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JAARGANG  57  no 6 juni 2020 
O.L. Vrouw van Fatima 
Geert Migchelsweg 6a 
7776 RW Slagharen 
tel. : 0523-681270 
website: www.emmanuelparochie.nl/debelte 
e-mail: olvvanfatima@gmail.com 
 
Rek.nr. Rabobank  NL74 RABO 0147 7067 34 
                     
Pastoresteam Emmanuelparochie: 
Pastoor A.G.M. (André) Monninkhof,  
Tel.nr. 06-22786151  Email: monninkhof@hetnet.nl 
Johan Rutgers, parochievicaris, pastor.rutgers@gmail.com  ;        
06 53 21 01 74  
Hans de Vries, parochievicaris, prhansdevries2020@gmail.com 
06-45290266 
Gerard Noordink, g.noordink@hetnet.nl ; 0572-391262 
Joop Butti, pastorbutti@ziggo.nl  06-22239828 
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl ; 
06-18276484 
 
Vieringen in de regio  
 
De Belte              Onze Lieve Vrouw van Fatima  
Zaterdag              : 19.00u. 
Zondag                :  9.00u.  één viering per weekend 
 
Dedemsvaart       St. Vitus 
Zaterdag              : 19.00u. één viering per weekend 
Zondag                :   9.00u. 
 
Hardenberg         St. Stephanus 
Zondag                : 11.00u.  
 
Slagharen            St. Alphonsus de Liguori 
Zaterdag            :  19.00u. één viering per weekend 
Zondag                :    9.00u. 
 

http://www.emmanuelparochie.nl/debelte
mailto:olvvanfatima@gmail.com
mailto:monninkhof@hetnet.nl
mailto:pastor.rutgers@gmail.com
mailto:prhansdevries2020@gmail.com
mailto:g.noordink@hetnet.nl
mailto:pastorbutti@ziggo.nl
mailto:m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl
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Bereikbare pastor van zondagmiddag 12.00u. tot maandagavond 
24.00u. alleen voor dringende pastorale hulp, belt u dan het 
volgende nummer: 06 – 50412238 
De beheerder van ons kerkhof is de heer J. Sassen, telefoon  06 
254 057 18 
 
Verhuur van de parochiezaal via Ben Nijhof  tel.: 0528-351227 
 
Wil de familie van een dopeling zelf even contact opnemen met Jan 
Berg voor een koster tijdens de doopviering. Tel.: 0523  681409 
Voor de doopviering zelf graag contact opnemen met Conny 
Werink  tel. 0528-361306 
 
Uitvaartverzorgster Mevr. Frieda Osseforth tel: 06-52621701 
 
Begrafenisvereniging  barbara.slagharen@gmail.com 

Bij een overlijden zal de klok geluid worden om 13.00u. op de dag 
van overlijden of de dag erna. 

Parochiesecretariaat:  
 
Het parochiesecretariaat in “De Zandbelt” is 
iedere donderdagmorgen geopend van 10.00-11.30 uur.  
U kunt hier met name terecht voor   
- het opgeven van misintenties, 
- aanmelden om thuis de communie te ontvangen, 
- opgeven voor deelname aan Samen Eten 
maar ook voor vragen en suggesties bent u van harte 
welkom. 
 
Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen.  
U kunt ook bellen, tel.: 0523-681270. 
 
Het secretariaat is in ieder geval nog gesloten tot 31 
mei. 

mailto:barbara.slagharen@gmail.com
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Locatieraad: 
 
Ben Nijhof  (voorzitter)  
Schuineslootweg  160 
7777SV Schuinesloot 
Tel.: 0528-  351227  
 
Gine Harink (secretaris)  
Schuineslootweg 113  
7777SW Schuinesloot 
Tel.: 06 8171 4597   
Email: fam.harink@solcon.nl 
 
Anton de Vent (penningmeester) 
Herenstraat 59 
7776 AM  Slagharen 
Tel.: 0523- 681301 

 
 

Pastoraatsgroep: 
  
 
Thea Kosse-  profieldrager liturgie   
Tel.: 0523- 681154 
 
Chantal Werink - profieldrager  catechese  
 
Janny Sieljes- profieldrager diaconie 
Tel.: 0524 - 571757 

         

    
Vacant-   profieldrager  gemeenschapsopbouw  
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Redactietafel 
 
Voor u ligt de Fatimabode voor de maand juni. 
We hebben een maand achter ons waarin er geen kerkelijke 
activiteiten hebben plaatsgevonden door het coronavirus. 
Ook de komende weken zijn er geen vieringen. 
We kunnen Pinksteren niet in de kerk vieren. Dan moeten we maar 
met z’n allen voor de televisie de eucharistieviering volgen. Dit kan 
ook via kerkgemist. Dan kan u de viering in Ommen volgen. 
Alle data in deze Fatimabode zijn onder voorbehoud. En kunnen 
komen te vervallen als het coronavirus daar aanleiding voor geeft. 
De Fatimabode voor de maand juli  zal  verschijnen op vrijdag 26 
juni. Copy kunt u inleveren tot en met donderdag 11juni.  bij Conny 
Werink, Kerkenbovenveen 30  7926 AE Kerkenveld of via de mail; 
connywerink@gmail.com 
 

Pastoralia: 
 
Vier redenen waarom je nooit de moed hoeft te verliezen in 
moeilijke tijden 
  
Hoe kunnen we vreugde krijgen in moeilijke tijden? Wat maakt het 
mogelijk om het geloof te bewaren wanneer we beproevingen 
meemaken die moeilijk zijn om te dragen? Het zijn deze 
bemoedigende beloften die alleen in Gods Woord gevonden 
kunnen worden die ons moed geven en ons geloof versterken. Als 
we werkelijk deze Bijbelteksten geloven, zullen we altijd kracht 
hebben in moeilijke tijden, en onze hoop zal nooit beschaamd 
worden. 
  
-“Weest sterk en moedig, weest niet bang en siddert niet voor hen, 
want de Heer, uw God, trekt zelf met u mee; Hij geeft u niet 
prijs;   Hij laat u niet in de steek.” Deuteronomium 31:6 
  
-“Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed 
werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van 
Christus Jezus.” Filippenzen 1:6 
  

mailto:connywerink@gmail.com
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-“En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der 
wereld.” Mattheüs 28:20 
  
-“Nu wij een verheven hogepriester hebben, een die de hemelen is 
doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten wij vasthouden aan 
onze belijdenis. Want wij hebben een hogepriester die in staat is 
mee te voelen met onze zwakheden; Hij werd zelf op allerlei 
manieren op de proef gesteld, precies zoals wij, afgezien dan van 
de zonde. Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van 
Gods genade, om barmhartigheid en genade te verkrijgen en tijdige 
hulp.” Hebreeën 4:14-16 
  
Gods Woord is als balsem voor een hart dat worstelt tijdens een 
beproeving. Het lezen van Gods Woord en geloven dat de beloften 
voor jou zijn, dat God een 
persoonlijke liefde voor jou 
heeft, en een persoonlijke 
interesse erin heeft dat het 
jou goed gaat en dat Hij je 
door alle moeilijke tijden 
heen helpt, door iedere 
situatie, geeft de grootst 
mogelijke troost. Deze 
Bijbelteksten zijn als een 
reddingslijn om je aan vast 
te klampen in een 
stormachtige zee, zodat je 
blijft drijven. Ze zijn als 
een vuurtoren in de verte 
en laten je zien dat 
veiligheid en verlossing 
nabij zijn.  
  
De genade van God is genoeg voor iedereen, zodat geen storm 
ons kan breken. We zijn veilig in Zijn handen en we kunnen door 
elke storm heenkomen, door al onze beproevingen, met een 
versterkt geloof, en niet het tegenovergestelde.  
We kunnen onze ogen verheffen boven de situatie en de moeilijke 
tijden, en naar boven kijken. Onze hoop is eeuwig. 
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Pastor Hans de Vries 
  
  
 
Parochiële Eucharistieviering Online 

 

AM  : pastoor André Monninkhof 

JR  : parochievicaris Johan Rutgers 

HV  : parochievicaris Hans de Vries 

 

 

 

 
 
De vieringen zijn via internet mee te vieren via: 
 
https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk 
 
U kunt ook op de website https://www.kerkdienstgemist.nl/ in de 
zoekbalk, met de titel: ‘Zoek kerk’, zelf zoeken op: ‘Ommen’ en 
dan ‘Brigittakerk’ aanklikken. 
Namens het Pastoraal Team en Parochiebestuur alsmede de 
Locatieraad van de Sint Brigitta geloofsgemeenschap te Ommen, 
hoop u van harte digitaal te mogen begroeten tijdens de 
uitzendingen van de vieringen. 
Pastoor André Monninkhof 
 
 

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

 ‘Wel gloeide reeds een vonk, doch kommer hield den Geest in 

banden´ 

Op de veertigste dag na Pasen is het Hemelvaart en tien dagen 

later vieren we Pinksteren, het feest van de uitstorting van de 

heilige Geest over de leerlingen van Jezus. Handelingen vertelt dat 

de leerlingen allen op één plaats bijeenwaren. Tien dagen 

´lockdown´ zou je kunnen zeggen. Maar dan kwam er plotseling uit 

de hemel het geraas van een hevige wind die heel de ruimte vult 

waar zij vergaderd zijn: ´Er verschenen hun vurige tongen, die zich 

verspreiden en zich op ieder van het neerzetten. Zij raakten allen 

vol van de heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen 

zoals de Geest hun ingaf.´ (Handelingen 2, 1-4) 
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In de kunst zie je die 

´vurige tongen´ wel 

afgebeeld als 

vlammetjes boven de 

hoofden van Maria en 

de leerlingen. Ook de 

duif is bekend als 

symbool van de heilige 

Geest. Denk aan de 

doop van Jezus waar 

Gods Geest in de 

gedaante van een duif 

op Hem neerdaalt. 

Het feest van 

Pinksteren heeft zijn oorsprong in het joodse Wekenfeest, van 

oudsher een oogstfeest waarop de gave van de Thora aan Mozes 

en het volk op de Sinaï wordt herdacht. De eerste christenen waren 
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Joden, dus ook zij vierden het Wekenfeest. Maar anders dan 

anders. Normaal was het tijdens het Wekenfeest in Jeruzalem een 

drukte van belang. Joden van stad en land trokken naar de tempel 

voor dit uitbundige feest. En niet alleen Joden, maar een 

internationaal publiek bevolkte te straten en de pleinen. De 

leerlingen van Jezus waren in ´lockdown´, waarschijnlijk allen 

bijeen op die bovenkamer waar ze met Jezus ook Zijn laatste 

maaltijd hadden gevierd: wachtend en biddend… Want ze zitten 

met een prangende vraag: hoe nu verder? Want Jezus was 

opgevaren ten hemel en zijn leerlingen voelden zich als wezen, 

gevangen tussen de tijden: Jezus was gegaan en de Geest nog 

niet gekomen - daarom wordt de zondag tussen Hemelvaart en 

Pinksteren ook wel ´wezen-zondag´ genoemd. ´Wel gloeide reeds 

een vonk, doch kommer hield den Geest in banden´: alsof er met 

Hemelvaart een tweede Goede Vrijdag was aangebroken, wachten 

zij samen op de komst van de Geest in dat bovenzaaltje in 

Jeruzalem. En dan begint door het wachten de temperatuur 

langzaam op te lopen, de stress neemt toe, het zaaltje wordt als 

een hogedrukpan, een snelkookpan. En dan tien dagen later is het 

godzijdank zover: ´de ´uitstorting van de heilige Geest´. Wat 

kunnen we ons daarbij voorstellen? 

´Uitstorting´ roept een gebeurtenis op die je overkomt. Alsof je 

onverwacht in een stevige stortbui terecht bent gekomen. Als de 

leerlingen bevangen raken door Gods Geest, dan breken de 

vliezen als bij de geboorte, de deuren en ramen slaan open, de 

wind waait hen om de oren. Dan is de ´lockdown´ gebroken: ze 

zwermen uit naar buiten, door de straten en over de pleinen. Al dat 

vreemde volk dat daar vertoeft, al die mensen met hun vreemde 

talen - als na de ineenstorting van de toren van Babel: die 

eindeloze spraakverwarring… al die mensen die elkaar wel horen, 

maar elkaar niet verstaan, die langs elkaar heen praten. Als die 

mensen dat losgeslagen ´kuddeke´ van Jezus zien - met hun vurige 

tongen - dan denken ze dat ze bezopen zijn. Zo enthousiast en 

loslippig zijn ze, het lijkt wel carnaval! Ze lijken verzeild geraakt op 

het verkeerde feestje. Maar het meest merkwaardige is wel dat 
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iedereen hen hoort spreken als in de eigen moedertaal. Weg 

spraakverwarring. 

Wat is de taal die ieder mens verstaat? Welke bijzondere taal 

spraken die leerlingen die mensen samenbrengt en samenhoudt? 

Welke taal stelt mensen vrij? Welke taal respecteert de ander om 

wie hij of zij IS en niet om wie hij of zij had moeten zijn? Welke taal 

is de taal van de Geest van God die Liefde IS? Welke taal is anders 

dan alle andere talen, welke taal anders dan de taal van de liefde? 

De liefde is als het vuur van de hartstocht. De liefde brengt de blijde 

boodschap van een nieuwe wereld en komt als een duif met een 

olijftak in de bek. Ja, van liefde kan een mens ´dronken´ zijn. In 

liefde verstaan mensen elkaar, ook en zelfs als ze elkaar niet 

begrijpen. Liefde is als regen in de woestijn, als een stortbui in de 

droogte en als ochtenddauw die de velden drenkt. Liefde is de bron 

van leven en liefde roept om verlossing en gerechtigheid. Wel 

gloeide reeds een vonk, maar kommer heeft de Geest niet meer 

kunnen binden. De Geest is met Pinksteren uit de band 

gesprongen. Zoals de natuur in de lente uit de band springt en het 

nieuwe leven aankondigt. Zet de ramen en deuren dan maar open 

en waag jezelf op de straten en de pleinen. Want de ´lockdown´ lijkt 

voorbij en laten we hopen dat het zo blijven zal. Vier voluit de liefde 

met Pinksteren, maar vergeet die 1.5 meter niet, want het leven is 

nog broos. 

Pastor Joop Butti 

Mei 2020 

Brief aan parochianen omtrent afscheid pastor Johan 
Rutgers 

 
Ommen, 15 mei 2020 
Betreft: afscheid pastor Johan Rutgers 
Beste parochianen van de Emmanuelparochie, 
Zoals bekend, zal pastor Johan Rutgers eind volgende maand 
afscheid nemen van onze Emmanuelparochie. Per 1 juli a.s. zal hij 
werkzaam zijn in het ene pastorale team van de samenwerkende 
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parochies Sint Maarten (Utrechtse Heuvelrug) en Sint Lucas (West 
Veluwe). 
Graag hadden we pastor Johan Rutgers een afscheid gegund met 
veel mensen erbij. Johan zelf zou dit ook graag willen. Maar door 
de huidige omstandigheden (coronacrisis) is dit helaas niet 
mogelijk. 
Toch willen wij als pastoraal team en parochiebestuur, het afscheid 
van Johan niet ongemerkt voorbij laten gaan. Als 
Emmanuelparochie willen wij hem bedanken voor het vele goede 
pastorale werk, dat hij in ons midden heeft gedaan. 
Dit zullen we als volgt gaan doen. 
1. Op zondag 28 juni aanstaande, zal pastor Johan Rutgers voor 
het laatst voorgaan in een viering in onze parochie. Dit zal zijn de 
online eucharistieviering vanuit de Brigittakerk in Ommen. Deze 
viering begint om 11.00 uur. Hierbij zullen alle leden van het 
pastoraal team, en een delegatie vanuit het parochiebestuur, 
aanwezig zijn. Verder nodigen we voor deze viering uit: 
– Uit elk van onze geloofsgemeenschappen: één 
vertegenwoordiger 
– Directe naasten van pastor Johan Rutgers (zijn ouders) 
Verder zullen aanwezig zijn medewerkers van de locatie Ommen, 
nodig om deze onlineviering mogelijk te maken. 
Gelet op de voorschriften, die – zoals het er nu voorstaat – ook dan 
nog zullen gelden in verband met de coronacrisis, betreft het hier 
een viering, die in besloten kring (klein aantal genodigden, zie 
hiervóór) zal plaatsvinden, maar die U wel online kunt meebeleven 
via “Kerkdienstgemist.nl” via de volgende 
link: https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk 
2. Namens de Emmanuelparochie zal aan pastor Johan Rutgers 
een afscheidscadeau worden aangeboden. Johan heeft 
aangegeven, dat hij voor zijn afscheid graag een priesterstola zou 
willen ontvangen met een afbeelding van de zeven sacramenten. 
Deze stola zal hem namens de parochie bij zijn afscheid worden 
aangeboden. 
Johan gaf ook nog aan, dat hij een Mariastola (priesterstola) ook 
wel heel mooi vindt. Ook deze stola zouden we hem als 
Emmanuelparochie graag aanbieden. Het geld hiervoor hopen we 
op basis van ‘crowdfunding’ bij elkaar te krijgen. U kunt Uw 
waardering voor het werk van pastor Johan Rutgers laten blijken 

https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk
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door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL20 RABO 
0378 9453 27 ten name van RK Parochie Emmanuel onder 
vermelding van: “cadeau JR”. Wat U als parochianen meer bij 
elkaar brengt dan voor deze stola, zullen we Johan meegeven als 
bijdrage in de kosten van het opstarten in zijn nieuwe werkplek. 
3. Bij gelegenheid van het afscheid van pastor Johan Rutgers, zal 
er een speciale uitgave verschijnen van de Emmanuel Nieuwsbrief. 
Hierin zullen bijdragen worden opgenomen van elk van de leden 
van het pastoraal team, waarin zij hun licht zullen laten schijnen op 
vier jaar pastoraat van Johan Rutgers in ons midden. Ook aan alle 
locaties van onze Emmanuelparochie, zal worden gevraagd een 
bijdrage te leveren voor dit speciale nummer van de Emmanuel 
Nieuwsbrief. Deze speciale uitgave (echt een ‘collectors item’) zal 
medio juni in druk verschijnen. Per locatie zullen er ruimschoots 
exemplaren ter beschikking worden gesteld. U kunt deze speciale 
Emmanuel Nieuwsbrief ook digitaal toegestuurd krijgen. 
4. Zoals al aangegeven in een parochiebladartikel, dat ik heb 
geschreven naar aanleiding van het komende afscheid van pastor 
Johan Rutgers, wordt U allen uitgenodigd om Uw bijdrage voor 
een herinneringsboek, dat wij aan Johan willen meegeven, aan 
ons toe te sturen. Dit kan tot en met zondag 14 juni aanstaande. 
Uw bijdrage – in welke vorm dan ook – kunt U toesturen 
aan: Emmanuelparochie, Canadastraat 26, 8141 AC Heino; of 
aan: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl Dit 
herinneringsboek zal tijdens de afscheidsviering op zondag 28 juni 
aanstaande, aan pastor Johan Rutgers, worden aangeboden. 
Naar ik hoop, weet U nu door deze brief, hoe we als 
Emmanuelparochie aandacht willen besteden aan het afscheid van 
pastor Johan Rutgers en hem willen bedanken voor al zijn goede 
pastorale werk in ons midden. Mocht U niettemin nog vragen of 
suggesties hebben, belt of mailt U mij gerust. Mijn gegevens staan 
onderaan deze brief. 
Graag wens ik U en allen die U lief zijn, Gods zegen en alle goeds. 
Met vriendelijke groet, mede namens pastoraal team en 
parochiebestuur Emmanuelparochie, 
Pastoor André Monninkhof 
e-mail: monninkhof@hetnet.nl 
mobiel: 06-22786151 

 

mailto:brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl
mailto:monninkhof@hetnet.nl
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Misintenties 
In de onlineviering uit Ommen op de zondagen worden gelezen: 
  
De eigen intenties van de geloofsgemeenschap van Ommen. 
  
De intenties, die mensen per mail aan Ommen hebben opgegeven, 
en waarvoor ze ook betaald hebben. 
Deze mogelijkheid geldt voor alle mensen uit onze parochie. Men 
kan de intentie doorgeven via stBrigittaParochie@zonnet.nl en € 8,- 
overmaken op reknr. NL 03 RABO 034 89 23 066 t.n.v. St. Brigitta 
en o.v.v. misintenties. 
  
De wel in de onlineviering gelezen intenties worden afgesloten met 
een bede, dat we ons ook verbonden voelen met alle andere 
intenties, die vanuit onze Emmanuelparochie voor deze zondag zijn 
opgegeven. We bidden dat al onze dierbaren in Gods vrede mogen 
zijn en om kracht en moed voor allen, die zich met hen verbonden 
voelen. 
De geloofsgemeenschappen kunnen dan deze intenties, waar we 
in de viering naar verwijzen, vermelden op hun locale website en/of 
vermelden in hun parochieblad. 
  
Zo mogelijk worden ook de jaargedachtenissen, die al eerder bij de 
locaties zijn opgegeven, in de onlineviering gelezen. 
De secretariaten kunnen deze namen doorgeven aan het 
secretariaat in Ommen. Zie mailadres hierboven. 
  
Zodra we weer in alle kerken kunnen vieren, maken we een 
‘inhaalslag’ van nog te lezen intenties. Dat wil zeggen: de 
opgegeven maar nog niet gelezen intenties verdelen we dan over 
verschillende opeenvolgende zondagen. 
  
De overledenen van de afgelopen week zullen apart worden 
genoemd, voorafgaand aan de viering. Zoals al eerder aangegeven 
kunnen jullie hun namen doorgeven aan pastor 
Rutgers: pastor.rutgers@gmail.com. 
  
Met vriendelijke groet, 
                                                     André Monninkhof 

mailto:stBrigittaParochie@zonnet.nl
mailto:pastor.rutgers@gmail.com
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Geen viering………..dus ook geen collecte!!! 
Vanaf 15 maart zijn alle vieringen in onze grote Emmanuelparochie 
afgelast. 
Het heeft iets heel onwezenlijks: Geen Goede Week vieringen; 
geen vormsel; geen eerste communie; geen Palmpasenoptocht; 
geen Mariavieringen; geen feestelijke vieringen rondom het 
doopsel en trouwpartijen worden uitgesteld; geen Hemelvaart 
dauwtrapviering; geen feest van de Geest; talloze 
ontmoetingsmomenten bij doordeweekse vieringen en andere 
activiteiten. 
Onze pastores doen hun best om creatief aan pastoraat gestalte te 
blijven geven. Er zijn digitaal te volgen vieringen vanuit Ommen en 
in oecumenisch verband in Heino en Lemelerveld. Op veel plaatsen 
hebben mensen het digitaal overleg en het digitaal ontmoeten 
ontdekt. 
 
Het treft vooral mensen die plotsteling geen inkomen meer hebben 
omdat hun werk is weggevallen. Dat is in de horeca en ook in de 
wereld van de musici. Wij hebben echter afgesproken dat wij in 
onze Emmanuelparochie onze dirigenten en organisten en 
pianisten blijven vergoeden alsof ze nog gewoon actief zijn. Want 
we hopen hen ook in de toekomst weer nodig te hebben. 
 
Door het wegvallen van de vieringen valt ook een belangrijke bron 
van inkomsten weg. 
Behalve dat we onze intenties doorschuiven naar betere tijden, 
krijgen we ook geen opbrengsten meer uit de gewone collectes. 
Alles bij elkaar voorzien we  

een minimaal extra tekort van wel € 50.000. 
Daarom wagen we het om als bestuur een beroep op u te doen. 
Zodat we onze onkosten kunnen blijven dekken.  
 
Wij wagen het u te vragen om ons rond de Pinksterdagen een 
eenmalige gift te willen doen. Zouden alle kerkgangers en niet 
kerkgangers ons € 25 willen schenken?? 
Dat zou ons werkelijk helpen!!!! 
 
Uw bijdrage kunt U overmaken naar O.L. Vrouw van Fatima op 
rek.nr. NL74RABO0147706734 



- 16 - 
 
 
 
 

 
Bij voorbaat dank voor Uw goede gaven. 
Wij wensen U en allen, die U lief zijn, Gods rijkste zegen. 
Wij wensen U ook heel veel sterkte met alles. 
Dat de Heilige Geest, die we met Pinksteren mogen ontvangen, 
ons mag helpen om de moed erin te houden ! 
 
Namens pastoraal team, parochiebestuur en locatieraad (naam 
geloofsgemeenschap) 
 
                                                Pastoor André Monninkhof 

 
 
Lintje voor Penningmeester Anton de Vent  
 
Onlangs heeft Anton de Vent (financieel beheerder van de 
locatieraad) een lintje ontvangen voor zijn vele vrijwilligerswerk 
binnen onze kerk en voor andere verenigingen. De leden van de 
locatieraad feliciteren hem uiteraard van harte met deze zeer 
terechte onderscheiding! We hopen nog zeer lang van zijn kennis 
en kunde gebruik te mogen maken Anton de Vent benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau Anton de Vent uit Slagharen is 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich op 
zijn eigen manier verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. 
Traditiegetrouw vindt jaarlijks op de laatste werkdag voor 
Koningsdag de Lintjesregen plaats. Hierbij krijgen verschillende 
inwoners van de gemeente een Koninklijke Onderscheiding 
uitgereikt voor hun inzet voor de samenleving. Door de 
coronamaatregelen is het dit jaar niet mogelijk voor burgemeester 
Jan Willem Wiggers om de decorandi toe te spreken en hun de 
versierselen op te spelden die horen bij een Koninklijke 
Onderscheiding. De burgemeester heeft de inwoners die dit jaar 
een lintje kregen in een persoonlijk telefoongesprek op vrijdag 24 
april op de hoogte gebracht van hun benoeming. De daadwerkelijke 
uitreiking van de lintjes vindt op een later tijdstip plaats. Deze 
manier van bekendmaking van de benoemingen is in heel 
Nederland hetzelfde. Lid in de Orde van Oranje-Nassau De heer 
Hendrikus Antonius de Vent was vanaf 2002 penningmeester van 
de rooms-katholieke locatieraad Slagharen en is dat sinds 2014 
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voor de locatieraad De Belte (OLV van Fatima, onderdeel van de 
Emmanuel parochie). Gedurende de fusie van elf parochies tot de 
huidige Emmanuel parochie was hij vraagbaak voor de andere 
penningmeesters. De heer De Vent helpt verder met de jaarlijkse 
schoonmaak en het tuinonderhoud. Ook is hij bezig met het in kaart 
brengen van de grafstenen op de begraafplaats bij de rooms-
katholieke kerk Anton is sinds 1993 penningmeester van 
voetbalvereniging EMMS in Slagharen. Ook neemt hij regelmatig 
taken over van de voorzitter en secretaris. Sinds 2010 is hij 
wedstrijdsecretaris van de senioren. Hij stelt oefenprogramma’s op, 
‘regelt’ scheidsrechters en communiceert met de KNVB als het gaat 
om afgelastingen of wijzigingen in wedstrijdschema’s. Ook heeft 
Anton zitting (gehad) in verschillende commissies en werkgroepen 
binnen EMMS. Daarnaast is Anton sinds oktober 2017 ook actief 
als vrijwilliger voor de Voedselbank Hardenberg-Ommen. 
 

 
Sacraments processie in de Belte  
 
Op zondag 14 juni 2020 kan de processie niet doorgaan i.v.m. met 
corona maatregelingen. De Processie vindt nu plaats op 23 
augustus 2020 om 10.00 uur waarin pastor de Vries zal voorgaan.  
Locatieraad O.L.V. van Fatima de Belte  

 
 
Pastorie binnenkort te huur 
 
Zoals u weet zal Pastor Rutgers onze Emmanuelparochie 
binnenkort verlaten. Dit houdt in dat de Pastorie begin juli vrij komt. 
De pastorie, die eind 2019 grondig is gerenoveerd, kan vanaf dat 
moment gehuurd worden. 
 
Indien u belangstelling hebt voor deze woning, dan kunt u contact 
opnemen met de voorzitter van de locatieraad Ben Nijhof 0528-
351227. 
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Biechtgelegenheid 
Iedere eerste zaterdag van de maand, van 12:00 tot 13:00 uur is 
er gelegenheid om te biechten/het sacrament van Gods 
barmhartigheid te ontvangen. Dit kan in de biechtstoel, vóór in de 
Sint Vituskerk, Langewijk 170a in Dedemsvaart.  
Voelt u zich van harte welkom. God is er voor u!   

 
Bijbelleesgroep Ad Fontes 
Ook in 2020 zal de Bijbelleesgroep Ad Fontes weer samenkomen 
rondom de Bijbel. We komen in principe samen op de eerste 
woensdag van de maand, om 20 uur. Zie hieronder de datums voor 
de komende maand: 
3 juni 
Voor meer informatie kijk op:  
http://www.emmanuelparochie.nl/emmanuel/ad-fontes-2/  
 
 Collectes maart   
Collecte eigen kerk  8 mrt.             48,50 
Uitvaarten \avondwake                286,60 
Misboekjes                                       4,25 
Mariakapel                                     68,25 
 

Koffiedrinken 
 
We hopen dat we snel weer kunnen koffie 

drinken.  

Parochiekroniek 
 
 
 
Kerktaxi 
Onderstaande medeparochiaan wil graag mensen die niet over 
eigen vervoer beschikken meenemen naar de kerk. 
 
Huub de Bruin  Auke Vosstraat 57   tel.  0523 -681733 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxrpzEwZLeAhWIDOwKHVoDD6AQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pguithuizen.nl/startpagina/startpagina1/1323-koffiedrinken-in-de-vakantieperiode-2016.html&psig=AOvVaw0ZAvRLFshLDCQircqzfe8-&ust=1540038738812189
http://www.emmanuelparochie.nl/emmanuel/ad-fontes-2/
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Communie thuis ontvangen 

Wij bieden parochianen de mogelijkheid om thuis de Communie te 
ontvangen. Wij hebben 
hiermee nu enkele jaren ervaring en wij merken dat de mensen ons 
erg dankbaar zijn. Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te 
gaan, maar u zou toch graag, bijv. 1x per maand, de Communie 
thuis ontvangen dan zijn  wij  gaarne bereid u te bezoeken. 
Heeft u hiervoor belangstelling informeer dan gerust naar 
de mogelijkheden of maak een afspraak. 
 

Mariakapel blijft dagelijks geopend! 
 
 

Richtlijnen Kerkbalans 2020: 

€ 170,00 per gezin 

€  85,00 voor één persoons huishoudens  

 
 
Kinderpagina 

PINKSTEREN 
Marjet de Jong 

De pastoor heeft een hippe poster opgehangen. ‘Kom 
Pinksterlinken! Een wandeling gelinkt aan het feest van de 
heilige Geest.’ Elke jongere die meedoet mag een vriend of 
vriendin aan de kring linken. ‘Dat wil ik ook!’ denkt Kikker. Hij 
port zijn muizenvrienden op om mee te doen. Die nodigen weer 
vriendjes uit. Zo pinksterlinken ze door tot de grote dag 
aanbreekt. 
Op het kerkplein staan wel 50 jongeren. En onder de struiken 
Kikker met alle muizenvrienden. ‘We gaan!’ roept de 
pastoor/dominee. ‘Die kant op, naar boer Groeneveld!’ Hij geeft 
elke wandelaar een opgerold minibriefje mee. ‘Liefde’ staat erop 
of ‘Vrede’ of ‘Vriendschap’. Na een hele tocht staan ze in de wei, 
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onder de zon, tussen paardenbloemen. ‘Wat fijn dat jullie elkaar 
gelinkt hebben!’ zegt de pastoor. ‘Want dat is Gods plan: dat we 
elkaar enthousiast maken! En eropuit gaan, aan elkaar gelinkt!’ 
Allemaal mogen ze hun briefje oplezen en er iets bij zeggen. ‘En 
wij?’ piepen de muizen. ‘Wij hebben geen briefjes!’ Dan ziet 
Kikker een witte paardenbloempluis. ‘Hier, genoeg voor 
iedereen!’ zegt hij. Alle muizen plukken een pluisje en geven het 
een naam. De pastoor roept: ‘Blaas nu je woord de lucht in, zo 
hoog als je kan!’ Het wordt een geblaas van jewelste. De 
papieren woordjes willen naar de aarde. Maar de pluizen van de 
muizen gaan omhoog, hoger en hoger. ‘De mijne komt het 
hoogst!’ juicht een muis. ‘Want mijn woord was ‘hemel’! En dan 
vangt Jezus hem op!’ 

 
 

Gebed om Roepingen 
 

Goede Jezus, 
Gij, liefde tot het uiterste. 
Gij hebt uw hart geopend 

opdat ik kan beminnen tot in het uiterste van de vlam. 
Tot het uiterste mag ik uw liefde zegenen 

en uw genade aanbieden 
en al lovend het kwaad overwinnen. 

Tot het uiterste mag ik ten dienste staan, 
waarachtig zijn en met vriendschap overwinnen. 

Goede Jezus, 
Gij, liefde tot het uiterste. 

In uw geopend hart leer ik beminnen tot in het uiterste van de vlam. 
Dat om een mensenhart te winnen 

ik moet beminnen. 
Liefde tot het uiterste. 

Dom Bernardus Peeters OCSO 
Abt Trappistenabdij Koningshoeven 
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Ommen, 29 mei 2020        

 

Aan de parochianen van de Emmanuelparochie 

 

Beste parochianen, 

 

Op woensdagavond 20 mei jl. (aan de vooravond van Hemelvaartsdag) 

ontvingen we van de bisschoppen het document: “Protocol kerkelijk leven 

op anderhalve meter”. Dit protocol geeft aan, onder welke voorwaarden 

per 1 juni aanstaande de publieke vieringen en andere parochiële 

activiteiten hervat kunnen worden. De tekst van dit protocol kunt U 

vinden op de website van onze parochie: www.emmanuelparochie.nl  

Uiteraard zijn we als pastoraal team en parochiebestuur blij met deze 

nieuwe richtlijnen. Want na een periode, waarin we als 

geloofsgemeenschappen niet bij elkaar konden komen, geven deze 

richtlijnen ons weer een perspectief op samen vieren en elkaar kunnen 

ontmoeten. 

 

Niettemin blijft voorzichtigheid geboden, om verdere verspreiding van 

het coronavirus te voorkomen. Daarom worden er in het document van 

de bisschoppen, ook strenge eisen gesteld aan het hervatten van de 

samenkomsten. Deze eisen hebben te maken met gepaste afstand, 

hygiëne en deurbeleid. Deze eisen worden gesteld, met als doel, dat we 

allemaal gezond blijven, ook wanneer we weer bij elkaar komen. 

Als pastoraal team en parochiebestuur van onze Emmanuelparochie, 

hebben we de afgelopen dagen nagedacht over hoe we in onze 

Emmanuelparochie, het beste aan deze richtlijnen kunnen voldoen. Want 

ook wij willen niets liever, dan graag weer beginnen. Maar we willen er 

ook voor zorgen, dat dit kan op een veilige manier: voor U en voor ons. 

http://www.emmanuelparochie.nl/
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Daarom hebben als pastoraal team en parochiebestuur het volgende 

besloten: 

1. In de loop van de volgende maand, juni, maken we een 

voorzichtige start met de vieringen. We zullen beginnen in 

Ommen. Dit is het eucharistisch centrum van onze parochie; 

bovendien kunnen vanuit Ommen de vieringen ook online 

uitgezonden worden. Op de zondagen 14 en 21 juni zal er in 

Ommen weer een publieke viering zijn, toegankelijk voor 

maximaal 30 personen. Op zondag 28 juni zal er in Ommen een 

besloten viering zijn, waarin pastor Johan Rutgers afscheid zal 

nemen van onze parochie; deze viering zal plaatsvinden in een 

kring van genodigden; deze viering kunt U online meebeleven. 

2. Zoals het er nu voorstaat, kunnen we vanaf 1 juli a.s. in onze 

kerkgebouwen maximaal 100 personen ontvangen. Dit alles 

natuurlijk met inachtneming van alle richtlijnen en 

voorzorgsmaatregelen. Daarom streven we er als pastoraal team 

en parochiebestuur naar, dat er vanaf 1 juli vieringen mogelijk 

zullen zijn in meerdere kerken van onze parochie. Hierover zullen 

we spoedig gaan overleggen met de locatieraden van onze 

geloofs-gemeenschappen. Zij zullen U verder informeren over de 

herstart van de vieringen in hun locatie. 

 

 

 

3. Tot 1 september a.s. zullen we alleen in de zondagsviering in 

Ommen, communie uitreiken aan degenen die ter communie 

willen gaan. Dit heeft te maken met alle voorzorgen, die we 

moeten nemen bij het uitreiken van de communie. Hierover kunt 

U meer lezen in het protocol van de bisschoppen. 

4. Voor het bezoeken van de vieringen moet U zich vóóraf 

aanmelden per telefoon. Uw locatie zal U informeren over het 

tijdstip, waarop U zich telefonisch kunt opgeven. Bij die 
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gelegenheid zullen wij dan Uw naam en telefoonnummer 

noteren, waaronder U bereikbaar bent. Deze informatie hebben 

we nodig om – indien noodzakelijk – achteraf snel te kunnen 

nagaan, wie er bij een bepaalde viering aanwezig zijn geweest. 

U kunt zich maar voor één viering tegelijk aanmelden. 

5. Voor de vieringen die zullen worden gehouden in het 

eucharistisch centrum van onze parochie, de Brigittakerk in 

Ommen kunt U zich - vanuit onze gehele Emmanuelparochie - 

telefonisch aanmelden bij het locatiesecretariaat van de 

Brigittakerk in Ommen. Deze aanmelding dient te gebeuren op 

donderdagmorgen, voorafgaand aan de betreffende viering, 

tussen 10.00 uur en 12.00 uur, op telefoonnummer: 0529-456 

467.  

6. De doordeweekse vieringen zullen niet eerder beginnen dan in 

augustus. Hiermee wachten we, omdat we als pastores en 

bestuur, eerst ervaring willen opdoen met de toepassing van alle 

richtlijnen in de zondagsvieringen; en vanwege de 

vakantieperiode. 

7. De huidige richtlijnen brengen met zich mee, dat er tijdens 

vieringen geen samenzang mogelijk is. Dit betekent, dat onze 

koren – jammer genoeg – nog niet kunnen zingen in de vieringen; 

ook koorrepetities zijn nog niet mogelijk. 

Wel kan er een klein cantorgroepje zijn; en ook begeleiding van 

vieringen op het orgel, behoort tot de mogelijkheden. 

8. Andere samenkomsten in de verschillende parochiecentra 

(bijvoorbeeld van werkgroepen) kunnen plaatsvinden in 

onderling overleg. Het liefst met niet meer dan 4 à 5 personen; 

en bij goed weer in de buitenlucht, omdat dit veiliger is dan 

binnen. 

Als pastoraal team en parochiebestuur, hopen we, dat U begrip heeft 

voor deze besluiten. Heeft U hierover vragen, neemt U dan gerust 

contact met ons op. We zouden het heel fijn vinden, om U binnenkort 

weer in onze vieringen en samenkomsten, te mogen ontmoeten. 
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We wensen U en allen die U lief zijn, Gods zegen, heel veel sterkte en alle 

goeds. 

Met vriendelijke groet, 

                           Namens pastoraal team en parochiebestuur, 

 

                                                     Pastoor André Monninkhof 

 

In de bijlage kunt u zien dat de kerkelijke vieringen weer 
worden hervat. Voorlopig alleen in Ommen. Deze kunt u nog 
steeds online meebeleven. 
Het nieuwe rooster wordt z.s.m. bekend gemaakt via de 
website van de Emmanuelparochie en is dan ook zichtbaar 
op het prikbord van de kerk. 
Zoals het er nu voorstaat kunnen we in juli starten met de 
vieringen in de OLV van Fatimakerk van de Belte. 
Hieraan zijn een aantal strikte voorwaarden verbonden die wij 
in de volgende editie van de Fatima kenbaar zullen maken 
en/of via onze website. 
De locatieraad is bezig om de organisatie inzake de herstart 
van de vieringen rond te krijgen. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Locatieraad OLV van Fatima kerk De Belte 

 


