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JAARGANG  57  no 8  augustus  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 
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: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 de zomermaanden gesloten met 
ingang van donderdag 16 juli tot en met donderdag 13 
augustus 2020. Op donderdag 20 augustus is iedereen 
weer van harte welkom. 

 

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 augustus. In verband met 
de corona perikelen hebben we gemeend om in augustus toch een 
blad te laten verschijnen om zo actueel mogelijk te zijn. 
In eerste instantie was het de bedoeling om de processie te 
verplaatsen naar 23 augustus. Maar i.v.m. de corona 
maatregelen is het toch niet mogelijk om het te organiseren. Er 
wordt wel een feestelijke eucharistieviering gehouden. Let op 
deze viering begint om 10.u.Voorgegaan door pastor de Vries. 
Maar geen processie. Misschien volgend jaar weer. 
 
Voor degenen die nog op vakantie gaan. Veel plezier gewenst en 
kom gezond weer terug. 

 
De Fatimabode voor de maand september zal  verschijnen op 
vrijdag 28 augustus. Copy kunt u inleveren tot en met donderdag 
13 augustus bij  het secretariaat of bij Conny Werink, 
Kerkenbovenveen 30  7926 AE Kerkenveld of via de mail; 
connywerink@gmail.com 

Vanaf heden is het reserveren voor het bezoeken van de 
vieringen niet meer nodig. U bent van harte welkom om de 
vieringen bij te wonen. 

Bij binnenkomst wordt uw naam en telefoonnummer genoteerd om 
in geval van een besmetting de bezoekers nadien te kunnen 
informeren. 

Locatieraad OLV van Fatima De Belte 

LANGS DE ZIJLIJN 

Op de juiste afstand nabij 
 
Mevrouw Bongers was al jarenlang grotendeels aan huis gebonden 
en miste haar bezoek door alle coronamaatregelen zeer. Vanuit 
haar leunstoel zwaaide ze naar iedereen die voorbijliep en genoot 
ze van de vele kaartjes en telefoontjes die ze kreeg. Ook de mooie 

mailto:connywerink@gmail.com
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tekeningen en bloemen gaven in deze quarantainetijd extra kleur 
aan haar leven.  Al kwam dit medeleven wellicht vooral voort uit 
wederzijdse afhankelijkheid en al zouden de meeste mensen haar 
na de crisis weer vergeten dan nog zou ze later met een glimlach 
aan al deze oprechte gebaren terugdenken. 
Blij was ze ook met Fiens spontane hulp. Ze kende haar enkel als 
‘dat meisje van de kerk dat zo mooi kan zingen’. Sinds het virus 
rondwaarde, belde Fien haar elke dinsdag op voor een 
boodschappenbriefje en een praatje. Op vrijdag zette ze een volle 
tas in haar hal en riep ze: ‘Tot de volgende keer.’ Iedere keer weer 
keek mevrouw Bongers naar Fien uit en wilde ze geld voor een ijsje 
aan haar geven, maar hoe gek Fien ook op Magnums was, dat 
wilde ze echt niet. Toen mevrouw Bongers bleef aandringen, vroeg 
Fien: ‘Wilt u anders een bedrag voor kinderen in 
vluchtelingenkampen overmaken? Daar is het zo onhygiënisch dat 
ze geen kant op kunnen. Een corona-uitbraak en ze kunnen nooit 
meer een ijsje eten.’ Met een overslaande stem hing Fien snel op. 

Even later vroeg mevrouw Bongers zich af of Fien zich het 
vluchtelingenleed niet te veel aantrok of dat er soms nog iets 
anders was? Ze moest vanwege haar gevoeligheid de ander wel op 
de juiste afstand nabij zien te blijven. Mevrouw Bongers hoopte er 
binnenkort eens met haar over te praten. Ze zou haar woorden dan 
heel zorgvuldig afwegen.   

Nog voordat ze er de volgende keer over kon beginnen, zei Fien: 
‘Sorry dat ik vorige week ineens ophing, maar mijn oma was net 
overleden.’ ‘Ach. Mag ik vragen wat ze had?’ Ze hoestte een paar 
dagen, kreeg het benauwd, werd algauw op de IC opgenomen. Ze 
leek weer op te knappen, maar ineens was ze dood.’ ‘ 
Corona?’ 
‘Hm-m. Het is zo’n rot virus. We mochten niet eens afscheid van 
haar nemen. En mijn oma was altijd zo gezond.’ 
‘Wat moet dat niet te bevatten zijn.’ 
‘ Ja, en ik kan nu nooit meer ‘tot de volgende keer’ tegen mijn oma 
zeggen.’ 

Christine van Reeuwijk 
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Misintenties 

Zaterdag 1 Aug. 
Herman Soppe; Ben Schelhaas; Mieke Spijker; Mini Soppe-Meijer; 
Annie Nijhof-Oude Rengerink;     Jan en Henriëtte Kosse; Willem 
Kosse; Fam.Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; 
Herman Finkers; Johan Finkers; Willem Haverkort; Gerard Spijker; 
Johan Werink; Overl. pastores van onze Locatie; 

 
Zondag 9 Aug. 
Herman Soppe; Ben Schelhaas; Mieke Spijker; Annie Nijhof-Oude 
Rengerink; Mini Soppe-Meier;      Jan en Henriëtte Kosse; Willem 
Kosse; Fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; 
Herman Finkers; Willem Haverkort; Ouders Annie en Willem 
IJsseldijk; Jo IJsseldijk; Henk Kool; Johan Hagemeijer; Overl. 
pastores van onze locatie; 

 
Zaterdag 15 Aug. 
Herman Soppe; Ben Schelhaas; Mieke Spijker; Annie Nijhof-Oude 
Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte Kosse; Willem 
Kosse; Fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; 
Herman Finkers; Overl. pastores van onze locatie; 

 
Zondag  23 Aug. 
Herman Soppe; Ben Schelhaas; Mieke Spijker; Annie Nijhof-Oude 
Rengerink; Mini Soppe-Meijer;     Jan en Henriëtte Kosse; Willem 
Kosse; Fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; 
Herman Finkers; Johan Finkers; Joop Kleinheerenbrink; Overl. 
pastores van onze locatie; 

 
Zaterdag 29 Aug. 
Herman Soppe; Ben Schelhaas; Mieke Spijker; Annie Nijhof-Oude 
Rengerink; Mini Soppe-Meijer;     Jan en Henriëtte Kosse; Willem 
Kosse; Fam.Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink;Jans Pieper; 
Herman Finkers; Johan Finkers; Ouders Willem en Annie IJsseldijk; 
Jo IJsseldijk; Ouders Schlepers-Heijnen en Kinderen; Ouders Rieks 
Kleinheerenbrink-Wekamp en fam.; Ouders Finkers-Sassen; Hans 
Finkers;  Gerard Spijker; Joop KIeinheerenbrink; Herman en Annie 
Schlepers-Bouwhuis; Overl. pastores van onze locatie; 
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Pastorie weer verhuurd 
 
Zoals u weet heeft Pastor Rutgers onze Emmanuelparochie 

onlangs verlaten. In de vorige Fatimabode heeft gestaan dat 

belangstellenden zich konden melden voor de huur van de 

pastorie. 

Hiervoor heeft zich één gegadigde gemeld. 

De locatieraad is verheugd te kunnen meedelen dat we met 

onmiddellijke ingang de pastorie weer hebben weten te verhuren. 

Gelukkig geen langdurige leegstand. 

De pastorie wordt gehuurd door Daniëlle Kleinheerenbrink en haar 

2 kinderen. Wij wensen ze veel woonplezier toe op deze prachtige 

locatie. 

 Locatieraad RK kerk OLV van Fatima De Belte 

 
 Collectes mei 
 
Collecte eigen kerk               
Uitvaarten \avondwake                 
Misboekjes                                        
Mariakapel                                    €   53,50 
 

Koffiedrinken 
 
We hopen dat we snel weer kunnen koffie 

drinken.  

 
Kerkversieren 
 
31 juli: Riky Weekamp en Leny Spijker 
7 en 14 aug.: Janny Broekhuizen en Dora Scholten 
21 en 28 aug.:  Marijke Kool en Diny Temmink 

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
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Kerkhofonderhoud 
 
 31 juli: R. Hofman, G. Hofman, M. Hofman-Werink, J. Berg, 
                     J. Luiken en H. Luiken. 
7 en 14 augustus: B. Temmink, H. Berg, J. Koehl, W. Finkers, 
                              H. Hermes, R. Temmink en H. Snippe 
21 en 28 augustus: T. Schlepers, H. Weekamp, H. Sieljes, 
                                H. Spijker, H. Kleinheerenbrink en H. 
                                 Kleinheerenbrink. 
 

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 
 
 

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  
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Aan de leden van onze kerkkoren en hun dirigenten en 
musici 
 
Broeders en zusters in Christus Jezus, onze Heer, 

Het is inmiddels al zo'n vier maanden dat de meesten van u niet meer 

tijdens onze liturgische vieringen hebben kunnen zingen. Ook het 

repeteren is door de uitbraak van het coronavirus grotendeels stil 

komen te liggen. Dit alles heeft een grote impact, zowel voor uw 

koor/koren alsook voor onze parochies. Op tal van plaatsen hebben 

cantores en musici inmiddels de liturgievieringen ondersteund en 

verrijkt. Daar zijn we dankbaar voor. Maar voor velen van u is het niet 

kunnen zingen in onze kerken een groot gemis alsook voor onze 

(mede)parochianen. Daarom langs deze weg een groet van ons als 

staf van ons aartsbisdom Utrecht, bedoeld ook als woord van 

bemoediging. Wij hopen dat de situatie zich snel zal verbeteren, 

opdat koren weer kunnen gaan zingen in onze kerken en met hun 

zang onze eredienst aan God verrijken. Echter de verwachting is dat 

dat voorlopig helaas nog niet mogelijk zal zijn. De Nederlandse 

Bisschoppenconferentie heeft nauw contact met deskundigen over de 

vraag wat verantwoord is of niet in onze kerken. De liturgische zang is 

daarbij een belangrijk onderwerp. Zodra het weer kan, zult u tijdig 

geïnformeerd worden. 

Wij wensen u een gezegende zomer en alle goeds en zegen voor u 

persoonlijk en voor u als leden van een kerkkoor. 

Dat wensen wij speciaal ook toe aan de kinderkoren. Voor jullie, 

jongens en meisjes, een mooie zomervakantie toegewenst! We hopen 

dat jullie na de zomer ook weer met plezier zullen kunnen gaan 

zingen op jullie koor. 

Met hartelijke groet en zegenwens, namens de bisdomstaf, 

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht  
+ Herman W. Woorts, hulpbisschop en bisschoppelijk vicaris voor    
liturgie. 
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Verklaring naar aanleiding van berichten over kerksluitingen in 
Raalte en omgeving 

 
Zoals U wel zult hebben gehoord of gelezen, is een paar dagen 
geleden, bekend gemaakt, dat in de parochie Heilig Kruis (Raalte 
en omgeving) tussen nu en 2025 de meeste rooms katholieke 
kerken zullen worden gesloten. Het voornemen is, dat in de 
parochie Heilig Kruis vanaf 2025 alle kerkelijke vieringen zullen 
plaatsvinden in één kerk, de Basiliek van de Heilige Kruisverheffing 
in Raalte.  

Voor alle betrokkenen is dit een ingrijpend besluit. We wensen het 
pastoraal team, het parochiebestuur en alle 
geloofsgemeenschappen in de parochie Heilig Kruis heel veel 
sterkte en wijsheid in dit proces van herschikking van kerken op 
weg naar 2025. 

Aan ons als pastoraal team en parochiebestuur van onze 
Emmanuelparochie is de vraag gesteld, wat dit betekent voor de 
kerken van onze parochie.  

In antwoord op deze vraag laten wij als pastoraal team en 
parochiebestuur van onze Emmanuelparochie bij deze aan U als 
onze parochianen weten, dat er op dit moment geen plannen zijn 
om over te gaan tot het sluiten van kerken in onze parochie. 
“Garanties voor de eeuwigheid” kunnen wij U uiteraard niet geven. 
Maar op dit moment zijn in onze Emmanuelparochie kerksluitingen 
niet aan de orde. 

Met dit antwoord, hopen wij U als parochianen duidelijkheid te 
hebben gegeven over de stand van zaken met betrekking tot onze 
parochiekerken. 

Wij danken U hartelijk voor Uw betrokkenheid en steun, en wensen 
U Gods rijkste zegen, een goede zomer en een fijne vakantie. 

 
 Pastoraal team en parochiebestuur Emmanuelparochie 



Vieringenrooster augustus 2020 
 

datum Viering  Voorganger  Lector  Koster Bijzonder- 

heden 

Zat.1 aug. eucharistieviering Pastoor Monninkhof Conny Werink Richard Lugies  

Zon. 9 aug. eucharistieviering Pastor Wenker Theo Schlepers Ineke Tubben  

Zat. 15 aug, gebedsviering Pastor Butti Conny Werink Jan Berg  

Zon. 23 aug eucharistieviering Pastor de Vries Theo Schlepers Richard Lugies 10.00u 

Zat. 29 aug. eucharistieviering Pastoor Monninkhof Conny Werink Ineke Tubben Miva collecte 

 

 



Vertrek pastor Rutgers 
 
EEN SPRONG IN HET ONBEKENDE…  
 
Een nieuw avontuur, zo noemde een vriend van me die ik onlangs 
aan de telefoon had mijn nieuwe benoeming. We zaten samen de 
afgelopen jaren wat door te nemen en ik kwam, toen ik hem had 
opgehangen (de telefoon, niet die vriend), tot de conclusie, dat wat 
er al een beetje aan de horizon begint te gloren, dat dit met alle 
recht inderdaad wel “een nieuw avontuur” genoemd mag worden.  
 
Want wat is een avontuur precies? Het online woordenboek 
omschrijft “avontuur" als een “reeks spannende of onverwachte 
belevenissen”. Dát, is een nieuwe benoeming inderdaad wel, zeker 
doordat deze niet één, maar twee samenwerkende parochies 
betreft.  
 
Als ik terugkijk op de afgelopen vier jaar, dan was mijn begin in 
onze Emmanuelparochie medio 2016 zeker avontuurlijk te noemen, 
of anders gezegd, het was een sprong in het onbekende. Na zes 
jaar van voltijd filosofie en theologie te hebben gestudeerd en twee 
pastorale stagejaren met nog weer extra supervisie en aanvullende 
studie, begon ik vol goede moed, maar enigszins onzeker aan mijn 
eerste stappen als gewijde bedienaar in het parochiepastoraat. 
Eerst nog als (transeunt-) diaken en amper vijf maanden later als 
priester, met als wijdingsheilige sint Lebuïnus van Deventer. 
Iemand die zelf niet de meest succesvolle geloofsverkondiger in 
onze streken is geweest, maar wel die vol overtuiging het evangelie 
wilde brengen bij de mensen. Die net als ikzelf, bruggenbouwer 
wilde zijn tussen God en mensen.  
 
Want precies daarin schuilt de kern van mijn persoonlijke roeping. 
Wat ik ook van mijn verhaal vertel over mijn weg naar het 
priesterschap, ‘bruggenbouwer’ is altijd hét kernwoord. Dat is, wat 
ik begin 2008 aan de toenmalige rector van de priesteropleiding 
vertelde over wat ik wilde zijn en dat staat mij nu ruim 12 jaar later 
nog steeds voor ogen nu ik aan mijn tweede benoeming mag 
beginnen. Het is mijn hoop dat ik in de afgelopen vier jaar in onze 
Emmanuelparochie, dit ook naar al mijn vermogen gestalte heb 
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mogen geven, ook al heb ik maar één boutje íets aan de brug 
tussen God en mensen mogen aandraaien.  
 
De bisschop wijdt je, maar de mensen maken je priester, zei 
een parochiaan uit Hengelo Gld ooit eens tegen een andere collega 
en later toen ikzelf net begon ook tegen mij. En ik denk dat hij gelijk 
had/heeft. De bisschop sprak november ’16 dat mooie en plechtige 
wijdingsgebed uit en legde me samen met de hulpbisschoppen en 
vele priesters uit verschillende bisdommen en religieuze 
gemeenschappen de handen op. Dát samen is de feitelijke en 
sacramentele priesterwijding. Maar evenals je na het behalen van 
je rijbewijs pas écht leert rijden, wanneer je alleen in de auto op 
een onverlicht landweggetje tussen het hoge mais rijdt. Zo voelde 
ik me voor het eerst pas écht priester, niet eens toen ik de dag ná 
mijn wijding voor het eerst zelf voorging in de viering van de 
Eucharistie. Maar toen ik zelf iemand die stervende was de handen 
oplegde, zo uiting gaf aan de liefde en nabijheid van Jezus Christus 
en diegene vervolgens zalfde met de heilige olie en daarna een 
poosje in stilte bij diegene zat. Toén had ik het in de gaten, deze 
stervende mens, die maakte mij pas écht priester.  
 
Wat zie je voor je als je naar de toekomst kijkt? Vroeg een 
collega me een paar dagen geleden en als ik eerlijk ben, wist ik op 
dat moment niet precies wat voor een antwoord ik moest geven. 
Want de toekomst van de Kerk lijkt zo onzeker in onze dagen en 
dan heb ik het helemaal niet – alleen maar – over de Covid-19 
pandemie en alles wat hieruit voortkomt.  
 
Toen ik in 2007, nog voordat ik er serieus over nadacht om priester 
te worden, kerkte in de Sint Willibrordkerk in Hengelo Gld. Viel me 
daar, iedere keer bij het verlaten van de kerk, onderaan bij de 
koorzolder, een zin op uit de brief van de apostel Jakobus, en deze 
zin houd me vooral de laatste tijd wederom erg veel bezig: “Weest 
volbrengers van het Woord, en niet hoorders alleen.  
 
Als je me dus zou vragen, wát er in de toekomst van en voor de 
Kerk van belang is, dan is het wel dat we geen passieve 
toehoorders van mooie woorden en vrome preken zullen moeten 
zijn, maar volbrengers van het Woord metterdaad. Want ‘geloven’ 
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is een werkwoord. Dat moeten we doen, u en ik, ja ieder van ons 
sámen.  
 
Ik zou de toekomst van de kerk niet pessimistisch of verduisterd 
willen noch durven afschilderen, want we zijn er namelijk zelf bij. 
De apostel Paulus zegt ons, dat wij met elkaar sámen, het lichaam 
van Christus d.i. de Kerk vormen. Ieder met zijn of haar eígen 
talenten en kwaliteiten, ieder met zijn of haar eigen taak en roeping. 
Levende stenen in een levend bouwwerk, want ook al zijn op het 
moment dat ik dit schrijf al onze gebouwen dicht, de Kerk is open. 
Want wij zijn zélf de Kerk. En de Kerk is, wat wij er met z’n allen 
zélf van maken. Sint Augustinus die schrijft in één van zijn preken: 
“Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de 
mensen tenminste. Laten we liever goed leven, dan worden de 
tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de 
tijden.”. Ik denk dat er veel waarheid in deze eeuwenoude woorden 
schuilt, juist omdat ze met name in onze tijd zo actueel zijn. De 
toekomst van de Kerk, die hebben we zélf met elkaar in handen.  
 
Als laatste wil ik graag mijn collega’s intens bedanken voor hun 
collegialiteit, vertrouwen, het delen van hun jarenlange ervaring en 
hun geduld met mij als jonge parochiepriester. Ook ben ik echt alle 
hardwerkende vrijwilligers van al onze 11 geloofsgemeenschappen 
ontzettend dankbaar dat ze zo constructief en ondersteunend 
hebben willen meewerken aan het gestalte geven van de Blijde 
Boodschap in de liturgie, catecheses en het gewone leven van alle 
dag. Tenslotte wil ik u allen laten weten dat ik er enorm van heb 
genoten om uw, jouw, jullie pastor te mogen zijn. Van harte wens ik 
iedereen dan ook  
 
Gods allerrijkste zegen, veel inspiratie en goede moed toe.  
Pastor Johan Rutgers, priester  

 

Een dankbaar mens 

8 juli 2020 
Het is zaterdagmiddag en terugkijkend op de voorbije week, is er 
ontzettend veel gebeurd. Zo heb ik afgelopen zondag afscheid genomen 
van u, jou, jullie als pastor in de Emmanuelparochie, heb ik ’s maandags 
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nog wat laatste dingen ingepakt, ben ik dinsdagochtend verhuist en door 
een handjevol parochianen op De Belte uitgezwaaid en begon diezelfde 
middag, rond een uur op half drie, de grote-uitpak-show hier in de 
pastorie te Barneveld. Van het buitengebied boven in onze 
Emmanuelparochie, kijk ik nu vanachter m’n computer uit op dé 
winkelstraat in het hart van Barneveld. En zijn alle dozen op het moment 
dat ik dit schrijf, sinds een paar uur helemaal uitgepakt. 
 
Vrijdagavond 3 juli ben in het eucharistisch centrum van de sint Lucas 
parochie als ‘parochievicaris’ geïnstalleerd, een fraai woord voor 
‘tweede’ priester voor de twee samenwerkende parochies sint Lucas en 
sint Maarten. M’n nieuwe teamleden, vertegenwoordigers van alle 14 
geloofsgemeenschappen, mijn lieve ouders en pastoor Monninkhof 
samen met vicevoorzitter Hermien Schoorlemmer waren naast een hele 
groep vrijwilligers van de partij. Ja, en natuurlijk velen nieuwe 
parochianen en velen van u die via de livestream of kerkradio met ons 
verbonden waren. Ondanks de bevreemdende omstandigheden die ons 
door Covid-19 nog steeds in hun grip houden, was het een mooie en 
hartelijke viering. Voelde ik me zeer welkom in de nieuwe parochies en 
kijk ik met grote tevredenheid terug op wat er achter me ligt. 
 
En ik heb veel om dankbaar voor te zijn. Vier jaar lijkt op zich niet zo lang, 
en misschien is het dat ook inderdaad niet. Maar het waren toch wel mijn 
allereerste stapjes die ik in het parochiepastoraat heb mogen zetten. 
Stappen waar eerst ruim 8,5 jaar aan studie en vorming vooraf is gegaan. 
 
 In de Emmanuelparochie ben ik me in die 4 jaar enorm gaan thuis 
voelen. Heb ik wortel geschoten en ben ik er geleidelijk achter gekomen 
wat het priesterschap nu daadwerkelijk is en hoe belangrijk de 
persoonlijke relatie is met u, jou, jullie – de parochianen. 
 
Ik ben Bijbelteksten als 1 Korinthiërs 12 ontzettend gaan waarderen en 
zelfs als uitgangspunt gaan beschouwen. Zélfs als misschien wel één van 
de meest fundamentele teksten voor het daadwerkelijk christen en 
parochie/kerk-zijn. Het ‘Lichaam van Christus’ en de ‘levende stenen in 
een geestelijk bouwwerk’, dat zijn wíj zélf. Niet los van elkaar, maar 
sámen, mét elkaar. Dat hebt ú allen, mij geleerd. 
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Aan het einde van mijn afscheidsviering zijn er 
door Hermien Schoorlemmer, pastoor Monninkhof 
en Ben Nijhof mooie dingen gezegd. Is er 
teruggeblikt om veel mooie momenten, momenten 
die we met elkaar hebben mogen hebben en 
beleven. Jullie betrokkenheid, gulheid en 
dankbaarheid kwam prachtig tot ‘symbolische’ 
uiting in het cadeau wat ik van jullie allen heb 
mogen ontvangen. De prachtig blauwe Maria stola 
(zie foto). Wat ben ik hier blij mee en trots op.  
 
Maria, die ons aller moeder in de hemel is, de ‘mystieke roos’ zoals ook 
mooi op de stola wordt afgebeeld is me dierbaar. Het adagium, ‘per 
Mariam ad Christum, wat we in de Rozenkransbasiliek in Lourdes o.a. 
kunnen lezen in de apsis is waar. Zonder Maria was ik nooit priester 
geworden, hadden u, jij, jullie en ik elkaar nooit leren kennen. Had ik 
nooit mogen voorgaan in de eucharistie met jullie, nooit familieleden van 
u mogen begraven, nooit dierbaren van u de ziekenzalving mogen 
toedienen. Ja, zonder Maria hadden we elkaar – zeer waarschijnlijk – 
nooit ontmoeten. Daarom doet het mij érg veel dat ik juist van jullie als 
‘mijn’ parochianen, deze prachtige stola heb gekregen. Heel erg bedankt 
daarvoor! 
 
En ook ontzettend bedankt voor de financiële bijdrage die jullie náást de 
stola bij elkaar hebben gebracht en zoals pastoor Monninkhof het zondag 
zei, die ik als extra cadeau mag ontvangen. Als ik eraan denk, dan word ik 
op de eerste plaats heel erg stil en ben ik jullie allemaal heel erg 
dankbaar. 
 Zoals ik ook tijdens mijn afscheidsviering 28 juni jl. zei, houd ik niet van 
afscheid nemen. Ik ga gelukkig niet emigreren, dus daarom schrijf ik ook 
nu, gewoonweg: tot ziens. Linksom of rechtsom blijven we met elkaar 
verbonden, in gebed of via Facebook. Ik wens u, jullie allen alle goeds, 
veel inspiratie, goede moed en Gods rijkste zegen toe. 
En boven alles uit: In Dei Nomine Feliciter. 
Weest alsjeblieft, in Gods Naam gelukkig. 
Pastor Johan Rutgers, priester 
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DANKJEWEL!!! 
Doordat de wekelijkse collecte lange tijd niet gehouden kon worden 
en doordat ook opgegeven intenties doorgeschoven worden naar 
betere tijden, zag mening financieel beheerder de cijfers steeds 
‘roder’ worden.  
Daarom heb ik namens ons parochiebestuur en het pastoraal team 
een tijdje geleden een oproep gedaan om een extraatje van € 25 of 
meer te schenken aan uw eigen geloofsgemeenschap. Daar 
hebben heel veel parochianen gehoor aan gegeven!! 
Dat is hartverwarmend. Want daardoor voelt het parochiebestuur 
zich gesteund in hun keuze om onze organisten en dirigenten te 
blijven honoreren ondanks dat hun inzet door de opgelegde 
beperkingen minimaal moest zijn.  
Met uw extra bijdrage zijn we dus zeer verguld. Ook degenen die 
dit alsnog van plan zijn  
nodig ik namens mijn collega’s en het parochiebestuur uit ook een 
‘duit in het zakje’ te doen.  
U vindt het bankrekeningnummer van uw geloofsgemeenschap in 
uw parochieblad en ook op de website. 
Nogmaals heel veel dank. 
André Monninkhof, pastoor 
 

Vooraankondiging Sams Kledingactie 

Wij willen u nu reeds laten weten dat de Sams kledingactie op 
zaterdag 26 september zal plaatsvinden bij onze kerk. Een 
vriendelijk verzoek om uw zakken met (oude) kleding te bewaren 
tot die datum. Alvast bedankt voor uw medewerking. 
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kinderpagina 

Niet leuk in het begin 
 

‘Joepie! Nog twee nachtjes en dan gaan we kamperen. Waar gaan 
we ook alweer naar toe mama?’ vraagt Aleksander ‘Naar de Wilde 
Bergen in Polen’. Aleksander is druk. Hij kan niet wachten. ‘Nog 
twee nachtjes en dan begint de mooiste vakantie van mijn leven’, 
schreeuwt hij door de gang. ‘Rustig nou maar’, zegt moeder, ‘het is 
ook twee dagen en twee nachtjes rijden naar Polen.’ ‘O, dat geeft 
niet’, zegt Alek. ‘Ik neem mijn PSP mee’. ‘Niks ervan’, zegt moeder 
snel, ‘het wordt een natuurvakantie, en al die troep nemen we niet 
mee’. ‘Maar je hebt het me zelf voor mijn verjaardag gegeven’, huilt 
Alek. ‘Ja, voor op de snelweg in Nederland, maar niet voor deze 
zomervakantie. We kunnen raadspelletjes doen in de auto.’ Alek 
rent boos naar buiten. Eindelijk is het zover. De autoreis valt mee. 
Ze hebben kleine spelletjes gekregen die ze in de auto kunnen 
doen. En Alek is snel met het tellen van gele auto’s en rode 
vrachtwagens. Als ze op de camping in de Wilde Bergen komen, 
moet Alek even slikken. Zijn er geen schommels, en waar is het 
zwembad? ‘Morgen’, zegt vader, ‘gaan we zwemmen in het beekje, 
maar eerst moeten we de tent opzetten’. Dat valt tegen. Er is een 
tentstok gebroken en ondertussen gaat het zachtjes regenen. Alek 
heeft niet veel zin meer. ‘Helpen jongen’, roept moeder.’Leg jij de 
slaapzakken maar neer in de tent’. ‘Ik heb honger’, zei Alek moe.’ Ik 
ook’, zegt moeder. ‘Ik ga zo met je mee het bos in om hout te 
zoeken’.  
Moet dat, sputtert Matthijs tegen. ‘Ja, anders hebben we geen vuur 
om op te koken en je wilt toch eten. Het is een natuurgebied. 
Iedereen kookt hier op kampvuurtjes’. Alek sjokt mee. Hij vindt het 
niet leuk meer. De volgende dag verandert het. De zon schijnt en 
ze gaan zich eerst wassen in het beekje. Dat is gaaf zeg. Je kan je 
een stukje mee laten drijven met het water. Het is niet diep en niet 
gevaarlijk. Alek is snel gewend. Dat wassen is gewoon spelen in 
het water. En hout sprokkelen voor het vuur, dat doet hij steeds 
sneller. Hij kan zelf het vuur al aankrijgen. En met zijn zakmes heeft 
hij een scherpe punt aan een stok gemaakt. Daar kun je de 
worstjes aan prikken. Samen met andere kinderen bouwen ze een 
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hut en slapen er zelfs in. Ze spelen en ravotten. Elke dag is een 
feest. De eerste dag was het allemaal even wennen maar de rest 
van de vakantie is geweldig. Dit is het echte wilde leven in de Wilde 
Bergen. Gaan we volgend jaar weer? vraagt Alek. 
 
 

Gebed om roepingen 

In de stilte 
die mij aanraakt 
hoor ik uw stem 

ik open mij en luister 
voel uw kracht 

als Grond van mijn bestaan 
gedragen Augustus 
ik durf op te staan 

te gaan 
naar waar uw stem mij brengt 

bij mensen verloren 
in de chaos van het leven 

en wees bij hen 
vanuit uw kracht 

Ik-zal-er-zijn. 
en zij staan op 

en gaan uw weg 
ik bid 

geef anderen met mij 
eenzelfde kracht 

er te zijn voor de ander 
verloren in de chaos van het leven 

opdat uw rijk van liefde 
groeit in ons 

en om ons heen een wereld van Liefde, Adem, Licht 
 

Zr. Ancilla Martens 
Overste Franciscanessen van Etten – Etten-Leur 


