
 1 

                      
 
 
Nieuws van het bestuur: 
 
Beste parochianen, 
Namens het parochiebestuur en het pastoraal team deel ik u mede dat de aarts-
bisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, onze pastoor Hans Hermens, heeft gevraagd 
een benoeming elders in het bisdom te aanvaarden. 
De pastoor heeft als priester van het Bisdom hiermee ingestemd.  
Per 1 september is hij benoemd tot pastoor van de Emmaüsparochie in  
Apeldoorn en de Franciscus en Claraparochie in Twello en omgeving.  
Deze benoeming heeft te maken met een reeks van overplaatsingen die deze maan-
den binnen ons bisdom gaan plaatsvinden. We feliciteren pastoor Hermens met de 
nieuwe benoeming, maar u zult begrijpen dat we zijn vertrek ook zeer betreuren. 
We zijn wel verheugd u te kunnen meedelen dat de aartsbisschop ook per 1 sep-
tember een nieuwe pastoor heeft benoemd voor onze Emmanuelparochie 
Onze nieuwe pastoor is André Monninkhof, op dit moment nog pastoor van de sa-
menwerkende parochies Heilige Franciscus van Assisi in Haaksbergen en omgeving, 
Heilige Jacobus de Meerdere in Enschede en Maria Vlucht in Losser en omgeving. 
We houden u uiteraard op de hoogte over het moment van afscheid van pastoor 
Hermens en de installatie van onze nieuwe pastoor Monninkhof. 
 
Even voorstellen: pastoor André Monninkhof 
 
Vanmorgen (zondag 3 juni) is ook in de Emmanuelparochie bekend gemaakt, dat 
onze Aartsbisschop, Kardinaal Eijk, mij per 1 september a.s. benoemd heeft tot pas-
toor van Uw parochie.  
Daarom stel ik me in deze Nieuwsbrief graag even aan U voor. 
 

 
 
Mijn naam is André Monninkhof. Ik ben geboren op 8 april 1961 in Zuid Berghuizen. 
Dit is een wijk van de gemeente Oldenzaal. Omdat ik goed was in talen, heb ik na de 
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basisschool gymnasium-@ gedaan. Vanwege het feit, dat ik in de Twentsche Courant graag de 
rechtbankverslagen las, ben ik vervolgens in Amsterdam rechten gaan studeren. Vooral de sociaal-
rechtelijke vakken (waar je de ‘kleine man’ mee verder kunt helpen) hadden daar mijn belang-
stelling. Tegen het einde van mijn rechtenstudie ‘kriebelde’ er echter ook nog iets anders. Ik voelde 
mij zeer betrokken bij de kerk, en dit heeft mij uiteindelijk – in 1986 – naar de priesteropleiding van 
ons Aartsbisdom, toen nog het Ariënskonvikt, gebracht. In 1994 ben ik als pastoraal werker begon-
nen in de parochie in Breukelen. Mijn priesterwijding was op 11 oktober 1997. Vlak voor de millen-
niumwisseling (eind 1999) kreeg ik mijn eerste pastoorsbenoeming, in Ulft en omgeving. Hier heb ik 
ruim tien jaar met veel plezier mogen werken, temidden van verenigingen en schutterijen, uiteinde-
lijk in maar liefst twaalf geloofsgemeenschappen, die samen de parochie “De Verrijzenis” waren 
gaan vormen. In Ulft mocht ik nog mijn 12 ½ jarig priesterfeest vieren, maar het was toen wel al 
duidelijk dat er spoedig een nieuwe benoeming zou volgen. Deze kwam er ook. Per 1 juli 2010 ben 
ik pastoor geworden in Enschede, vlak bij mijn geboortegrond. Door deze benoeming kon ik ook 
dicht bij mijn familie zijn. Dit was – juist in deze periode – voor mij heel belangrijk. Doordat de paro-
chies Enschede, Losser en Haaksbergen gingen samenwerken met het oog op één gezamenlijk 
pastoraal team, werd ik per 1-9-2013 ook pastoor van Losser en omgeving en Haaksbergen en 
omgeving. Genoemde drie parochies vormen samen RK Zuid Oost Twente, met 16 geloofsge-
meenschappen en nog 10 kerken open. Vanwege diverse verplaatsingen, die in deze maanden in 
ons Aartsbisdom plaatsvinden, is mij recent gevraagd om pastoor te worden van Uw parochie. 
Hierop heb ik ja gezegd. 
In de drie parochies, waarin ik nu werk, behartig ik naast het voorgaan in eucharistievieringen, de 
sacramentenbediening en het bestuurlijk werk als pastoor, ook de eucharistische centra, het uit-
vaartbeleid en de diaconie. In dit laatste taakveld wordt één van mijn pastorale en persoonlijke 
drijfveren zichtbaar, namelijk het rechtvaardigheidsgevoel. Een mij dierbare tekst is psalm 72; “Voor 
kleine mensen is Hij bereikbaar”. 
Naast het pastorale werk ben ik ook nog actief als buitenrechter in de kerkelijke rechtbank van ons 
Aartsbisdom Utrecht (oordelend in zaken betreffende de beoordeling van de (on-)geldigheid van 
eerdere huwelijken), en als nationaal geestelijk adviseur van NKS Voetbal; NKS staat voor: Neder-
landse Katholieke Sportfederatie. Dit heeft ook te maken met mijn voorliefde voor de voetbalsport: 
in mijn vrije tijd ben ik actief als jeugdvoetbalscheidsrechter. 
Noord Oost Salland is voor mij een betrekkelijk nieuw terrein; ik ken het nog niet zo goed. Wel ben 
ik vorig jaar met familieleden gezellig wezen eten in Dalfsen; heb ik tijdens een reis naar Israël in 
2010 al mogen kennismaken met parochianen uit onder meer Dedemsvaart en Lierderholthuis; heb 
ik als scheidsrechter wel eens voetbalelftallen uit Uw gebied gefloten; en mocht ik onlangs, bij de 
bisdom bedevaart naar Lourdes, in een bus al even praten met pelgrims uit Uw geloofsgemeen-
schappen. Maar voor het overige is Uw parochie voor mij nog onbekend gebied, dat ik graag nader 
wil leren kennen. Als Tukker zal ik me er vast wel thuis voelen. 
In het najaar hoop ik U verder te ontmoeten. Voor nu dank ik U voor Uw belangstelling en wens U 
een heel goede zomer. 
 
                          Pastoor André Monninkhof 
 
 

    Nieuws van onze geloofsgemeenschappen: 
 
Heilige Alphonsus de Liguori te Slagharen 

Uitstapje                                                                                                                                                   
Op dinsdag 24 april was er een uitstapje, georganiseerd door de werkgroep Verliezen en Ver-
werken. Tijdens de inloopmiddagen, die doorgaans goed worden bezocht door alleengaanden, 
was dit uitstapje al eens besproken. Samen met de locaties Dedemsvaart, Hardenberg en De 
Belte was het plan ontstaan om samen de Basiliek in Tubbergen te bezoeken. We vertrokken 
rond half 10 met drie auto’s vanaf het kerkplein richting Twente. Het weer wilde nog niet echt mee-
werken, beetje regenachtig, maar dat mocht de pret niet drukken. Vlak voor Tubbergen reden we 
langs de schitterende rode en gele bollenvelden, een lust voor het oog. We verzamelden ons in het 
Olde Roadhoes, waar ook de mensen uit Hardenberg en Dedemsvaart zich bij ons voegden. 
Een groep van ongeveer 20 dames en vijf heren. Eerst koffie en heerlijke koek, gezellig! Daarna op 
weg naar de Basiliek, de kerk van de Heilige Pancratius parochie. In de kerk bevinden zich 35 
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gebrandschilderde glas-in-lood ramen van vijf opeenvolgende generaties van glazeniers-
familie Nicolas. Onze gids vertelt ons van alles over de ramen met hun prachtige afbeeldingen, en 
over andere wetenswaardigheden over deze mooie kerk. Zo weten we dat er eerst een kapel was 
gebouwd met een toren. Bij uitbreiding deed deze vanaf 1576 dienst als parochiekerk. De mooie 
ramen werden pas in de loop der jaren aangebracht. De kerk werd op 6 januari 2000 verheven tot 
Basiliek. Een Basiliek is in de RK kerk een kerkgebouw met een bijzondere status. Alleen de Paus 
bepaalt welke kerken Basiliek mogen heten, maar moet echter wel aan bepaalde voorwaarden vol-
doen. In de kerk bevindt zich ook een mooie bronzen kruisweg. Als iedereen de mooie ramen en 
afbeeldingen heeft bekeken en kaarsjes bij Maria heeft aangestoken, gaat Pastor Butti ons voor in 
gebed. We horen een lezing en een korte overweging. Dan krijgen we trek en gaan we terug naar 
het Olde Roadhoes voor de lunch. Wat is het fijn iedereen zo te zien genieten. Deze mensen zitten 
tijdens hun maaltijden vaak alleen, en nu met lotgenoten, is het een gezellige boel. Lekkere brood-
jes, beleg, een kroketje, en koffie, thee, melk enz. Alles is goed verzorgd. Na de lunch gaan we 
naar een tuincentrum in Geesteren: beetje rondkijken, snuffelen en de meesten kopen wel een 
bloemetje of snuisterijtje. Samen drinken we nog een kop koffie of thee in de koffiehoek. Iedereen 
krijgt nog een plantje mee naar huis, en we nemen afscheid van elkaar. Rond half 5 zijn we weer 
terug in Slagharen. We hebben genoten van deze leuke dag, waarbij de combinatie van kerk, 
cultuur en gezelligheid in goed evenwicht was. Bedankt, dames van de organisatie. Hopelijk vol-
gend jaar weer! 
 
Sint Brigitta te Ommen 
Op zondagmiddag 8 juli vindt er een oecumenische dienst plaats in de tuinen van het Laer. 
Dit is het vervolg op de bijzonder geslaagde Viering op de Vecht van afgelopen zomer. Het thema 
van de viering is: 'Zorgeloos?' Jezus roept ons op om zo te leven. Maar kunnen we dat ook? 
Hoe doe je dat?  Het Ommer Mannenkoor onder leiding van Gezinus Veldman en een samenge-
steld kinderkoor zullen tijdens de dienst zingen. 
Marga Klein Overmeen uit onze Emmanuelparochie zal één van de voorgangers zijn. 
De viering begint om 14.30 uur. Na afloop is er koffie, thee en limonade. U kunt zelf iets lekkers 
meenemen om met elkaar te delen. En vergeet ook niet een stoel mee te nemen, om tijdens de 
viering op te kunnen zitten. 
U bent van harte welkom. 
 
Onze Lieve Vrouw van Fatima de Belte 

10 mei Hemelvaart. 
Om 7.00 uur een dauwtrappersmis in de Onze Lieve Vrouw van Fatima kerk op de Belte. 
Aansluitend met een ontbijt en een mooie fietstocht. Dit was weer zeer geslaagd, ondanks het fami-
lievoetbaltoernooi te Slagharen. Volgend jaar weer bij weer of geen weer. Deelname dit keer door 
circa 70 personen. 
 

13 mei Moederdag en `s 
middags Marialof om 15.00 
uur.  

Een plechtige inzege-
ning en plaatsing van 
een prachtig Onze Lieve 
Vrouw van Fatimabeeld 
In de Mariakapel. Geschon-
ken door een medeparochi-
aan. In de kerk diverse pa-
rochianen van de andere 
geloofsgemeenschappen.  
Op 13 mei was het exact 
101 jaar geleden dat Maria 
verscheen in Fatima. Voor 3 
jonge herderskinderen. 
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Voor 40 jaar trouw lidmaatschap van koor Bel't Canto  
zijn op 26 mei de dames Conny Werink en Margaret Doldersum zaterdagavond, na de Eucharis-
tieviering in Onze Lieve Vrouwe van Fatimakerk, in het zonnetje gezet. 

De dames werden lovend toege-
sproken door koordirigente Anita 
van Dijk. Vervolgens kregen zij 
onderscheidingen opgespeld en 
oorkondes van het Bisdom 
Utrecht uitgereikt door pastor 
Anton Wenker.  
Conny Werink zingt al 40 jaar als 
sopraan bij Bel't Canto. Margret 
draagt haar steentje bij als alt. 
'Bel't Canto is een onderdeel van 
hun leven geworden. Bel't Canto 
zou een wekelijks uitje voor bei-
den geweest kunnen zijn zonder al 
te veel betekenis. Maar Bel't Can-
to is meer dan alleen een koor. 
Een koor waar lief en leed gedeeld 

wordt in goede maar ook in mindere goede tijden,' betoogde de koordirigente in haar speech. Na 
de dienst maakten velen gebruik van de gelegenheid om de dames, onder het genot van kof-
fie, te feliciteren met het jubileum.  
 
Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 

Fietstocht Hemelvaartsdag. 
Op Hemelvaartsdag fietsen de kerkgangers 
al vroeg naar de kerk. Deze dag was de 
viering al om 8.00 uur. Zodat iedereen de 
gelegenheid had om aan de fietstocht deel 
te nemen. Door de deelnemers werd er om 
9.00 uur in het Dorpshuis eerst koffie ge-
dronken en daarna genoten 20 personen 
van een mooie fietstocht van 27 km. Het 
weer was prima ondanks de minder mooie 
voorspellingen. We gingen eerst richting 
Laag Zuthem de “Zeedijk” op. Deze dijk is 
aangelegd om het achter liggende land 
tegen het water van de Zuiderzee te be-
schermen. Via havezate “Den Alerdinck” en 
buitenplaats “De Colckhof” ging het richting 
Lierderholthuis. Hier gingen we lopend 
over een oud kerkepad dat Marie Elshof -Jansman 64 jaar bewandelde om naar de kerk te 
gaan. De kerkpaden waren in de vorige eeuw (voor 1858) de openbare wegen. Aan iedereen 
moest doorgang verleend worden om naar school, winkels, dokters, markt enz. te gaan. Tijdens de 
rustpauze bij Marie en zoon Herman hebben wij genoten van de gastvrijheid en van koffie/thee 
en krentenbollen. Hierna fietsten we richting Kasteel het Nijenhuis de “Assendorperdijk” op en 
vervolgens naar de Hagenvoorde. In een van de weilanden aan deze weg vindt jaarlijks het Bos-
feest plaats. Dit popfestival is gewoon gezellig, altijd goed en wordt bezocht door duizenden be-
zoekers. Langs smalle landweggetjes met bermen vol bloeiende fluitenkruid komen we bij de 
“Soestwetering” waar we de dijk op gaan. Door het weidevogelbeheer “Lierderbroek” fietsten 
we naar het eindpunt het Dorpshuis. 

 



 5 

 
Rondleiding in Nieuw Sion op dinsdag 29 mei. 
Om 19.00 uur werden we bij de kloosterpoort welkom geheten door Peter Dullaert (directeur) 
en twee poortwachters (portier). Peter vertelde over het ontstaan van het klooster in 1890 tot aan 
eind 2015 toen de monniken Trappisten het klooster verlieten. Zij verhuisden naar Schiermon-
nikoog. Nieuw Sion wordt nu beheerd door een oecumenische gemeenschap. Tijdens de rond-
leiding in het klooster liepen we eerst door de druivengang. Deze gang was de verbinding tussen 
de gastenverblijven en het klooster. In het klooster woonden vroeger alleen de monniken en het 
ambt. Verder kregen we een inkijk in de keuken-woon en werk gedeelte van het ambt –sacristie en 
kerk –refter. Stichting Nieuw Sion wil nu het klooster 
behouden als plaats van rituelen, dialoog en bezinning. 
Dit houdt in een goede balans te vinden tussen zakelijk en 
levensbeschouwelijk ondernemen. Op dit moment zijn er 
tussen de 50 a 70 vrijwilligers druk met het opruimen, 
schoonmaken en met het achterstallig onderhoud van het 
klooster - gebouwen en de tuin. Met als uitgangspunt alles 
in ere te herstellen en aan te passen aan de eisen van de-
ze tijd. Een van de etages wordt nu ingericht als een 
jongerenvleugel. Zij kunnen hier een kamer huren en een 
kloosterleven leiden, en tegelijkertijd studeren of wer-
ken. Ook zijn er enkele gewoontes van de monniken be-
houden zoals de stilte in ruimtes en tijd. Buiten kregen 
we een rondleiding door de tuinen met de 150 meter lange 
Berceau. Dit is een hoge dicht gegroeide heg waarin de 
monniken hun dagelijkse meditatie hielden. Tijdens de af-
gelopen februari-storm is deze heg behoorlijk beschadigd. 
Op de NLDOET-dag van vrijdag 9 maart zijn vanuit de 
Rk kerk Heino 20 personen van de tuinploeg voor her-
stelwerkzaamheden hier actief geweest. De 120 monni-
ken die op de begraafplaats zijn begraven hebben allemaal een zelfde kruis. De groentetuin wordt 
weer in ere hersteld. Aan het eind van de rondleiding dronken wij als afsluiting in het klooster koffie 
en konden nog even de bibliotheek bewonderen. 
 

Groot onderhoud kerktoren 
Afgelopen maand mei werd er bij de kerk op grote hoogte ge-
werkt. De loopbrug over de gewelven werd van nieuwe loop-
planken voorzien. In de klokkentoren worden ook nieuwe balken 
en loopplaten aangebracht. Omdat deze planken en balken nogal 
van grote lengtes zijn werd er gebruik gemaakt van een kraan. 
Tijdens het groot onderhoud van de toren besteedt de locatieraad 
ook aandacht aan de veiligheid van haar vrijwilligers en beroeps-
krachten. Inmiddels is een valbeveiliging aan de trap naar de 
toren aangebracht en wordt de loopbrug ook van een valbe-
veiliging voorzien.  
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Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino  
 
 
 
Liturgisch koor Reflection uit Heino vierde zaterdag 12 mei 
het 25-jarig (zilveren) bestaan. Dat gebeurde met een feeste-
lijke viering en een feestavond in het bijzijn van oud-koorleden, 
dirigenten, pianisten en genodigden. 
Tijdens de feestelijke viering werden voorzitter Frans Schrij-
ver en allesdoener Gidion van Tongeren voor hun jarenlange 
inzet en het vele en betekenisvolle werk – voor en achter de 
schermen --  onderscheiden met de Willibrordplaquette, een 
onderscheiding van het Aartsbisdom Utrecht bestaande uit 
een bronzen plaquette, een oorkonde en een draagspeld. 
Het gaf het jubileum een extra feestelijk tintje. 
 
 
 
 
 
 
Catechese 

‘Geroepen tot dienstbaarheid’ 
 

Op het moment dat ik dit artikel schrijf is het 
alweer bijna twee jaar geleden, dat ik op zater-
dag 11 juni 2016, door mgr. Hoogenboom in de 
Utrechtse Sint Catharinakathedraal tot tran-
seunt-diaken werd gewijd. Het was de laatste 
stap op weg naar het priesterschap, waarnaar ik 
meer dan acht jaar onderweg ben geweest.  
 
Voor het liturgieboekje van die dag, koos ik de 
afbeelding die u hiernaast ziet staan. We zien 
hierop in het midden de heilige Willibrord, als 
aartsbisschop bekleed met het pallium, zittend 
op de bisschopszetel van Utrecht, geflankeerd 
door twee diakens. Zij zijn de naaste medewer-
kers van de bisschop en assisteren hem in zijn 
dienstwerk aan het Godsvolk, m.n. in de diaco-
nie en de liturgie.  
 
De heilige Willibrord is voor mij persoonlijk altijd 
een bron van inspiratie geweest om zelf priester 
te willen worden. In de Sint Willibrordkerk in mijn 
thuisparochie te Hengelo Gld. waar ik voorheen 
wekelijks kerkte, totdat ik in 2014 in het pasto-
raat ging meewerken, bevinden zich acht ramen 
die betrekking hebben op het leven van Willi-
brord. Als monnik, missionaris, belijder, kerken-

bouwer, wonderdoener, kloosterschool stichter, aartsbisschop van Utrecht en als apostel van de 
Friezen.  
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Mijn favoriete raam is die van Sint Willibrord de Missionaris, 
welke u hiernaast ziet. We zien hierop Willibrord die het kruis 
vastheeft en er naar verwijst. Hij verkondigt Jezus als de ge-
kruisigde, die uit liefde is gestorven voor u en voor mij, om de 
band tussen ons en God te herstellen en te helen. Willibrord 
heeft zijn hele leven in dienst gesteld om deze waarheid, zo-
gezegd, ‘aan de man/vrouw te brengen’. Zijn geloof in en lief-
de voor Jezus, vormde het fundament voor zijn missiewerk 
onder onze voorouders. En het is deze grondhouding die mij 
persoonlijk inspireert en aanspreekt om alles in zetten voor de 
verkondiging van Gods liefde voor de mensen.  
Nu, bijna twee jaar later, streef ik nog altijd dit ideaal na. Om 
evenals Sint Willibrord, het geloof in Gods Blijde Boodschap 
dagelijks te verkondigen, in alle aspecten van mijn pastorale 
dienstwerk binnen onze Emmanuelparochie en daarbuiten.  
 
In deze tijd ná het hoogfeest van Pinksteren, mogen we er bij 
stilstaan en vieren, dat we van God Zijn eigen heilige Geest 
hebben ontvangen. Om net zoals Willibrord, iedere dag op-
nieuw de mensen om ons heen, evenals onszelf, te wijzen op 
de gekruisigde Jezus. Jezus, die uit liefde voor u en mij is ge-
storven, maar die niet dood in het graf bleef liggen, maar die 
voorbij aan het kruis, is verrezen en leeft om u en mij tot God 
te brengen.  
 
Ik hoop dat ieder van ons met behulp van Gods heilige Geest, in navolging van Sint Willibrord, 
daadwerkelijk gestalte durft te geven aan zijn of haar eigen ‘roeping tot dienstbaarheid’. Want chris-
ten-zijn dat doen we niet, en dat kunnen we niet, vanaf de bank of vanuit de luie stoel. Dat zou mis-
schien wel heel fijn en veilig zijn, maar dát is niet wat Jezus ons heeft voorgedaan. Ja, Jezus spoort 
ieder van ons aan, om evenals de heilige Willibrord, erop uit te gaan en in de situatie die God ons 
gegeven heeft, het evangelie te verkondigen en te be-leven.  
 
Ik wens u alle goeds toe en Gods rijkste zegen. 
 
Pastor Johan Rutgers, priester 
Emmanuelparochie 
 
 
Gemeenschapsopbouw 

 
Nieuwe website Emmanuelparochie 
Momenteel wordt er hard gewerkt aan een nieuwe website. 
Het wordt een website voor de gehele Emmanuelparochie inclusief de geloofsgemeenschappen. 
De individuele geloofsgemeenschappen kunnen hun eigen invulling geven aan de inhoud.  
Wanneer een geloofsgemeenschap een goed draaiende website heeft, bestaat de mogelijkheid om 
deze te blijven gebruiken en via een link te koppelen aan de Emmanuelwebsite. In een later 
stadium kan alsnog aangehaakt worden. 
Er zijn vijf geloofsgemeenschappen die nu al meedoen met de nieuwe website, dat zijn De Belte, 
Hardenberg, Hoonhorst, Ommen en Slagharen.  
De nieuwe website wordt compact en overzichtelijk met veel aandacht voor het gemakkelijk plaat-
sen van nieuwsberichten. 
De bedoeling is dat de website begin september 2018 in gebruik is. 
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AGENDA 
 

10-daagse bedevaart HEILIG LAND in 2018 
Schrijf geschiedenis met het Aartsbisdom Utrecht tijdens de Nederlandse Dagen in het Heilig Land. 
Een onvergetelijke ervaring!! 
Christenen pelgrimeren al bijna 2000 jaar lang naar het Heilig Land. Daar is immers onze Heer 
Jezus Christus geboren, daar is Hij rondgetrokken om te prediken en heeft Hij tekenen verricht, 
daar heeft Hij voor ons heil geleden en is er voor ons uit de dood verrezen. Het is voor pelgrims 
steeds een onvergetelijke ervaring om te zijn en te vieren op de plaatsen waar dat alles heeft 
plaatsgevonden, zoals in Jeruzalem, Bethlehem en Nazareth.       
“Dat ik op die plekken was en heb gevierd, heeft me echt geraakt,” aldus een pelgrim die in 2014 
met het Aartsbisdom Utrecht meeging naar het Heilig Land. En je leert tijdens deze bedevaart ook 
meer over het Joodse volk - het volk van het eerste Verbond - waartoe Jezus, Maria, Jozef en de 
apostelen behoorden. Het Oude en Nieuwe Testament gaan des te meer spreken tijdens en na een 
pelgrimage in het Heilig Land.  

 
Wat kunt u verwachten? 
 
Het Aartsbisdom Utrecht maakt van 12 tot en met 21 november een tiendaagse bedevaart 
naar Jordanië en het Heilig Land, onder (pastorale) leiding van mgr. H. Woorts en  
vicaris R. Cornelissen. Tijdens de ‘Nederlandse Dagen’ sluiten we aan bij andere Nederlandse 
pelgrims. We vieren samen de Eucharistie op de Berg van de Zaligsprekingen en de vespers in 
de Basiliek van de Aankondiging. Op de tweede Nederlandse Dag is er een Mis in de Catharina-
kerk in Jeruzalem. 
In Jordanië gaan we onder meer naar de berg Nebo (van waar Mozes het Beloofde Land zag) en 
de stad Petra;  
in het Heilig Land naar Bethlehem, het Meer van Galilea, Kana en de berg Tabor.  
In en om Jeruzalem bezoeken we de Olijfberg, de Hemelvaartskerk, de Hof van Olijven, de Via 
Dolorosa en de Heilig Grafkerk.  
 
Elke dag is er een Eucharistieviering. 
Ga mee met deze bijzondere bedevaart! Deze verdiept het geloofsleven en brengt Bijbelse verha-
len tot leven. Meer informatie: 
Ben Lokate: tel.: 030 236 15 70, email: lokate@aartsbisdom.nl 


