bruin /wit gevlekt verenkleed, een 
lichte wenkbrauwstreep waardoor de grote ogen met de felgele iris en 
zwarte pupil opvallen. De steenuil komt het meest voor in het 
kleinschalige cultuurlandschap: kleine weides, bebouwing (boerderijen 
e.d.) en houtwallen, meidoornhagen, mesthopen, slootkanten e.d. 
Deze zorgen ervoor dat er voldoende voedsel aanwezig is in de vorm 
van grote insecten en muizen. In het noorden leven slechts weinige 
paren en de steenuilenwerkgroep probeert daar verandering in te 
brengen. 
De avond wordt bijgestaan door Helpende hand Groep 3 
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4. Boeren en hun toekomst 

 

 

“Als de boeren niet meer klagen en de pastoors niet meer 
vragen, dan nadert het einde der dagen” zegt het 
spreekwoord. Mocht daar vroeger nog een kern van 
waarheid in hebben gezeten, tegenwoordig gaat dat zeker 
niet meer op. 
Juist de boer van tegenwoordig is onderhevig aan 
veranderingen: politieke besluiten, marktwerking en vele 
andere besluiten die genomen worden buiten hem om. 
 

  
Deze avond zal in het teken staan van de Stikstofcrisis. 
Berny Remerink, een jonge boer in hart en nieren en Jan 
Oude Hengel, werkzaam bij  ForFarmers,  en specialist in 
deze problematiek, vertellen over wat de stikstofcrisis voor 
hen betekent en hoe zij de toekomst zien van de boer. 
Een zeer informatieve avond voor boer én burger waar 
ook ruimte is om elkaar te ontmoeten. 

 

 

 

 

 

 

Datum: 8 November 

Tijd: 20.00 uur 

Locatie: Parochiecentrum De Belte 

Begeleiding: pastor Marga klein Overmeen 

Kosten: Vrijwillige bijdrage voor koffie/thee 
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Gezocht: vrijwilligers voor Alpha team 😊 

 
 

 
Emmanuelparochie organiseert binnenkort Alpha (een cursus waar je 
met elkaar in gesprek gaat over geloof en de zin van het leven). We 
zoeken nog vrijwilligers voor een kookteam.  Om als vrijwilliger te 
helpen met koken of maaltijden verzorgen, hoef je geen topkok te zijn. 
Er zijn allerlei mogelijkheden om je hobby of talent in te zetten en een 
ander te helpen.  
Of ken je misschien mensen die van koken houden en gastvrij zijn en 
één keer per week of per maand ons kookteam willen versterken? 
Laat het ons weten! 
 
Hartelijk bedankt, 
Alpha team Ommen,  
tel. 06-84730844 of karolinanowak88@hotmail.com 

mailto:karolinanowak88@hotmail.com
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Kinderpagina 

Sint Maarten verhaal  

Martinus was de zoon van een rijke koopman. Lang geleden was hij 
soldaat in het Romeinse leger. Op een dag reed Martinus met een 
groepje soldaten naar een grote stad. Het was koud en mistig. 
Martinus had zijn lange mantel 
goed om zich heen geslagen. Zo 
had hij het heerlijk warm. Ze 
hadden haast, want ze wilden 
voor donker binnen de 
stadsmuren zijn. Toen ze bij de 
stadspoort aankwamen, stapte er 
plotseling een arme man op hem 
af. Hij had geen schoenen, geen 
jas en geen sokken aan, Je kon 
aan hem zien dat hij het erg koud 
had. "Wat is er met jou aan de 
hand?" vroeg Martinus. 'Ach", 
rilde de man, "ik heb het koud en 
ik heb zo'n honger". Martinus 
dacht even na. Hij zou zijn 
mantel wel willen geven. Maar in die tijd mochten soldaten zonder 
mantel de stadspoort niet in. De mantel hoorde bij hun uniform. Wat 
moest Martinus nu doen? Hij kon die arme man daar toch niet zo maar 
laten staan? Plotseling kreeg hij een goed idee. "Ik geef hem de helft 
van mijn mantel. Dan kan ik de andere helft omgeslagen houden!" Hij 
deed zijn mantel af. Trok zijn zwaard en hakte de mantel in twee 
stukken. Eén stuk gaf hij aan de arme man. En één stuk sloeg hij zelf 
om zijn schouders. Daarna pakte hij zijn beurs en gaf de man wat geld. 
De arme man was erg blij. Nu had hij een mantel tegen de kou en wat 
geld om eten te kopen. Hij bedankte Martinus en vertrok. En Martinus? 
Die reed daarna tevreden met zijn soldaten de stad binnen. Het 
verhaal van Martinus en de arme man is een oud verhaal. Maar nog 
altijd vieren we het feest van Sint Martinus ... Sint Maarten. Elk jaar, op 
11 november, gaan kinderen met een lampion en een vrolijk liedje bij 
de mensen langs. Om ze licht te brengen ... vrolijk te maken. 
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Uitnodiging 

Informatieavond 
geloofsgemeenschap 

Slagharen. 
 

Deze wordt gehouden op maandag 28 november 2022 om 20.00 uur 
in de parochiezaal. 

   

Wij als bestuur van de locatieraad willen deze informatieavond houden om 
alle parochianen van onze geloofsgemeenschap te informeren over de 
plannen die er liggen van Dorpsbelang Slagharen over de Dorpsvisie. Het 
gaat hier dan met name om de (her)inrichting, met de kerk als middelpunt. 

 

Ook willen we discussiëren over de toekomst van onze 
geloofsgemeenschap.  

 Hoe gaan we kerk vieren?  

 Blijven we vieren in het kerkgebouw of gaan we vaker in de kapel 
vieren? 

 Welke keuzes gaan we maken, voordat het bisdom misschien 
besluit op sluiting van kerken in onze parochie? 

Dit soort vragen zijn van wezenlijk belang om ervoor te zorgen dat wij als 
geloofsgemeenschap zo lang als mogelijk kerk kunnen vieren. 

 

U bent hiervoor dus van harte uitgenodigd. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Bestuur Locatieraad 


