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JAARGANG  57  no 9  september  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  
 

 
 
 
Redactietafel 
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Voor u ligt de Fatimabode voor de maand september. 
De vakantie is voor de meeste mensen weer voorbij en de scholen 
zijn ook weer begonnen. 
Langzamerhand worden er weer activiteiten opgestart. 
Maar het blijft toch oppassen. 
De Fatimabode voor de maand oktober zal  verschijnen op vrijdag 
25 september. Copy kunt u inleveren tot en met donderdag 10 
september bij  het secretariaat of bij Conny Werink, 
Kerkenbovenveen 30  7926 AE Kerkenveld of via de mail; 
connywerink@gmail.com 

 

Pastoralia 

“Ik zal er zijn” 

Bij een uitvaart werd onlangs gezongen het lied: “Ik zal er zijn”.  

Het eerste couplet van dit lied is als volgt: 

“Als je eenzaam bent of in het duister 

Roep dan mijn naam, ik zal er zijn. 

Als geen mens je kent of niemand luistert 

Zelfs als je fluistert, zal ik je stem verstaan. 

Als een vriend, zal ik je dragen, alle dagen zal ik er zijn. 

Als een ster in donk’re nachten, zal ik wachten, zal ik er zijn. 

Wees niet bang voor de stilte om je heen 

Wees niet bang, ik laat je nooit alleen 

Als een vriend zal ik je dragen, alle dagen, zal ik er zijn.” 

Bij dit lied denkt de familie van de overledene ongetwijfeld aan hun 
lieve en zorgzame vader. Hij was er altijd, steeds stond hij voor hen 
klaar. 

Misschien roept dit lied ook bij ons wel herkenning op. Hebben ook 
wij in deze bijzondere periode niet (soms) het gevoel, dat heel de 

mailto:connywerink@gmail.com
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wereld drukt op onze schouders ? We leven in wankele tijden, 
zoveel is wel zeker. We bevinden ons in een onveilige wereld. 
Coronabesmettingen nemen hand over hand toe. En wat te denken 
van die enorme explosie in Beiroet ? In één klap werd het leven 
van ontelbaar velen verwoest. Zorgen spoken door ons hoofd. 
Want hoe zal het straks, in de herfst, verder gaan ? Allerlei 
steunmaatregelen van de overheid lopen af, de pot met meel zal 
toch niet leeg raken ? Hoe houden we in vredesnaam het hoofd 
boven water ? 

In het Katholiek Nieuwsblad las ik deze week (vrijdag 7 augustus) 
een verhaal van een voedselbank in de Verenigde Staten. Op het 
plein voor de kerk deelt de caritas eerste levensbehoeften uit. Is dit 
ook ons voorland ? 

Hoe dan ook: we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Want het 
virus ontziet niemand. Hoe hiermee om te gaan ? 

Het lied: “Ik zal zijn”, en ook het evangelie van afgelopen zondag (9 
augustus) over de boot met de leerlingen van Jezus erin, die in een 
hevige storm op het meer dreigt te vergaan, maken me duidelijk, 
dat we het samen zullen moeten doen. Jezus reikt de stoere, maar 
ook bange Petrus, die over het water naar Hem toe was komen 
lopen, de hand. Zo gaat hij (Petrus) niet kopje onder. 

Wellicht kunnen ook wij ons door dit verhaal laten inspireren. Want 
we kunnen elkaar helpen, om niet in onze neerslachtigheid te 
verdrinken.  

Wat een ‘handreiking’ aan elkaar kan doen, merkte ik deze week 
nog, na afloop van de uitvaart, waarmee ik dit artikel begon. Tot 
mijn verrassing hoorde ik bij de ‘nazit’ op het boerenerf, dat bij de 
voorbereiding van dit afscheid, de naaste buren met heel veel 
dingen hadden geholpen. “Aanzeggen”, een erehaag vormen, na 
de kerkdienst koffie zetten voor de familie en de genodigden; het is 
een vorm van noaberhulp, die ik van vroeger ken uit mijn 
geboortestreek. Heel fijn om dit hier ook weer te mogen zien ! 
Elkaar steunen zit ons in het bloed ! 

“Hier ben ik”. Deze woorden heb ik gezegd bij mijn priesterwijding. 
Bij die gelegenheid heb ik beloofd: “ik zal er zijn”. Niet omdat ik zo’n 
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durfal ben, integendeel zelfs. Maar wel omdat ik vertrouw op Gods 
genade. 

Dit vertrouwen wil ik ook U toewensen. Dat ook wij dit woord 
mogen horen van Christus Zelf: “Ik ben het”. Dat ook wij Zijn 
Aanwezigheid mogen ervaren, en hieruit de kracht en de moed 
putten om – ook in deze stormachtige tijd – elkaar op handen te 
dragen. 

Dat we – samen in dezelfde boot – er zijn voor elkaar. 

 
                              Pastoor André Monninkhof 

Misintenties 

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; Overl. pastores van onze locatie; 
 
Zondag 6 Sept. 
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; Gerard Spijker; Ouders Luiken-Haverkort en zoon 
Gerard; Ouders Annie en Willem IJsseldijk; Jo IJsseldijk; Johan 
Finkers; Herman van Riel; Ouders Jans v.d. Fels en Marie Eidhof 
en fam.; Willem Haverkort; Johan Hagemeijer; Overl. Pastores van 
onze locatie; 
 
Zaterdag 12 Sept. 
Annie Nijhof-Oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte 
Kosse; Willem Kosse; Fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; 
Jans Pieper; Herman Finkers; Catrien Haverkort-Sieljes; Joop 
Haverkort; Ouders Schlepers-Heijnen en Kinderen;Adrianus 
Mourits; Overl. Pastores van onze locatie; 
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Zondag 20 Sept. 
Annie Nijhof-Oude Rengerink; Mini Soppe Meijer; Jan en Henriëtte 
Kosse; Willem Kosse; Willem Kosse; Fam. Homberg-Hagel-
Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; Overl Pastores 
van onze locatie; 
 
Zat. 26 Sept. 
Annie Nijhof-Oude Rengerink; Mini Soppe Meijer; Jan en Henriëtte 
Kosse; Willem Kosse; Fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; 
Jans Pieper; Herman Finkers; Joop Kleinheerenbrink; Herman en 
Annie Schlepers-Bouwhuis; Ouders Jans v.d. Fels en Marie Eidhof 
en fam. Johan Finkers; Johan Hagemeijer; Ouders Rieks 
Kleinheerenbrink-Wekamp en fam. Ouders Finkers-Sassen; Willem 
Haverkort; Adrianus Mourits; 
 

 Collectes juli 
 
Collecte eigen kerk                        € 130,82            
Uitvaarten \avondwake                 
Misboekjes                                         13,65                                      
Mariakapel                                        101,07 
 

Koffiedrinken 
 
We hopen dat we snel weer kunnen koffie 

drinken.  

 
Kerkversieren 
 
 28 aug.:  Marijke Kool en Diny Temmink 
4 en 11 sept. : Truus Werink-Schlepers   
18 en 25 sept.: Truus Schlepers en Tonny Schlepers 
 

 
 
Kerkhofonderhoud 

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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28 augustus: T. Schlepers, H. Weekamp, H. Sieljes, 
                                H. Spijker, H. Kleinheerenbrink en H. 
                                 Kleinheerenbrink. 
4 en 11 sept.: G. Fikken, G. Sieljes, J. Sassen, B. Renker, 
                        H en B. Overberg 
18 en 25 sept.: H. Spijker, T. Nibourg, B. Benjamins, R. v.d. Fels, 
                         H. de Bruin, H. Maas en G. Kleine 
 

Parochiekroniek 
 
Overleden: 16 augustus, Gerard Hagemeijer, 73 jaar. 
 
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  



Vieringenrooster september 2020 
 

datum Viering  Voorganger  Lector  Koster Bijzonder- 

heden 

Zat. 29 aug. Eucharistieviering Pastoor 

Monninkhof 

Conny Werink Ineke Tubben Miva 

collecte 

Zon. 6 sept. Eucharistieviering Pastor Wenker Theo 

Schlepers 

Richard 

Lugies 

 

Zat. 12 sept. gebedsviering Pastor Noordink Conny Werink Jan Berg  

Zon. 20 

sept. 

gebedsviering werkgroep  Ineke Tubben  

Zat. 26 sept. Eucharistieviering Pastor Wenker Theo 

Schlepers 

Jan Berg  

 

 



 

 

 

Ommen, 11 augustus 2020 

 
Beste parochianen van de Emmanuelparochie, 

In ons communiqué van 14 juli jl. meldden wij als pastoraal team, 
dat wij met communie uitreiken ook in de andere kerken van onze 
parochie wilden wachten tot 1 september aanstaande. 

De reden hiervan is, dat wij als pastoraal team eerst ervaring 
wilden opdoen met de toepassing van de voorzorgen tegen de 
verspreiding van het coronavirus in onze andere kerken. 

Gebleken is, dat de toepassing van deze voorzorgen (handen 
desinfecteren bij binnenkomst van de kerk, bijhouden van 
presentielijst, kerkgangers nemen plaats op de gemarkeerde 
zitplaatsen, attenderen op looproutes enz.) alle prima lopen.  

Gevoegd bij de ervaring, die we inmiddels als Emmanuelparochie 
hebben opgedaan met het communie uitreiken in het eucharistisch 
centrum van onze parochie, de Brigittakerk in Ommen (communie 
uitreiken met behulp van protectiescherm en liturgisch pincet) 
betekent dit, dat wij als pastoraal team aan U kunnen laten weten, 
dat we met ingang van het weekend van 5 en 6 september a.s, 
ook willen overgaan tot het uitreiken van de communie in 
eucharistievieringen in onze andere parochiekerken. 

Helaas is er nog geen zicht op het hervatten van de woord- en 
communievieringen. Dit is bisdombeleid. De Nederlandse 
Bisschoppen wensen, dat er onder de huidige omstandigheden, tot 
nader order, alleen communie wordt uitgereikt in 
eucharistievieringen. Als pastoraal team hopen wij, dat de woord- 
en communievieringen spoedig weer tot de mogelijkheden gaan 
behoren. Deze wens van ons hebben wij kenbaar gemaakt aan 
onze Bisschop.  
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Hierdoor zullen de weekendvieringen in onze Emmanuelparochie 
voorlopig blijven plaatsvinden als eucharistievieringen dan wel 
gebedsvieringen. In de gebedsvieringen kunnen we nog geen 
communie uitreiken.  

Vrede en alle goeds. 

Met vriendelijke groet, 

                              Namens het pastoraal team, 

                                       Pastoor A.G.M. (André) Monninkhof 

Oogstdankfeest 
  

26 september t/m 4 oktober  
H. Alphonsus de Liguori-kerk te Slagharen: 

  
  
Creatief met oogstprodukten 
De jaarlijkse oogst inspireert de bloemengroep en andere 
vrijwilligers van de H. Alphonsus de Liguori-kerk ieder jaar weer. Al 
meer dan 20 jaar gebruikt de groep bloemen, fruit, groente en 
granen om de kerk op bijzondere wijze te versieren. En elke keer 
weet de groep de bezoekers te verrassen met creatieve en 
kunstzinnige uitingen van alles wat met de oogst te maken heeft. 
Het prachtige resultaat is van zaterdag 26 september t/m zaterdag 
3 oktober te bewonderen in de H. Alphonsus de Liguori-kerk 
aan  de Herenstraat 15 te Slagharen. 
Ook zal er een expositie zijn van natuurfoto’s van de familie de 
Vent uit Slagharen.  
  
Van maandag 28 september t/m vrijdag 2 oktober is de kerk open. 
U kunt dan tussen 10.00 uur en 16.30 uur de kerk bezichtigen.  
Verder is de kerk open op zaterdag 26 en zondag 27 september 
en op zaterdag 3 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur!  
U bent van harte welkom. 
Vanwege de Corona maatregelen is er een registratieplicht. 
Groepen moeten zich vooraf aanmelden bij: mevr. Grady 
Mecklenfeld, tel. 0523-682848 of bij het secretariaat, t 
el.: 0523-681331. 
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Feestelijke vieringen 
Uit dankbaarheid voor de oogst vinden in het laatste weekend van 
september feestelijke Oogstdankvieringen plaats in de R.K. kerk 
van de  H. Alphonsus de Liguori   
- Zaterdag 26 september om 19.00 uur: wordt er een 
Eucharistieviering gehouden. celebrant: pastor de Vries   
- Zondag 27 september om 9.00 uur: een gebedsviering. Deze 
viering is samengesteld door de werkgroep voorgangers Slagharen 
1.  
- Zondag 4 oktober om 15.30 uur: Plechtig Lof, celebrant: pastor 
Wenker.   
Iedereen is van harte welkom om de feestelijke vieringen bij te 
wonen. 
 
U komt toch ook? 
De geloofsgemeenschap van Slagharen hoopt van harte dat u, 
samen met vele anderen de versierde kerk komt bezichtigen. 
 
 

 
 
Inloopmiddag. 
 
Beste medeparochianen,  
De “R” komt weer in de maand!! En dus ..... 
Tja, zo hebben we dat al vele jaren gedaan, maar dit jaar is alles 
anders dan vorige jaren.  
Hoe graag we ook weer met onze spelletjesmiddagen zouden 
willen beginnen, het is echt nog niet mogelijk.  
Het blijft nog te riskant en dus moeten we nog geduld hebben.  
Zo gauw het maar enigszins kan starten we weer.  
Wij wensen  u allen een goede en vooral gezonde tijd toe en hopen 
dat het gauw weer “gewoon” mag worden.  
Blijf aub. gezond en graag tot ziens, ook namens de locatieraad en 
Stefanie 

Hartelijke groeten, 
Annie Bosch, tel. 0523 68 17 62 
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Bedevaart Lourdes 
 
Onlangs zijn de 
contactpersonen van 
het Lourdeswerk in de 
Emmanuelparochie bij 
elkaar geweest in 
Vilsteren om huidige 
situatie ten aanzien van 
de coronacrises te 
bespreken. 
Allereerst zijn we er van bewust dat het een grote tegenvaller is 
voor die pelgrims die in sept. dit jaar met Heino/Liederholthuis op 
bedevaart naar Lourdes zouden gaan. Gezien de grote risico’s  is 
het een verstandig besluit geweest om niet op bedevaart te gaan. 
Met de pelgrims is contact geweest hoe nu te handelen al naar de 
status van de  aanmelding bij de bedevaartorganisatie VNB. 
De toekomst is nog heel onzeker en de vraag wanneer er wel weer 
op bedevaart gegaan kan worden kan op dit moment niet 
beantwoord worden. 
Wij als contactpersonen houden veelvuldig contact met de VNB 
over een mogelijke hervatting, eventueel met een kleinere groep in 
het najaar van 2021? 
De Aartsbisdombedevaart die gepland stond in de meivakantie 
2021 gaat ook niet door. 
Beste (toekomstige) pelgrims, blijf gezond en wij houden hoop voor 
de toekomst, mogelijk in het najaar van 2021?  
Hartelijke Lourdesgroet namens alle contactpersonen van de 
Emmanuelparochie. 
Gerard Hollak 
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Heilige van de maand 

3 september: H. Gregorius I 

 
 
 
H. 
Gregorius 
I 

 

 

Bijgenaamd de grote 

Gregorius was paus van 590-604 en heeft er mede voor gezorgd 
dat het Benedictijnse kloosterleven een grote vlucht nam in 
Europa. Gregorius was onder de indruk van de Regel van 
Benedictus en schreef een biografie over Benedictus van 
Nursia. De bekering van ons land door missionarissen uit het 

 

Sams Kledingactie 

op zaterdag 26 september bij 
onze kerk.  

https://i2.wp.com/dezaligezalm.nl/redactieservice.dezaligezalm.nl/wp-content/uploads/2020/05/Gregorius.jpg?ssl=1
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Westen als Willibrordus, Bonifatius en Ludgerus hebben we 
grotendeels aan Gregorius te danken want hij begon met de 
bekering van de Angelsaksen in Engeland. Die bekering was zo 
succesvol dat missionarissen uit de streken een groot deel van 
ons land bekeerden. Gregorius de Grote wordt ook vaak in 
verband gebracht met de wijze waarop het Gregoriaans wordt 
genoteerd, een notenbalk met vier lijnen. De Gregoriaanse zang 
bestond trouwens al voor zijn tijd. Gregorius draagt de eretitels 
kerkleraar en kerkvader. 

Kinderpagina 

Samen 
Kikker zucht. De muizen maken ruzie, de hele dag. Ze lijken wel 
vijanden. Ze vechten om een oud, uitgedroogd blokje kaas dat 
onder de piano lag. Allebei willen ze het hebben. De een pikt het af 
van de ander en verstopt het. De ander vindt het en verstopt het 
weer ergens anders. Kikker sprint de muizen achterna en roept: 
‘Samen delen!’ Maar ze zijn veel te snel. Even later vindt hij ze in 
de keuken. Muisstil. Want mevrouw Bontje en de pastoor/dominee 
staan verbaasd gebogen over een mand op tafel. Mevrouw Bontje 
trekt haar tuinhandschoenen uit. “Niet te geloven!”, zegt ze. “Ik had 
een verschrompeld aardappeltje onder het fornuis gevonden. Dat 
heb ik in de tuin gegooid. En vandaag trek ik het onkruid eruit en 
komen er twáálf nieuwe aardappels uit de aarde tevoorschijn!” 
“Heerlijk!”, roept de pastoor/dominee. “Zullen we ze koken of 
bakken?” De muizen vergeten hun ruzie. Ze hopen vurig dat er 
frietjes worden gebakken. “Patat! Dat is het allerlekkerste op de 
hele wereld!” zucht de ene muis. “Nee… koekjes!” zucht de ander. 
“Nee… káás!” roepen ze tegelijk. En dan zijn de poppen weer aan 
het dansen. Ineens zegt Kikker: “Vrienden, een droog, stoffig stukje 
kaas. Waar vechten jullie eigenlijk om?” Tja. De muizen kijken nog 
eens goed. “Laten we het in de grond stoppen!” roept er een. En 
dat doen ze. Samen. En ze verheugen zich nu al op nieuwe blokjes 
kaas die er misschien wel gaan groeien… 
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Vrede 

Ergens heeft God in ons hart geschreven 
wat het geheim is van samen leven: 
dat je elkaar een deel moet geven. 
 
Niet iedereen denkt precies als jij, 
roep niet: ‘Opzij, opzij, opzij, 
alles moet goed zijn alleen voor mij!’ 
 
Vrede komt niet met kogels en bommen 
en ook niet met kille rekensommen 
van mensen die altijd dreigen en grommen.     
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Gebed om roepingen 

Aan het begin van het studiejaar 
Goede Vader, 

na een ontspannende vakantie 
pakken wij de draad weer op. 

Laat ons, 
in kracht van uw Geest, 

mensen zijn die aan onze roeping tot navolging van Christus 
gehoor geven. 

Wij bidden heel bijzonder voor onze priester- en diakenkandidaten 
en onze kandidaat religieuzen 
Zegen hen met uw wijsheid. 

Dat zij de rijkdom van de Heilige Schrift en de traditie 
van onze geloofsgemeenschap 

mogen indrinken. 
En zo mogen uitgroeien tot nieuwe gidsen in het geloof. 

Vader, 
geef onze kandidaten uithoudingsvermogen. 

Dat zij bij moeilijkheden tijdens de studie of het onderling 
samenleven 

de moed niet verliezen maar volharden. 
Heer God. 

wij bidden U 
dat onze kandidaten steeds meer mogen groeien in verbondenheid 

met Jezus Christus. 
uw uitgestoken hand naar deze wereld, 

bron van licht voor alle mensen. 
September 

Maak ons allen tot open, ontvankelijke gelovigen 
die uw licht doorgeven aan elkaar. 

Wij vragen het u in verbondenheid met Christus, 
de Emmanuel: God-met-ons. 

Amen. 
Mgr. G.J.N. de Korte 

Bisschop van ‘s-Hertogenbosch 


