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         Nieuwsblad 
Advent 2022 

 

Advent 

 

Advent dat is verwachten 

een wonder klein en teer 

een kindje in de kribbe 

Hij brengt je bij de vader weer. 

 

Advent dat is ook stil zijn 

luisteren naar Zijn zachte stem 

Hij heeft je iets te zeggen 

Hij weet wie je werkelijk bent. 

 

Advent dat is een kaarsje 

brandend in de nacht 

dat in jou groeit tot een stralend licht 

als Jezus mag wonen in jouw hart. 
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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 
 
Bijzondere tijd 

Nu de maanden september en oktober voorbij zijn, mag ik terugkijken 
op een heel bijzondere tijd. Hierbij denk ik op de eerste plaats aan de 
viering van mijn 25-jarig priesterfeest. Natuurlijk was dit voor mij een 
persoonlijk hoogtepunt. Maar wat mij nog veel blijer maakt, is dat dit – 
door de betrokkenheid van velen van U – ook een feest geworden is 
voor héél onze Emmanuelparochie. Hiervoor ben ik U oprecht 
dankbaar. Ook de presentatie van onze nieuwe collega pastor Ria 
Doornbusch mocht er zijn. De kerk in De Belte, waar deze presentatie 
plaatsvond, was goed gevuld. En ook het samenzijn nadien in 
parochiehuis “De Zandbelt” was goed georganiseerd en vond plaats in 
een geanimeerde sfeer. Een goede start voor onze nieuwe collega! 
Verder ligt ook de bedevaart van onze Emmanuelparochie naar 
Lourdes nog vers in mijn geheugen. Met 44 pelgrims uit verschillende 
locaties van onze parochies gingen we op pad. In de groep was er een 
goede geest en de vieringen waren indrukwekkend, niet in de laatste 
plaats door de muzikale inbreng van het Ommense koor “Intermezzo”. 
Ook de ontmoetingsdagen voor onze senioren bij zaal Reimink in 
Lemelerveld mag niet onvermeld blijven. Geweldig dat we na 3 jaar 
elkaar weer in zo groten getale konden ontmoeten. We hebben met 
elkaar gevierd, maar we hebben er ook een ‘vretborrel’ (glaasje 
advocaat met slagroom) met elkaar op genomen! 
Na deze feestelijkheden ben ik – en zijn wij – nu terug met beide benen 
op aarde. Nog druk bezig om iedereen te bedanken, wachten alweer 
de uitdagingen van een volgende bijzondere tijd. Zo zijn er de financiën 
van onze Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen. We 
hebben nog een aardige spaarpot. Maar toch: in onze kerken merken 
ook wij de effecten van de gestegen kosten en energieprijzen. Iedere 
locatie gaat hier op haar eigen manier mee om. Maar op veel plekken 
in onze parochie vieren we inmiddels, om geld te sparen, in het 
parochiecentrum of in een andere ruimte. Alleen bijzondere vieringen, 
zoals Allerzielen, uitvaarten en Kerst, gebeuren nog in de ‘gewone’ 
kerkruimten. Hoe zal dit bevallen ? Het is wel even wennen, soms ook 
wat passen en meten, maar toch zijn mijn eerste ervaringen op dit punt 
niet slecht. Voordeel van deze manier van vieren is, dat we lekker dicht 
op elkaar zitten en zo echt een vierende gemeenschap kunnen zijn!  
Een andere ‘hete aardappel’ is het nieuwe beleidsplan van onze 
Bisschop: “Blijft dit doen om Mij te gedenken”. Onze Kardinaal wenst, 
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dat de eucharistie weer het kloppend hart van onze 
geloofsgemeenschap wordt. Ook daarom vraagt hij, om in de komende 
vijf jaar de woord- en communievieringen geleidelijk aan ‘af te bouwen’. 
Het uitgangspunt van deze nota van onze Bisschop deel ik. Ook voor 
mij als priester is de eucharistie hoogtepunt en bron. Tegelijk heb ik 
ook zorg om onze lokale geloofsgemeenschappen: hoe kunnen zij – 
met name op zondag – blijven samenkomen rond Woord en 
Sacrament ? Mijn gedachten gaan ook uit naar hen, die zich jarenlang 
met hart en ziel hebben ingezet voor de woord- en communievieringen 
in onze parochie: collega’s in het pastoraal team, maar evenzeer alle 
liturgische werkgroepen en parochiële voorgangers; hoe kunnen hun 
gaven en talenten, en ook hun inspiratie en toewijding, van betekenis 
blijven voor U als parochianen ? Gelukkig hebben we nog vijf jaar om 
hierover met elkaar na te denken. Dit is de tijd, die de Bisschop ons 
gunt om deze weg met elkaar af te leggen. Ook dit zal een bijzondere 
tijd worden. 
Wanneer U dit artikel leest, staan we aan het begin van de Advent. 
Ook een bijzondere tijd! Want we gaan van donker naar licht, naar de 
vreugde om het nieuwe leven. Dat dit nieuwe leven ook in ons geboren 
mag worden. 
                                Pastoor André Monninkhof 
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Vieringen in de regio. (Wijzigingen voorbehouden) 

 

 
Geloofsgemeenschap St. Vitus, Dedemsvaart 
Zo.   4 dec. 19:00 uur, EV 
Za. 10 dec.   Kerstmarkt (zie verderop in dit nieuwsblad) 
Zo. 11 dec.   9:00 uur, CV 
Zo. 18 dec.       9:00 uur, EV 
Wo. 21 dec. 19:30 uur, Kerstnachtdienst in streektaal 
 
Geloofsgemeenschap Onze lieve vrouw van Fatima, De Belte 
Za.   3 dec. 19:00 uur, WGR 
Zo. 11 dec.   9:00 uur, CV  (viering 50 jaar BEL’T CANTO) 
Za. 17 dec. 19:00 uur, EV 
 
Geloofsgemeenschap St. Stephanus, Hardenberg  
Zo.   4 dec. 11:00 uur, WGR 
Zo. 11 dec. 11:00 uur, CV 
Zo. 18 dec. 11:00 uur, EV 
 
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” 
 
 
Do. 1 dec. 
 Pastoor Oude hengel 
 
Zo. 4 dec. 2de  zondag van de Advent 

9:00 uur, Communieviering, Werkgroep Slagharen 2 m.m.v. 
Caeciliakoor 
J.W. Wencker en echtgenote; Annie Walstra-Stumpe; Bartha 
Spang-Smit; Marjon Bruins; fam. Bruins; Anton de Ruiter 
 

Di. 6 dec. 
Broeder Cornel; Rieks, Johan, Liezeth en Marlot Werink; 
Bernard en Dina Kosse-Mentink 
 

Do.  8 dec. Maria Onbevlekt Ontvangenis 
 9:00 uur, Eucharistieviering, Pastor Wenker 
 Pastor Zandbelt 
 
Za. 10 dec. 3de weekend van de Advent, deze adventsviering zal 

plaatsvinden in de kapel. We hopen dat de kerkgangers zich 
niet laten weerhouden door drukte op het kerkplein, vanwege 
de kerstmarkt. U bent van harte welkom!                                   
19:00 uur, Communieviering, past. werk. Klein Overmeen 
m.m.v. Cornel  
J.W. Wencker en echtgenote; Bernard en Dini Schlepers-
Hemme; Rita en Berry Schlepers; Tinus Koehl en ouders 
Kloppenburg-Linneman; Bartha Spang-Smit 

 
Di. 13 dec. 
 Pastoor Noordman 
 

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


8 
 

Do. 15 dec. 

 Pastoor Langkamp 
 
Zo. 18 dec. 4de zondag van de Advent 

9:00 uur, Communieviering, past. werk. Doornbusch m.m.v. 
Caeciliakoor 
Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; Fam. de Gooijer-v.d. 
Most; Ouders Bosch; Jan Bosch; Ouders v.d. Veen; Rieks, 
Johan, Liezeth en Marlot Werink; J.W. Wencker en echtgenote, 
Catrien en Bennie de Vent- Mentink; Ed Kortenaar 
 
14:00 uur, Kerstconcert Cornel in samenwerking met  
Juventa en We4Him. Zie verderop in dit nieuwsblad. 

 
Di. 20 dec. 
 Pater Oude hengel 
 
Do. 22 dec. 
 Broeder Cornel 
 

 
 

 
De geplande kerstvieringen  
 
Zaterdag 24 dec. 17:00 uur, familieviering 
   21:00 uur, Communieviering m.m.v. Cornel 
Zondag 25 dec.   9:00 uur, Eucharistieviering m.m.v. Caecilia 
   15:30 uur, Rond de kribbe 

Oudejaarsdag 19:00 uur, Communieviering m.m.v.  Caecilia    
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Overleden op 19 okt. jl. 

Anna Johanna Catharina Walstra-Stumpe 
Op een leeftijd van 89 jaar 

 
Overleden op 25 okt. jl. 

Bartha Spang-Smit 
Op een leeftijd van 75 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 
 
Za. 15 okt. €    37,40 

Zo. 23 okt. €    35,60 

Missiezondag €    56,55 

Eerste Heilige Communie €  194,39  

Allerzielen €   311,28  

Zo. 6 nov. €    21,25 

Zondag voor de Oecumene €    36,70 

 
 
 
Kroniek 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Za. 10 dec. Lisa Meekhof en Marieke v.d. Bliek 
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Van de Redactie 
 
Beste medeparochianen,  

Dit Nieuwsblad is voor de periode van de Advent. Vlak voor kerstmis 

komt er een blad uit voor Kerstmis en januari 2023. Houdt u hier 

alstublieft rekening mee bij het aanleveren van de kopij en het opgeven 

van de misintenties. 

De vieringen zijn volgens het rooster. Op donderdag 8 december 

vieren we Maria Onbevlekt Ontvangenis met, om 9:00 uur, een  

Eucharistieviering. 

Verder houdt Cornel op zondag 18 december hun jaarlijkse 

Kerstconcert om 14:00 uur in de kerk. 

Wij wensen u een goede maand toe. 

De Redactie 

 

 
 
 
Uiterste aanleverdatum voor kopij nieuwsblad Kerst/Januari,  
12 december 2022 
 
 
Red. vergadering         vouwen en nieten             afhalen 
Kerst/Jan.    12 dec.             20 dec.                         21 dec. 
Februari       16 jan.   24 jan.     25 jan. 
 
 
 
Wij feliciteren 
Wij feliciteren iedereen die in de maand december 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 

Bisschoppelijke Adventsactie.   

Tijdens de adventsperiode vragen 
we via de ADVENTSACTIE                                                                        
aandacht voor de HOOP.  
Hoop op de komst van het licht. 
Hoop op een betere wereld. Hoop 
dat iedereen kan delen in 
overvloed en dat op een dag alle 
mensen een waardig leven 
kunnen leiden.  
 
Hoop is nooit vanzelfsprekend.                                                                             
Geef alle kinderen een kans op 
een goede start in het leven.                                
Kinderen die zich in de eerste 
levensjaren gezond ontwikkelen, 
hebben                                        
meer kans op een goede 
toekomst en een leven zonder 
extreme armoede. 
 
Adventsactie gunt alle kinderen die kans.  
We steunen dit jaar 4 projecten die bijdragen aan een goede start in 
het leven van jonge kinderen. 
*Opvang van straatkinderen in Congo. 
*Vroege ontwikkeling helpt in de strijd tegen armoede in El Salvador. 
*Verminderen van onnodige sterfgevallen in Sierra Leone. 
*Zonnepanelen en een bloedbank voor een ziekenhuis in Somalië.   
                                                                                                                
De bus voor deze actie staat tijdens de Advent weer bij de uitgang van 
de kerk.                         
Bij voorbaat dank... 
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Hartelijk dank! 

 
Beste parochianen van onze Emmanuelparochie, 
Bij deze wil ik U hartelijk dankzeggen voor alles, dat mij ten deel is 
gevallen bij en rondom mijn 25-jarig priesterfeest. Het is in één woord 
geweldig! Prachtige dagen heb ik gehad! Het was een schitterend 
feest! 
Vooraf heb ik gehoord, dat ik mij geen zorgen hoefde te maken. Men 
zei: “Pastoor, U mag zich nergens mee bemoeien. Laat het maar 
lekker over U heenkomen. En geniet er maar van.” Nou, dat heb ik 
geweten! Want wat U allemaal mogelijk heb gemaakt, had ik in mijn 
stoutste dromen niet durven vermoeden.  
Het begon al op de dag zelf, op dinsdag 11 oktober, in Lemelerveld. 
Daar waren ’s morgens 40 mensen in de kerk, aanzienlijk meer dan 
anders in een doordeweekse viering. Ik werd speciaal welkom 
geheten; en aan het eind van de viering ben ik door Lyda en Ans 
toegezongen met een mooi Marialied: “Ik ben een kind van Maria”. En 
dat ben ik ook! Mijn derde doopnaam is dan ook Maria. En met 44 van 
U mocht ik onlangs als medepelgrim weer in Lourdes zijn. 
Hoogtepunt was wel de viering voor de hele Emmanuelparochie op 
zondagmorgen 16 oktober jl. De kerk was heel goed gevuld met 
familie, vrienden, met U als parochianen en met andere 
belangstellenden. Zoals iemand mij naderhand schreef: een Mis met 
drie heren, dat ken ik nog van vroeger. Maar een viering met negen 
heren en twee dames op het altaarpodium, zo plechtig, dat had hij nog 
niet eerder meegemaakt. De kerk was schitterend versierd, de beide 
koren van de Brigittakerk hebben de sterren van de hemel gezongen, 
kortom: alles klopte! Wat een geweldige ‘happening’ was deze viering! 
Na de viering was er op het kerkplein in Ommen, een aubade van de 
RK-muziekvereniging “Salland” uit Lierderholthuis. Dit was een 
persoonlijke wens van mij, die ook in vervulling is gegaan. Heel mooi, 
dit eerbetoon. “Oude tijden”, waaraan ik dierbare herinneringen 
bewaar, namelijk met schutterijen en verenigingen uit Ulft en omgeving 
(één van mijn vorige parochies), kwamen weer tot leven! 
Ook de receptie in het parochiecentrum bij de Brigittakerk was tot in de 
puntjes verzorgd. Heel wat mensen brachten daar op heel persoonlijke 
wijze hun welgemeende gelukwensen over. Ook het afsluitende 
samenzijn in iets kleinere kring van parochiebestuur, pastoraal team, 
naaste familie en vrienden bij restaurant “tante Pos”, was goed voor 
elkaar.  
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Op dit moment ben ik nog steeds aan het nagenieten. Intussen is het 
pastorale werk wel weer verder gegaan. Uiteraard. Maar nog altijd voel 
ik mij in de ‘zevende hemel’, en ben ik onder de indruk van het feest, 
dat we samen mochten vieren. Dit laatste, dat we als parochie samen 
mochten vieren, is voor mij nog wel het allerbelangrijkst. Voor mij was 
dit feest niet alleen een persoonlijk hoogtepunt, maar vooral een feest 
van en door ons allen! Goed voor onze verbondenheid en een stevige 
‘boost’ voor ons als Emmanuelparochie. 
Allen, die hun beste krachten hebben gegeven om dit alles mogelijk te 
maken, zeg ik oprecht en welgemeend: dank je wel! Een bijzonder 
woord van dank aan parochiebestuur, pastoraal team, en alle mensen 
van de Brigittakerk in Ommen. Wat jullie gedaan hebben, was heel 
speciaal! 
En, om niet te vergeten: de fiets komt nog! De fietsbel heeft U al 
gehoord tijdens de viering. Dit was een ‘vooraankondiging’; binnenkort 
hoop ik mij in de parochie nog dikwijls te kunnen verplaatsen op mijn 
nieuwe fiets. Gezond voor lijf en leden. Hartelijk dank aan allen, die 
ook hieraan hebben bijgedragen! 
God geve U allen Zijn rijkste zegen. 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Pastoor André Monninkhof 
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Dankwoord diaken Meijer 

 
Zaterdag 7 mei heb ik de diaken wijding ontvangen. Een dag later was 
in het Eucharistisch centrum  in Ommen mijn eerste viering waar ik 
geassisteerd heb.  
Dankbaar kijk ik terug op de plechtigheden. Vele geïnteresseerden, 
waaronder ook kinderen, bezochten de wijding in Utrecht. De post 
bracht kaarten met felicitaties en in Utrecht heb ik cadeaus ontvangen. 
De crowdfunding actie van de parochie om mij liturgische kleding te 
schenken was een succes. Ik heb een albe, dalmatieken en stola’s in 
de meest voorkomende liturgische kleuren in gebruik mogen nemen. Ik 
wil u danken voor uw gebed, de felicitaties, cadeaus en uw bijdrage 
aan de crowdfunding actie.  
 
Inmiddels is het zes maanden later. Natuurlijk hebben rector Kuipers 
en de docenten van de opleiding mij zoveel mogelijk bagage mee 
gegeven om als diaken in de parochie te kunnen functioneren. Ik heb 
ervaren dat het net zo is als wanneer je het rijbewijs haalt, de 
instructeur en examinator vinden dat je voldoende kennis hebt om 
zelfstandig de weg op te gaan. Ik kan zelfstandig de weg op, de Heilige 
Geest begeleidt en sterkt mij en voor vragen kan ik terecht bij mijn 
collega’s uit het pastorale team. Ik leer iedere dag bij door 
ontmoetingen met mensen.  
 
Het is voor mij zoeken om de balans te vinden tussen privé, mijn 
betaalde werk en de onbezoldigde werkzaamheden als diaken in de 
parochie. In de zoektocht hoe ik liturgisch zichtbaar kan zijn, is naar 
voren gekomen dat bezoekwerk en het assisteren in vieringen of het 
zelfstandig voorgaan op dit moment het best passend zijn voor mij, het 
pastoraal team en de Emmanuel parochie.  
 
Hoogtepunten in mijn dienstwerk waren dat ik Amber op de Belte en 
Mats in Vilsteren heb gedoopt. Ik had mooie inspirerende 
voorbereidende gesprekken met de ouders van de dopelingen die heel 
bewust kozen voor de doop van hun kind.  
Ik wil u een goede en inspirerende advent toewensen op weg naar 
Kerstmis.  
 
Hartelijke groet, 
Diaken Richard Meijer 
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Eerste Heilige Communicantjes 30 oktober 2022  

O.L.V. Fatima De Belte 

Stijn Nibourg, Tygo Nibourg en Iris Hudepohl 

H. Alphonsus de Liguori Slagharen 

Benthe van den Dool, Hidde van den Dool, Finn Boertjes,  

Xavi Boertjes, Feline Godeke, Nick van Dijk, Luuk Remerink,  

Tim Meijerink, Anouk Meijerink, Joppe Scholten, Myrthe Arkes,  

Morris Back en Marit Arkes 

Stefanus Hardenberg 

Oscar Bontius 

Alle kinderen van harte gefeliciteerd met deze mooie 

gebeurtenis. 
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Kerstconcert Cornel 

 
Op zondag 18 december 2022 wordt er door Koor Cornel een 
kerstconcert georganiseerd in de kerk te Slagharen.  
Cornel zal samen met Juventa en We4Him een prachtig concert 
ten gehore brengen.  
 
Parochianen, maar ook ieder die belangstelling heeft in een mooi 
kerstconcert, is van harte uitgenodigd!  
 

De kerk zal open gaan om 13:30 uur en het concert start om 
14:00. De duur van het concert is c.a. 1,5 uur.  
 
Wees welkom 
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Kom naar de kerstnachtdienst in de 
streektaal 

Op woensdag 21 december wordt de traditionele 
kerstnachtdienst in de Overijsselse streektalen van RTV 
Oost opgenomen. Na een aantal jaren zonder publiek is dit 
jaar iedereen weer van harte welkom om deze 
kerstnachtdienst bij te wonen in de Sint Vituskerk in 
Dedemsvaart. De toegang is gratis. De kerk is vanaf 19.00 
uur geopend en de dienst begint om 19.30 uur. 

De dienst wordt geheel in de Overijsselse dialecten gesproken. 
Voorgangers zijn classis predikant Klaas van de Kamp en 
bisschoppelijk vicaris Ronald Cornelissen. De koorzang komt van Koor 
Toda uit Rijssen.  

‘Vrea’ 
Het thema dit jaar is Vrea. Sinds begin dit jaar hebben we in Europa te 
maken met oorlog. We zien overal de Oekraïense vluchtelingen om 
ons heen. Ons eigen levensonderhoud en de energie zijn behoorlijk 
duur geworden. Zonder voorbij te gaan aan de moeilijke 
omstandigheden die deze stijgende prijzen voor veel mensen met zich 
mee brengen, zijn de gevolgen van de oorlog voor ons relatief mild. We 
hoeven geen jonge mensen naar het front te sturen en we leven niet 
met de angst dat ons huis ieder moment gebombardeerd kan worden. 
Desalniettemin verlangen we naar vrede.  

De kerstnachtdienst in de streektaal zie je bij TV Oost op 24 
december om 20.00 en 23.00 uur en op eerste kerstdag om 
09.00 uur. De dienst hoor je op Radio Oost op eerste kerstdag 
om 07.00 uur. 
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(gedicht)   Repetitieruimte 

 
Het koor is niet compleet,  

de alt zingt weer alleen 

en ook de bassen kunnen steun gebruiken 

De dirigente hoopt en bidt 

dat niemand ziek zal zijn 

op zondag in de eredienst, 

het groepje is zo klein. 

 

Hoe zou de Grote Dirigent 

vanuit de hemel bidden. 

Hij heeft allen genodigd in Zijn Koor. 

We kunnen hier op aarde  

toch vast gaan repeteren, 

verschillend als we zijn 

geven we samen een goed gehoor 

 

Al zullen hier en daar 

wat valse tonen klinken, 

als we met vreugde werken 

aan de harmonie 

zullen we op een dag  

De mooiste liederen zingen. 

Vormen de stemmen een gouden melodie. 
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De gezelligste tijd van het jaar is weer 

begonnen! 

 

Kerstmarkt 
 

Zaterdag 26 november 

Van 11:00-18:00 uur 

 

 

Van harte welkom op het plein en in het 

Parochiecentrum van de St. Brigittakerk. 

 

 

Met kerstbomen, stijlvolle decoraties, prachtige 

kerststukjes en natuurlijk winterse lekkernijen. 

 

Kom gezellig langs! 

 
Adres; Nering Bögelstraat 1a Ommen 

     Betaling met pin mogelijk.  
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Levende kerstwandeltocht Vilsteren 
 
Op tweede kerstdag bij het invallen van de avond kunt u in de bossen 
van Vilsteren onder begeleiding van een verteller een wandeling 
maken door het kerstverhaal. U ervaart welke ontberingen de herders 
in het begin van de jaartelling hebben moeten onder gaan tijdens een 
volkstelling. U ontmoet de herders, maar ook Romeinen, een engel,  
drie koningen komt u onderweg tegen en uiteindelijk zult u Jozef, Maria 
en het kindje Jezus aantreffen in een stalletje. 
Vanaf 17:00 uur vertrekt er iedere tien minuten een groep vanuit 
‘de Vilsterij’. De laatste groep zal vertrekken om 21:00 uur.  
De voorverkoop van de kaartjes is op zaterdag 10 december 2022 van 
13:30 tot 14:30 uur in ‘de Vilsterij’, Vilsterseallee 2 7734 PB Vilsteren. 
De kosten van deze kaartjes bedragen 4,50 euro per stuk. Het heeft 
geen zin om 26 december op de bonnefooi te komen, want de kans is 
groot dat de kaartjes zijn uitverkocht. 
 
De organisatie  
 

125 jaar Willibrorduskerk Vilsteren. 
 
Op 20 juli 2022 was het precies 125 jaar geleden dat de 
Willibrorduskerk door Mgr. H. van de Wetering geconsecreerd werd.  
125 jaar waarin lief en leed met elkaar is gedeeld in deze prachtige 
kerk. Tijdens de wekelijkse vieringen, bij de doop, bij trouwerijen maar 
ook bij rouw tijdens de uitvaarten. 
In het weekend van 6 november vieren de RK-kerken 
Willibrordzondag. Daarom heeft de locatieraad deze datum gekozen 
voor een feestelijke eucharistieviering waarin pastoor Monninkhof voor 
ging. Als een rode draad liep ‘saamhorigheid’ door zijn overweging. 
Vele genodigden, parochianen en belangstellenden waren aanwezig 
tijdens deze viering.  
De kerk was prachtig versierd met veel bloemen en geel/witte linten. 
(Geel/wit de kleuren van feestelijkheden binnen de RK-kerk). 
Aan het eind van de viering was er een bijzonder moment voor de 
voorzitster van de locatieraad Tonny Hendriks-Mars. Zij kreeg de 
hoogste onderscheiding ‘Voor Paus en Kerk’ voor vrijwilligers 
opgespeld. De Pro Ecclesia et Pontifice. Een onderscheiding voor ruim 
vijftig jaar vrijwilligerswerk voor de Willibrorduskerk in Vilsteren. Tonny 
was vanaf zeer jonge leeftijd betrokken bij de kerk. Zomaar een greep 
uit wat ze zoal heeft gedaan: zij zat in het jeugdkoor, werd leidster bij 
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de scouting, had samen met haar vader en haar broer het beheer over 
het parochiehuis, kinderwoorddienst, Woord en Communievieringen, 
ziekenbezoekgroep, parochiebestuur/locatieraad en de laatste jaren 
ook als uitvaartgeleide. Een zeer verdiende onderscheiding voor deze 
sterke betrokken parochiaan. Zij kreeg dan ook een staande ovatie van 
de aanwezigen. 
Na afloop van de viering was er een gezellig samenzijn in ‘De Vilsterij’ 
(voorheen het parochiehuis). Onder het genot van een lunch was er 
gelegenheid om gezellig bij te praten. 

 
Actie Pastor Thomas Fonds 2022. 
 
Evenals voorgaande jaren verkopen wij weer 
goedgevulde  
(ingevroren) Erwtensoep, bruine bonensoep, 
rookworsten, balkenbrij, bloedworst en bakleverworst 
voor het Pastor Thomas Fonds. Wij hopen velen van 
u te ontmoeten aan de Koelmansstraat 1a te 
Hoonhorst. De verkoop start op 13 november a.s.  
Natuurlijk  kunt u ook weer terecht voor prachtige Kerstbomen. De 
verkoop van de kerstbomen start op zaterdag 3 december.  
Uiteraard kunnen alle locaties van de Emmanuelparochie aan deze 
actie meedoen. U kunt uw bestelling  opgeven op tel. 06 57 99 81 50  
en wij maken een afspraak wanneer u het  gewenste kunt ophalen 
Wij hopen er weer een geslaagde actie van te maken en danken u voor 
uw aankopen!! 
Namens het Pastor Thomas Fonds  
Herman van der Vegt 
 

Kerstmarkt St. Vitus Dedemsvaart 
 Zaterdag 10 december is er weer een kerstmarkt van 9 tot 13.00 uur. 
Dit jaar is het in de kerk en in ons parochiecentrum. 
We verkopen weer kerstgroepen, heiligenbeelden, kerstgroen, 
kerstartikelen. Ook zijn er weer leuke prijzen te winnen in het rad van 
de kerst. 
Uiteraard is er weer snert, knieperties, broodjes beenham enz. De 
koren zullen ook zingen in de kerk. 
Dus kom voor kerstsfeer en voor gezelligheid op onze kerstmarkt. 
  
Kerstmarktcommissie St. Vitus Dedemsvaart 
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ACTIE:  
“GEEF LICHT”  aan  VLUCHTELINGEN KINDEREN. 
 

Beste parochianen, 
 
In de adventsweken van dit jaar 
komen 18 basisscholen en 10 
diaconieën van verschillende 
kerkgenootschappen uit onze 
burgerlijke gemeente in actie voor 
de vluchtelingenkinderen op het 
Griekse eiland Lesbos, in  
Oekraïne en andere landen.  
 
Samen willen we het verschil maken voor deze 
vluchtelingenkinderen. 
 
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten 
duizenden bange kinderen in vluchtelingenkampen op de winter die 
komt.  
Hun situatie is namelijk slechter dan ooit. Laten we samen het Licht 
delen en hoop brengen, juist voor deze kinderen ver weg en zonder 
uitzicht op verbetering van hun omstandigheden. 
Nu deze tijd ons tot nadenken zet over de viering van Kerst, brengen 
wij graag deze ellendige situatie, waarin deze kinderen verkeren, onder 
uw aandacht.  
Wij kunnen in warme huizen en een veilige omgeving Advent en Kerst 
vieren. 
Hoe anders is dat voor hen!  
 
Wellicht wilt u dit project ook ondersteunen.  
Dit kunt u doen door middel van een gift tijdens een collecte in de 
adventstijd. 
U kunt ook een bijdrage overmaken naar: 
bankreknr. NL21RABO3249.63.645 t.n.v. Diaconie PG Hardenberg-
Heemse o.v.v. “Geef Licht” 
 
Een warme groet van de diaconieën van het adventsproject  
“Geef Licht 2022” 
Voor meer info:  Tinus Meilink 0620530 
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Wereldjongerendagen  

 Samen een weekend op een eiland 
  
  
 Avond van barmhartigheid 
 Inhoudelijke en creatieve workshops  
  
  
  

 

Twee busroutes naar en van de boot:  
  
  

 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
Vraag anderen die je kent om ook mee te gaan! 
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                               De Wereldjongerendagen (WJD) 
      Is het grootste jongeren-event ter 
      Wereld en één van de grootste  
      Internationale evenementen van de  
      Katholieke kerk. 
      Om de twee à drie jaar komen 

         Honderdduizenden-soms wel  
         Miljoenen!-jongeren vanuit alle 
         Continenten bijeen , om het 
         Katholieke geloof te vieren. 
Ga jij mee als jongere uit       Ook de Emmanuelparochie wil met 
de Emmanuelparochie        haar jongeren naar de  
naar de Wereldjongerendagen?     Wereldjongerendagen in Lissabon. 
         Ook de Paus komt naar de  
24 juli - 9 augustus 2023      Wereldjongerendagen.; je zult hem 
Lissabon (via Parijs                    zien op meerdere momenten 
– Lourdes         tijdens het nationale 
– Burgos – Guarda – Fatima       programma.  
– Burgos - Bordeaux)       Zijn aankomst is altijd een echt 
         Hoogtepunt! Ook is de Paus 
Meer informatie bij        aanwezig bij de avondwake in de  
Pastor Ria Doornbusch       open lucht en gaat hij voor bij de 
pastordoornbusch@gmail.com      grote slotmis de volgende 
of 06-14406955       ochtend. 
     
Informatieavond  
Vrijdag 25 November 20.00 uur  
in het Parochiecentrum van  
de St. Vituskerk in Dedemsvaart.  
We gaan voordien 19.00 uur 
met elkaar Pizza eten!  
Geef je wel op voor deze avond  
bij Pastor Ria 

                                      
 
  

mailto:pastordoornbusch@gmail.com
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Koffie drinken                                                                            
Op zaterdag 10 december kunt u weer gezellig een kopje koffie blijven 

drinken na de viering.                                                                                                          

 
 
Inloop en spelletjesmiddag.                                                                                             
Helaas kan de inloopmiddag in december niet doorgaan.                                                     

We hopen het in 2023 weer op te pakken. We vermelden in het 

nieuwsblad wanneer dit precies zal zijn.  

 
 
 

Inzicht en Uitzicht:  
Activiteitenprogramma 
Emmanuelparochie 
Voor de komende weken staan de 
volgende activiteiten gepland  
 
 
 
 
 
 
 
 
21 dec. 20:00 uur, Ad Fontes,     Parochiecentrum Dedemsvaart 
22 dec  19:30 uur, Geloven nu, Parochiecentrum Ommen 
15 dec. 19:00 uur, Filmavond, Kerkzaal Hardenberg 
13 dec. 20:00 uur, Filosofie van de 20e en 21e eeuw, 

Parochiecentrum Dedemsvaart 
15 dec. 20:00 uur, Leve Israël, Parochiecentrum Lemelerveld 
20 dec. 20:00 uur, Paulus’ missiereizen, Parochiecentrum Heino  
 
Voor meer informatie zie de brochure en de website van onze 
parochie: www.emmanuelparochie.nl 
 

http://www.emmanuelparochie.nl/
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Agenda 
10 dec. Koffiedrinken                                                                   
12 dec. ZijActief 
14 dec. R.K. Vrouwenvereniging 
18 dec.  Kerstconcert Cornel 
 

 
Nieuws vanuit de verenigingen 
 

Buurtkamer de Praam 
Zaterdag 10 dec., 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 14 december, aanvang 19:00 uur. 
Kerstavond. Broodtafel, wij gaan meteen aan tafel om te eten. Daarna 
kerstliederen zingen. Kopje, bordje en bestek meenemen. 
Kosten € 2,50 p.p. 

 
ZijActief 
Maandag 12 december om 19.30 uur in de parochiezaal.               

Het jaar is voorbij gevlogen……  Het is bijna alweer zover en dan staat 

de Kerst voor de deur. Zoals het er nu naar uitziet dwarsboomt de 

corona dit jaar onze plannen niet en kan het feest gewoon doorgaan. 

Groep 1 verzorgt deze avond. Zij zijn achter de schermen druk bezig 

om het een en ander te organiseren. Dat houdt een belofte in voor een 

supergezellige bijeenkomst! Al een beetje nieuwsgierig gemaakt? Laat 

deze avond niet aan je voorbijgaan en verhoog de gezelligheid met je 

aanwezigheid!                                                                           

December geen filmmiddag in verband met de drukte die de 

feestdagen met zich meebrengen. 
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Kinderpagina 

Hier zien jullie de cirkel van Het Kerkelijk Jaar. Door het jaar heen 
worden ook verschillende kleuren gebruikt. Dit zie je bijvoorbeeld aan 
het kleed dat op het altaar ligt en aan het kazuifel dat de pastoor 
draagt. Kleur de vakjes als volgt; 
Advent: paars 
Kersttijd: wit 
Door het jaar: groen 
Veertigdagentijd: paars 
Pinksteren: rood 
Rest: groen 


