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VAN DE REDACTIE 
 

Voor u ligt alweer het herfstboekje. We hopen, dat u allen een 
mooie zomer heeft gehad. 
 
In dit boekje zult u artikelen vinden over het afscheid van 
pastoor Hermens en stelt pastoor Monninkhof zichzelf voor. 
Een uitnodiging, om kennis te maken met pastoor Monninkhof, 
vindt u eveneens in dit boekje. 
We hopen, dat u met velen hierbij aanwezig zult zijn. 
 
Ook hebben we sinds 2 september jl. een nieuwe website: 
https://www.emmanuelparochie.nl 
Het is zeker de moeite waard, om hier een kijkje op te gaan 
nemen. 
 
Eind september is er een oogstdankfeest in de St. Alphonsus-
kerk te Slagharen, een korendag in het Liederholthuis en een 
boerderijviering in Balkbrug. 
 
Wegens groot succes wordt er op zondag 21 oktober a.s. weer 
een filmavond georganiseerd met als titel: Good Bye LENIN! 
 
We wensen u wederom weer veel leesplezier. 
 
Houdt u er rekening mee, dat de kopij voor het volgende 
kerkblad ingeleverd kan worden uiterlijk: 
 
    maandag 3 december 2018 
 
bij het redactieadres: 
Froukje Engbersen 
E-mail : redactiestephanus@gmail.com 
 

Bij voorbaat dank! 

mailto:redactiestephanus@gmail.com
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CONTACTADRESSEN 
 
Pastoraal team: 
A. Monninkhof, pastoor  tel.  
 
 
J.A. Rutgers, priester  tel. 06 – 53 21 01 74 
pastor.rutgers@gmail.com 
 
G.J. Noordink, pastoraal werker  tel. 0572 - 39 12 62 
g.noordink@hetnet.nl 
 
J.G. Butti, pastoraal werker   tel. 06 – 22 23 98 28 
butti@kerkennet.nl 
 
M.W.M. klein Overmeen-Groot Zwaaftink tel. 06 – 18 27 64 84 
pastoraal werker 
m.kleinovermeen@ziggo.nl 
      
Locatieraad: 
Algemene coördinatie (voorzitter bestuur): 
mw. J. Terhorst tel. 0523 – 26 73 86 
voorzitter.hardenberg@emmanuelparochie.nl 
 
Secretaris: dhr. A.G.M. v/d Wurff tel. 0523 – 26 31 32 
secretaris.hardenberg@emmanuelparochie.nl: 
 
Penningmeester: mw. J. Broersen tel: 0523 – 26 08 04 
penningmeester.hardenberg@emmanuelparochie.nl 
 
Kerkgebouw: 
de Mulderij 10, 7772 HH Hardenberg    tel: 0523 - 26 03 45 
 
website: https://www.emmanuelparochie.nl – en dan kiezen 
Hardenberg 
of direct naar https://www.emmanuelparochie.nl/Hardenberg 
 
Bankrelaties: 
NL 48 RABO 0324 9618 98 
NL 79 RABO 0161 7062 66 (PCI) 
RSIN-nummer 003828955 (voor aftrekken gift) 
ANBI-nummer 002609411 

mailto:pastor.rutgers@gmail.com
mailto:g.noordink@hetnet.nl
mailto:butti@kerkennet.nl
mailto:m.kleinovermeen@ziggo.nl
mailto:penningmeester.hardenberg@emmanuelparochie.nl
https://www.emmanuelparochie.nl/
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WAT GOED IS OM TE WETEN 
 
Overlijden 
Bij het overlijden van uw naaste kunt u contact opnemen met: 
J.G. Butti, pastoraal werker   tel. 06 – 22 23 98 28 
J.A. Rutgers, priester    tel. 06 – 53 21 01 74 
 
 
Bereikbaarheid pastores 
Voor dringende pastorale hulp tussen zondagmiddag 12.00 uur 
en maandagavond 24.00 uur kunt u dit telefoonnummer bellen:  

06 -  50 41 22 38 
U krijgt dan één van de pastores uit de regio te spreken. 
 
Repetities / Vergaderingen 
Dinsdag 19.30 - 21.30 uur Repetitie gemengd koor 
     “Stephanus” 
Zondag 20.00 – 22.00 uur Repetitie middenkoor 
om de week     “Poco à Poco” 
 
Aanmelding voor dopen: 
Mw. V. Reimer tel. 0523 – 26 65 40 
 
Coördinatie bezoekgroep: 
Mw. J.T.M. Ruizenaar tel. 0523 – 26 48 46 
 
Coördinatie misdienaars en misdienettes: 
Dhr. R. Scholten tel. 0523 – 26 39 52 
 
Coördinatie wijkcontactpersonen: 
Dhr. P. v/d Burg    tel. 0523 – 26 60 56 
 
Caritas: 
Mw. L. Houtman tel. 0523 – 26 39 18 / 06 – 53 18 16 79 
Dhr. M. Niemarkt tel. 0523 – 64 93 50 / 06 – 52 16 38 74 
Dhr. T. Broens  tel. 0523 – 26 79 93 / 06 – 50 46 40 75 
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AGENDA  
 

 
 
 
 
Zo. 16-09 / 11.00 uur 24e zondag door het jaar 
  Eucharistie 
  voorganger: pastor Wenker  
  m.m.v. Poco à Poco 
 
Zo. 23-09 / 11.00 uur 25e zondag door het jaar 
  Communieviering 
  werkgroep Hardenberg 
  m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 30-09 / 11.00 uur 26e zondag door het jaar 
  Eucharistie 
  voorganger: pastoor Monninkhof 
  m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 07-10 / 11.00 uur 27e zondag door het jaar 
  Eucharistie 
  voorganger: pastor Wenker 
  m.m.v. Stephanuskoor 
  collecte ‘Missie Kinderen’ 
  na afloop koffie drinken 
 
 Zo. 14-10 / 11.00 uur 28e zondag door het jaar 
  Communieviering 
  voorganger: pastor Butti  
  m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 21-10 / 11.00 uur 29e zondag door het jaar 
  Communieviering 
  werkgroep Dedemsvaart 
  m.m.v. Poco à Poco 
  collecte ‘Missie’ 
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Zo. 28-10 / 11.00 uur 30e zondag door het jaar 
  Eucharistie 
  voorganger: pastoor Monninkhof 
  m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 04-11 / 11.00 uur Allerzielen 
  Communieviering 
  voorganger: pastor Butti 
  m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 11-11 / 11.00 uur 32e zondag door het jaar 
  Eucharistie 
  voorganger: pastor Wenker 
  m.m.v. Poco à Poco 
  na afloop koffie drinken 
 
Zo. 18-11 / 11.00 uur 33e zondag door het jaar 
  Communieviering 
  voorganger: pastor klein Overmeen 
  m.m.v. Stephanuskoor 
  collecte ‘Jongeren’ 
 
Zo. 25-11 / 11.00 uur Christus Koning 
  Eucharistie 
  voorganger: pastoor Monninkhof 
  m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 02-12 / 11.00 uur 1e Zondag van de Advent 
  Communieviering 
  voorganger: pastor Butti 
  m.m.v. Stephanuskoor 
  start Adventsactie 
 
Zo. 09-12 / 11.00 uur 2e Zondag van de Advent 
  Eucharistie 
  voorganger: pastor Rutgers 
  m.m.v. Poco à Poco 
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Zo. 16-12 / 11.00 uur 3e Zondag van de Advent 
  Communieviering 
  voorganger: pastor Butti 
  m.m.v. Stephanuskoor 
  na afloop koffie drinken 
 
Di. 18-12 / 19.00 uur Viering van Barmhartigheid 
  voorganger: pastor Rutgers 
  m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 23-12 / 11.00 uur 4e Zondag van de Advent 
  Eucharistie 
  voorganger: pastoor Monninkhof 
  m.m.v. Stephanuskoor 
  einde Adventsactie 
 
 
 
 

LITURGISCHE ROOSTERS PAROCHIES REGIO 
NOORD-OOST SALLAND 
 
De roosters van ons parochieverband staan op onze website 
(https://www.emmanuelparochie.nl) en hangen in de kerk. 
 
 
 
 

 
 

 

https://www.emmanuelparochie.nl/
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PAROCHIEBERICHTEN 
 
 
 
 
Misdienaars en Misdienettes 
Zo. 16-09 / 11.00 uur Jeffrey Scholten / Michiel Scholten 
Zo. 23-09 / 11.00 uur geen 
Zo. 30-09 / 11.00 uur Iris Broersen / Dana Hulsegge 
Zo. 07-10 / 11.00 uur Melvin Reimer / Pascal Dorman 
Zo. 14-10 / 11.00 uur geen 
Zo. 21-10 / 11.00 uur geen 
Zo. 28-10 / 11.00 uur Jeffrey Scholten / Sita Broersen 
Zo. 04-11 / 11.00 uur geen 
Zo. 11-11 / 11.00 uur Michiel Scholten / Anouk G. Beverborg 
Zo. 18-11 / 11.00 uur geen 
Zo. 25-11 / 11.00 uur Iris Broersen / Dana Hulsegge 
Zo. 02-12 / 11.00 uur geen 
Zo. 09-12 / 11.00 uur Melvin Reimer / Pascal Dorman 
Zo. 16-12 / 11.00 uur geen 
Di. 18-12 / 19.00 uur Jeffrey Scholten / Michiel Scholten 
Zo. 23-12 / 11.00 uur Pascal Dorman / Melvin Reimer 
 
 
Lectoren 
Zo. 16-09 / 11.00 uur dhr. T. Rijghard 
Zo. 23-09 / 11.00 uur geen 
Zo. 30-09 / 11.00 uur mevr. M. Los 
Zo. 07-10 / 11.00 uur mevr. V. Reimer 
Zo. 14-10 / 11.00 uur dhr. T. Rijghard 
Zo. 21-10 / 11.00 uur mevr. J. Terhorst 
Zo. 28-10 / 11.00 uur mevr. M. Los 
Zo. 04-11 / 11.00 uur dhr. P. van Galen 
Zo. 11-11 / 11.00 uur dhr. T. Rijghard 
Zo. 18-11 / 11.00 uur mevr. V. Reimer 
Zo. 25-11 / 11.00 uur mevr. J. Terhorst 
Zo. 02-12 / 11.00 uur mevr. M. Los 
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Zo. 09-12 / 11.00 uur dhr. P. van Galen 
Zo. 16-12 / 11.00 uur mevr. V. Reimer 
Di. 18-12 / 19.00 uur dhr. T. Rijghard 
Zo. 23-12 / 11.00 uur mevr. J. Terhorst 
 
 
Kosters 
Zo. 16-09 / 11.00 uur mevr. T. Poorts 
Zo. 23-09 / 11.00 uur dhr. P. v/d Burg 
Zo. 30-09 / 11.00 uur dhr. H. Rusken 
Zo. 07-10 / 11.00 uur mevr. T. Kok 
Zo. 14-10 / 11.00 uur dhr. P. v/d Burg 
Zo. 21-10 / 11.00 uur mevr. T. Poorts 
Zo. 28-10 / 11.00 uur mevr. W. Stel 
Zo. 04-11 / 11.00 uur dhr. H. Rusken 
Zo. 11-11 / 11.00 uur mevr. T. Poorts 
Zo. 18-11 / 11.00 uur dhr. P. v/d Burg 
Zo. 25-11 / 11.00 uur mevr. T. Kok 
Zo. 02-12 / 11.00 uur mevr. W. Stel 
Zo. 09-12 / 11.00 uur mevr. T. Poorts 
Zo. 16-12 / 11.00 uur dhr. H. Rusken 
Di. 18-12 / 19.00 uur dhr. P. v/d Burg 
Zo. 23-12 / 11.00 uur mevr. T. Kok 
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PASTORALIA        
 
 
Vacare 
 
‘Vacare’ (latijn). Daar komt ons woord vakantie vandaan. 
Vacare betekent vrij zijn en ook leeg zijn, zoals een functie 
vacant is en dat wordt dan een vacature genoemd.  
‘Vacare’ is tegelijk een term uit het kloosterleven. ‘Vacare Deo’ 
betekent voor de kloosterling: leeg worden voor God, je van 
binnen vrij maken zodat Gods stem, die door alle drukte van het 
alledaagse leven zo gemakkelijk wordt weggedrukt, gehoord 
kan worden. Die stem zegt: “Hou eens even op!” Want hij wil de 
mens rust geven. 
 
Voor de meeste mensen vormt de vakantieperiode een 
welkome afwisseling. Eindelijk genieten van twee of drie weken 
vrije tijd! Sommigen trekken weg naar allerlei mooie, soms ver 
weg gelegen oorden. Anderen bezoeken interessante steden 
en doen onvergetelijke ervaringen op. Weer anderen, zoals ik, 
bezoeken iets om de hoek, waar even niets te doen is. Goed 
voor jezelf om even de accu op te laden. Maar welke christen 
legt zich er ook op toe om dan een beetje vrij te worden voor 
God? Juist in de vakantie? Hebben we nog wel enige notie van 
gelovige betekenis van het woord rust? 
Onze maatschappij wordt beheerst door werken. Wie prestaties 
levert, telt mee. Haast iedere dag moeten deadlines worden 
gehaald. Continu klinkt de ”ping” van de computer: weer een e-
mailtje of een appje dat om beantwoording vraagt. Overvolle 
agenda’s dragen bij aan een jachtig bestaan. Wie is er dan niet 
toe aan vakantie? Aan welverdiende rust? 
Maar ook tijdens onze vakantie lukt het vaak maar moeilijk om 
echt tot rust te komen. We jakkeren eigenlijk gewoon door en 
vullen de tijd met dingen die ons bezighouden en afleiding 
bezorgen. Allerlei ontspannende activiteiten moeten gepland 
worden. Veel mensen zoeken hun vermaak in vertier, 
verstrooiing en nog meer drukte. 
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In de moderne ‘vakantieparadijzen’ zijn stilte en rust ver te 
zoeken. En wanneer je weer thuis bent, vragen mensen wat je 
hebt gedaan? Niks. ….Niks?? 
 
Hoe komt dat toch? Waarom zijn we van die rusteloze zoekers 
geworden? Waarom moet zelfs de vrije tijd volgepland worden. 
Dan wordt vrije tijd niet meer dan een arbeidspauze en vakantie 
een heel-gevulde leegte. We ontnemen onszelf de mogelijkheid 
van ‘re- creatio’: herschepping, op adem komen. 
Rust is broodnodig. Anders raken we in de ban van onze 
nuttige activiteiten, zijn we verslaafd aan werken en worden we 
nog meer geboeid door geld en goed.  
 
Rust geeft ruimte aan de verwondering in ons leven. Want alle 
dingen hebben hun geheim. Een geheim dat zich niet laat 
doorgronden met behulp van ons weten en kennen. Daarom 
kan een gelovige geen slaaf zijn die nooit rust heeft. Ook geen 
toerist die zich na een enerverend uitstapje weer voortsleept in 
de vermakelijke tredmolen van het bestaan.  

‘Vacare’ betekent daarom ook: open staan, je helemaal 
overgeven aan wat je ziet, hoort en voelt. Als je zo open staat 
zie je wellicht heel bijzondere dingen. Je ziet opeens de 
schoonheid van een bloem, of de vrolijkheid van spelende 
kinderen, maar misschien ook het verdriet in de ogen van een 
medemens.  

Als je zo open staat voor wat je tegenkomt, maak je het woord 
vakantie helemaal waar. Dan kun je tegelijkertijd, door dat alles 
heen, open staan voor God achter alles. Vakantie is een tijd 
van vacare Deo: verwachtingsvol open staan voor God die jou 
wil aanraken.  

 

Gerard Noordink, pastor 

 

 



Kerkblad St. Stephanus, herfst 2018 

- 12 - 

 

PASTORALIA        
 
  
 
Camino Hardenberg  
 
Op zaterdag 1 september jl. begon mijn pastorale werk in de 
Emmanuelparochie met een bedevaart naar Kevelaer.  Met een  
omweg via Raalte en Ommen, lukte het me toch, om in de 
mistflarden van de vroege ochtend, de opstapplaats in 
Dedemsvaart op tijd te bereiken. Vanuit onze parochie waren er 
minstens 2 bussen met pelgrims. We gingen op bedevaart naar 
Maria, “op zoek naar vrede”. De kennismaking in de bus met 
parochianen vanuit diverse geloofsgemeenschappen in ons 
gebied, was bijzonder prettig. Ook in Kevelaer zelf waren er – 
naast inspirerende vieringen – ook mooie ontmoetingen. Zo’n 
busbedevaart – zo mocht ik ontdekken. 
 
Mijn ”Camino” vanuit Enschede (stadspatroon: Sint Jacobus de 
Meerdere) ging op zondag 2 september verder. Wederom 
vroeg uit de veren om op tijd te zijn voor de vieringen in 
Slagharen en Hardenberg. In Slagharen ben ik netjes 
ontvangen, maar ook bij U in Hardenberg mocht het welkom er 
zijn! Vooraf had ik al enige ‘aanknopingspunten’ gekregen om 
Uw kerk te kunnen vinden: gezien vanuit Slagharen vierde 
afslag links, dichtbij de Jumbo, in de buurt van de “Petra”-kerk, 
en ook het door zijn kleurschakeringen opvallende 
gemeentehuis als oriëntatiepunt. Met behulp van deze 
aanwijzingen lukte het me om op tijd te arriveren. Met een mooi 
begroetingswoord van de voorzitter van de locatieraad ging 
even na elven de viering van start. Persoonlijk vind ik het fijn 
om te vieren in een intieme ruimte als de kerkzaal van Uw 
geloofsgemeenschap “Sint Stephanus”. Deze ruimte nodigt uit 
tot allerlei vormen van interactie. Misschien wordt straks zelfs 
de verkondiging nog wel ‘interactief’, wie zal het zeggen. 
Grappig was, wat er gebeurde met het klaar maken van de 
altaartafel. De beide misdienaars (ze deden het keurig) reikten 
mij als eerste de schaal voor de handwassing aan.  
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Meestal gebeurt dit als laatste van de offerande, maar nu was 
het omgekeerd. Misschien hebben ze wel gedacht aan het 
evangelie van deze zondag 2 september. In dit evangelie 
worden allerlei gebruiken genoemd, waaraan de Joden zich 
houden vóór ze aan tafel gaan, zoals het wassen van de 
vingertoppen. Normaal gesproken wassen wij ook onze handen 
vóór we aan tafel gaan. Door voor deze gelegenheid deze 
goede gewoonte door te trekken naar de liturgie, hebben de 
beide misdienaars mij ‘stof tot nadenken’ gegeven. Hier hoort U 
nog wel meer van! 
 
Na de viering had ik de gelegenheid om – aan de koffie – met 
enkelen van U nader kennis te maken. Zo sprak ik met een 
koorzanger, die niet alleen vreugde schept in het zingen, maar 
ook bezig is met een opleiding tot diakonaal assistent, die hij 
bijna heeft afgerond; de vruchten van zijn stage – zo begreep ik 
– zullen ten goede komen aan het bezoekwerk in Uw 
geloofsgemeenschap. Er was ook ‘internationaal bezoek’. Zo 
mocht ik spreken met een deelnemer aan de viering, die elders 
is geboren; maar zich inmiddels zo goed thuis voelt in ons land, 
dat hij vieringen in meerdere kerken bezoekt, zo ook bij U in de 
Stephanuskerk. Zijn belangstelling en ‘leergierigheid’ (leest 
graag en verdiept zich daarbij in de achtergronden van diverse 
religieuze stromingen) zijn me bij gebleven. Onder de 
bezoekers van de viering was nog iemand met een 
internationale achtergrond. Met zijn gezin woont hij al heel wat 
jaren in Hardenberg. Zijn kinderen hebben hier hun eerste 
heilige communie gedaan en het sacrament van het vormsel 
ontvangen, zo vertelde hij. Van een lid van de locatieraad 
hoorde ik, dat er in Uw geloofsgemeenschap bij wijze van 
katechetische activiteit enkele keren per jaar een filmavond 
wordt georganiseerd. Van harte hoop ik, dat deze filmavonden 
brede bekendheid zullen krijgen en goed zullen worden 
bezocht; zeker de moeite waard. Tenslotte was er nog een 
mevrouw, die feilloos alle verjaardagen kan onthouden. 
Uiteraard wou ze weten, wanneer de nieuwe pastoor jarig is. Dit 
heb ik haar verteld. 
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“Vervuld” met indrukken na deze kennismaking, ben ik 
teruggereden naar Enschede. Op mijn ‘elfstedentocht’ langs 
alle elf de geloofsgemeenschappen in Uw parochie, was de 
Stephanus de tweede halte. Binnenkort hoop ik mij te begeven 
naar de andere ‘staties’ binnen het Vechtdal. Op 12 september 
zal mijn verhuizing zijn naar Ommen; op vrijdagavond 28 
september a.s. hoop ik mijn ‘Camino’ (ontdekkingstocht) af te 
ronden met de installatieviering in Heino, aanvang 19.00 uur. 
U bent allen van harte uitgenodigd. 
 
Hartelijk dank voor het mooie welkom in Uw 
geloofsgemeenschap. 
 
 
Pastoor André Monninkhof  



                                                    Kerkblad St. Stephanus, herfst 2018 

- 15 - 

 

VERTREK PASTOOR HERMENS 

 
Beste parochianen, 
 
Namens het parochiebestuur en het pastoraal team deel ik u 
mede dat de aartsbisschop 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 maanden 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 september een nieuwe pastoor heeft 
benoemd voor onze Emmanuelparochie 
Onze nieuwe pastoor is André Monninkhof, op dit moment nog 
pastoor van de samenwerkende parochies Heilige Franciscus 
van Assisië 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. 
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AFSCHEID EN EEN NIEUW BEGIN 
 
In februari 2013 ben ik door de bisschop benoemd tot pastoor 
van de Emmanuelparochie. In de afgelopen vijf en een half jaar 
heb ik veel mensen mogen ontmoeten. In die ontmoetingen heb 
ik me nogal eens verwonderd, verwonderd over het geloof en 
de Kracht die in mensen kan leven. Ter gelegenheid van mijn 
12,5 jarig jubileum als priester heb ik daar wel wat over gezegd. 
In deze parochie heb ik mij oprecht thuis gevoeld. Met veel 
plezier heb ik mogen werken met collega’s, parochiebestuur en 
met vele vrijwilligers. Eind augustus komt hier een eind aan.   
 
Voor mij persoonlijk breekt in het nieuwe seizoen een nieuwe 
periode aan. Door de bisschop word ik gezonden naar twee 
parochies, de Emmaüsparochie in Apeldoorn en de H.H. 
Franciscus en Clara parochie te Twello en omgeving. Als 
priester van het bisdom weet ik, dat ik na een bepaalde periode 
in een parochie te hebben gewerkt, gewoond en mijn leven heb 
gedeeld, naar een andere plek kan worden gezonden. Door 
herverdeling van priesters binnen het bisdom heeft de bisschop 
mij nu naar Apeldoorn en de Veluwe gezonden. Voor mij is het 
dubbel. In ruim vijf jaar, heb ik veel mensen mogen ontmoeten 
en een band mee opgebouwd. Je gaat je hechten en ik merk 
dat ook parochianen zich aan mij gaan hechten. Dit loslaten is 
ook voor mij moeilijk. En natuurlijk, in de nieuwe parochies 
wacht mij een toekomst met veel uitdaging en ontmoetingen, 
waar ik me hopelijk ook over mag verwonderen. Op 
donderdagavond 30 augustus  om 19.00 uur neem ik in de 
viering te Hoonhorst afscheid. Het pastorale team gaat in die 
viering mee voor. Ik hoop u daar nog te zien. 
Het gaat u en al uw dierbaren goed, Gods onmisbare zegen 
toegewenst voor onze Emmanuelparochie en voor de 
werkzaamheden van de nieuwe pastoor. 
 
 
Met hartelijke groet, 
Pastoor Hermens 
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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 pastoor van Uw 
parochie.  
Daarom stel ik me  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 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 
sociaalrechtelijke vakken (waar je de ‘kleine man’ mee verder 
kunt helpen) hadden daar mijn belangstelling. 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 begonnen in de parochie in Breukelen. 
Mijn priesterwijding was op 11 oktober 1997. Vlak voor de 
millenniumwisseling (eind 1999) kreeg ik mijn eerste 
pastoorsbenoeming, in Ulft en omgeving. 
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Hier heb ik ruim tien jaar met veel plezier mogen werken, 
temidden van verenigingen en schutterijen, uiteindelijk 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 parochies 
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 geloofsgemeenschappen 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 uitvaartbeleid 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: 
Nederlandse Katholieke Sportfederatie. Dit heeft ook te maken 
met mijn voorliefde voor de voetbalsport: in mijn vrije tijd ben ik 
actief als jeugdvoetbalscheidsrechter. 
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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 
geloofsgemeenschappen. 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 
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UITNODIGING 
 

 
 

Uitnodiging 

 
 

Per 1 september 2018 is pastoor André Monninkhof 
door kardinaal Eijk benoemd  

tot pastoor van de Emmanuelparochie. 
 

Op vrijdag 28 september a.s. om 19.00 uur  
wordt tijdens een plechtige Eucharistieviering in de  

O.L.Vr. Tenhemelopneming kerk, Canadastraat 24 te Heino,  
pastoor André Monninkhof geïnstalleerd  
door vicaris mgr. R.G.W. Cornelissen. 

 
Na afloop van de viering is er in het parochiecentrum  

gelegenheid voor ontmoeting en kennismaking 
met pastoor André Monninkhof. 

 
Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. 

 
 

Het bestuur en pastoresteam van de Emmanuelparochie 
 

 
 

Bij verhindering of wanneer u korte spreektijd  wenst, 
graag een bericht naar secretaris@emmanuelparochie.nl 
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NIEUWE WEBSITE EMMANUELPAROCHIE 
 
Het is zover: de nieuwe website is in gebruik genomen. 
De eerste 2 weken van september wordt er nog aan de website 
gewerkt om ‘de puntjes op de i’ te zetten. 
 
Het is een website voor de gehele Emmanuelparochie, inclusief 
de geloofsgemeenschappen. 
Er zijn 5 geloofsgemeenschappen, die nu al meedoen met de 
nieuwe website. Dat zijn: De Belte, Hardenberg, Hoonhorst, 
Ommen en Slagharen. 
De overige geloofgemeenschappen zijn via een link bereikbaar. 
 
De nieuwe website is compact en overzichtelijk met veel 
aandacht voor het gemakkelijk plaatsen van nieuwsberichten. 
 
Veel dank aan het enthousiasme en de inzet van allen, die aan 
deze website meewerken. 
 
De nieuwe website is te vinden op: 
https://www.emmanuelparochie.nl 
 
 
  

 
 
  

https://www.emmanuelparochie.nl/
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BERICHT UIT DE LOCATIERAAD 
 
De vakantie is weer voorbij en we kunnen weer met frisse moed 
verder. Heeft u allen een prettige zomerperiode gehad, is de 
accu weer opgeladen? 
Dan begin ik allereerst met u erop te wijzen dat er samen met 
dit parochieblad een uitnodiging naar u verstuurd is. Wij, het 
bestuur en de locatieraad, zouden het zeer op prijs stellen als u 
aan deze uitnodiging gehoor wilt geven. Het is van groot belang 
dat wij van u horen wat er leeft en wat volgens u van belang is 
mbt onze kerk en geloofsgemeenschap. We hopen u te 
ontmoeten op maandagavond 15 oktober as. om 19.30u in 
onze eigen kerk. 
 
Verder is het vermelden waard dat de nieuwe website sinds 2 
september online is. Ik wil al degenen die hieraan hebben 
meegewerkt hartelijk bedanken, m.n. Piet van der Burg die 
namens onze parochie een grote bijdrage hieraan heeft 
geleverd. Via de website van de Emmanuelparochie 
www.emmanuelparochie.nl komt u op onze website. 
 
Op 30 augustus hebben we afscheid genomen van onze 
pastoor Hans Hermens in de St. Cyriacuskerk in Hoonhorst. 
We hebben hem bedankt voor zijn inzet in onze parochie. Het is 
jammer dat we hem na 5,5 jaar al weer moeten laten gaan, we 
hadden graag nog een langere tijd met hem willen 
samenwerken. 
 
Maar op zondag 2 september konden we al kennismaken met 
zijn opvolger pastoor André Monninkhof. We hebben hem 
welkom geheten in onze kerk en al een beetje kunnen 
kennismaken tijdens de koffie.  Ook met hem hopen we op een 
goede samenwerking om zo zorg te dragen voor het welzijn van 
onze parochie en onze geloofsgemeenschap.  
Op 28 september is de officiële installatie. 
 
Met vriendelijke groeten, namens de locatieraad, 
José Terhorst 

http://www.emmanuelparochie.nl/
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VERSLAG VERG. ST. STEPHANUS 28-05-2018 
 
Aanwezig ; José Terhorst, Piet v.d. Burg, Gert Reimer en Ad 
v.d. Wurff.   
M.k.a. pastor Joop Butti, José Broersen 
          
1.José T. opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 
Het openingsgebed bestaat deze keer uit een Onze vader en 
een Weesgegroet. 
 
2. Verslag vergadering 26-03-2018. 
Verslag akkoord. 
 
Actiepunten laten staan: 08-01-07, 26-03-01, 26-03-05. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
Zie de postlijst.  
  
4. Pastoresoverleg. 
Pastor m.k.a. 
  
5. Raad. 
- Voorzitter. 
Het blijkt niet eenvoudig om de 4 N.O.-locaties op 1 rij te 
krijgen. Het is juist de bedoeling om de zaak in de toekomst zo 
in te richten, dat er met minder mensen en minder vergaderen 
meer taken kunnen worden uitgevoerd. Zie in dit verband ook 
bij Catechese in dit verslag. 
 
- Secretaris. 
Na de zomervakantieperiode komt er een bijeenkomst voor alle 
geïnteresseerde parochianen van onze locatie. Een agenda 
daarvoor is thans nog niet gereed. Deze zal o.a. betrekking 
hebben op de toekomstige ontwikkeling binnen onze parochie, 
de vacatures bij onze locatie, wensen van onze kerkbezoekers, 
mogelijkheden om zaken te realiseren c.q. te behappen in een 
steeds kleiner wordende organisatie. 
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- Penningmeester. 
José B. m.k.a. 
 
6. Pastoraatsgroep. 
Binnen deze groep wordt o.a. gesproken over toekomstige 
ontwikkelingen binnen de parochie. 
Naar verwachting worden daarover in het komend 
voorjaarsoverleg mededelingen gedaan. 
 
- Liturgie. 
Functie vacant. 
 
- Catechese. 
Gert heeft aan een bijeenkomst van profielbeheerders liturgie 
en catechese deelgenomen. Er blijkt weinig begrip te bestaan 
om gezamenlijk eenzelfde lijn te volgen. Dat is jammer. Het 
besef, dat we in de toekomst meer samen moeten werken en 
soms eigen stokpaardje op dienen te geven is niet overal 
aanwezig.  
 
- Diaconie. 
Functie vacant. 
 
- Gemeenschapsopbouw. 
 -Actueel is de realisatie van de nieuwe website. Piet geeft 
een korte uiteenzetting van de  voorgestane opzet. Het is de 
bedoeling, dat per 2 september de site operationeel is. 
 -Piet heeft onlangs parochianen in het buitengebied van 
onze locatie bezocht. De meesten  waren aangenaam verrast 
en waardeerden deze benadering. 
 
7. Overige punten/rondvraag. 
- Gert deelt mede, dat er op 6 oktober weer een zgn. 
Tarcisiusdag  voor de misdienaars is. Gert zorgt voor een 
raming van de kosten voor 6 misdienaars en begeleiding. Ons 
bestuur zal in principe de kosten voor het houden van dit 
welverdiende uitje betalen. 
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- José T. en Piet gaan naar het voorjaarsoverleg in Ommen. 
Aan de orde komen daar o.a. de toekomstige ontwikkelingen 
van de locaties, parochieautomatisering, de vraag hoe om te 
gaan met privacy-gevoelige info. 
- Michel heeft een concept draaiboek voor de bezoekwerkgroep 
opgezet. De groep begint overigens goed te werken. 
 
8.Volgende vergadering 25 juni 2018.  
Openingsgebed door  José B. 
 
 
 
 

VERSLAG VERG. ST. STEPHANUS 25-06-2018 
 
Aanwezig: pastor Joop Butti, José Terhorst, José Broersen, 
Piet v.d. Burg, Gert Reimer en Ad v.d.Wurff. 
 
1. José T. opent de vergadering en constateert met vreugde, 
dat we nu allen aanwezig zijn. 
José B. doet deze keer het openingsgebed. 
 
2. Verslag vergadering 28-05-2018 akkoord. 
Actiepunten laten staan: 08-01-07 en 26-03-05. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
Ad zal contact opnemen met de pastoor over de mogelijkheid 
Koptische Chr. indien gewenst hun vieringen in onze kerkzaal 
te laten houden. 
 
4. Pastoraal team. 
Pastoor Hermens zal 30 augustus afscheid nemen van onze 
parochie. We betreuren het besluit van de kardinaal 
dienaangaande. Pastoor Monninkhof wordt op 1 september 
benoemd en op 28 september geïnstalleerd als onze nieuwe 
pastoor. Zo nodig komen wij daarvoor een keer extra samen of 
overleggen we per mail. 
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5. Raad. 
- Voorzitter.  
José T. verteld het een en ander over het recente 
voorjaarsoverleg. 
 -In het voorjaar 2019 start er een cursus toerusting 
Uitgeleidegroepen. In september start de werving hiervoor. Per 
locatie kunnen 2 mensen deelnemen. Wij hopen, dat er ook uit 
onze gemeenschap aanmeldingen komen. Uitbreiding van deze 
groep is gewenst. 
 - De parochieautomatisering wordt vanaf 1 januari 
gewijzigd. Boekingen van rekeningen e.d. zullen dan centraal 
bij de parochie gebeuren. Onze penningmeester kan zich dan 
o.a. meer bezig gaan houden met beleid en de kerkbalans. 
Ook is de afdracht aan het bisdom volgens de jaarrekening veel 
hoger!! José B. zal voor ons een gedetailleerd, op onze 
geloofsgemeenschap toegespitst, overzicht maken van de 
jaarrekening 2017. 
 - Wij krijgen voor onze kerk een EHBO-kit en AED. 
 - Tot slot van de vergadering doet onze pastoor 
mededeling over de komende pastoorswisseling. Zowel hij als 
wij vinden dit jammer. 
 
- Secretaris.  
Er is geen reactie van parochianen gekomen op de eventuele 
mogelijkheid na een viering koffie te drinken los van de reeds 
geplande mogelijkheden. Deze laatsten voorzien kennelijk in 
voldoende mate in de behoefte. Het organiseren van nog meer 
mogelijkheden kan organisatorisch trouwens ook de nodige 
problemen geven. Wie doet dan wat? Mogelijk in onze nog te 
organiseren najaarsbijeenkomst van bestuur en parochianen  
aan de orde stellen. 
 
- Penningmeester.  
José zal de cijfers van de jaarrekening in een schemaatje voor 
ons overzichtelijk maken. 
 
6. Pastoraatsgroep. 
- Liturgie en diaconie geen bijzonderheden. 
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- Catechese. 
 - Gert heeft een begroting gemaakt voor het dagje uit van 
4 misdienaars en 2 begeleiders. Wij kunnen ons daarin goed 
vinden. Gezien het beperkte bedrag geen enkel probleem. Alle 
deelnemers een fijne dag gewenst. 
 - Gert oppert ook de mogelijkheid voor belangstellende 
parochianen een dag te organiseren naar het klooster te 
Denekamp. Gezien onze positieve reactie zal hij daarover 
verdere info verzamelen. 
- Gemeenschapsopbouw. 
 - Volgend jaar september is onze geloofsgemeenschap 
aan de beurt om voor alle locaties een wandeltocht van 
ongeveer 6 km te organiseren.  

- Onze oude website is inmiddels uit de lucht. De nieuwe is 
per 25 juni 2018 via het net operationeel. Per 2 september is de 
site ook via google te bekijken.  
5 van de 11 locaties en de parochie zetten dan berichten en 
mededelingen op de gezamenlijke site. De deelnemende 
locaties zijn De  Belte, Slagharen, Ommen Hoonhorst en 
Hardenberg. De overige locaties doen om uiteenlopende 
redenen (nog) niet mee. Nog niet bekend is, wie van onze 
locatie dat zal gaan doen!! Wie biedt zich aan? 
 - Het verdient aanbeveling om per locatie 1 
secretariaat/persoon aan te wijzen dat/die vragen  opneemt  en 
doorspeelt aan de meest betrokkenen voor het geven van 
antwoord. We komen hier nog op terug. 
 - De verharding van het plein voor onze kerk is gereed. 
Voor het middengedeelte komt nog een plan. Mensen van De 
Veste en Limor denken daar nu over na. 
 
7. Rondvraag. 
- Joop vertelt, dat er onlangs een bijeenkomst is geweest van 
Zuijdwijk namens het aartsbisdom en ons pastoraal team.  
Daarin is duidelijk geworden, dat het bisdom voor 
eucharistische vieringen inzet op de vorming van clusters 
binnen de parochies. Voor ons wordt gedacht aan een cluster 
van De Belte, Slagharen, Hardenberg en Dedemsvaart.  
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In een van deze locaties zullen de meeste vieringen plaats 
gaan vinden.  
Dedemsvaart heeft waarschijnlijk  “de beste papieren”. In de 
andere locaties zal af en toe een priester een viering gaan 
houden. Pastoraal werkers en leken zullen voor hen nog 
belangrijker worden dan thans al het geval is. Samenvoegingen 
laat staan sluitingen zijn daarbij niet aan de orde geweest. 
- Aan het vormen te Slagharen name onlangs 34 vormelingen 
deel. Helaas deze keer niemand vanuit onze locatie. 
- De leden van onze raad zullen hun vakantieperioden aan 
elkaar per mail doorgeven. 
- Copy voor het kerkblad uiterlijk per 5 september aandragen. 
Natuurlijk liever wat eerder. 
 
8. Volgende vergadering 24-09-2018. 
Openingsgebed door  Piet. 
 
Hierna wenst José T. iedereen een fijne zomerperiode en sluit 
zij de vergadering. 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://previews.123rf.com/images/mizinatanya/mizinatanya1706/mizinatanya170600008/79508677-bespreking-van-financi%C3%ABle-problemen-op-de-ronde-tafel-vergadering-vector-.jpg&imgrefurl=https://nl.123rf.com/photo_79508677_bespreking-van-financi%C3%ABle-problemen-op-de-ronde-tafel-vergadering-vector-.html&docid=BxUgR8d8f1qedM&tbnid=W4GvxylBSnqWfM:&vet=12ahUKEwiLmMWC763dAhXMxqQKHShBAHY4yAEQMygBMAF6BAgBEAI..i&w=1300&h=1021&bih=752&biw=1600&q=vergadering&ved=2ahUKEwiLmMWC763dAhXMxqQKHShBAHY4yAEQMygBMAF6BAgBEAI&iact=mrc&uact=8
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INSPIRATIEREIS GRIEKENLAND MEI 2019 
 
Nadat we vorig jaar een geweldige reis hebben gemaakt naar 
Israël gaat het toch weer kriebelen om een volgende reis te 
organiseren. 
Onlangs hebben we een eerste informatief gesprek gevoerd 
met de VNB. 
We hebben gesproken over de mogelijkheden voor 
Griekenland, het land waar Paulus rondtrok. Daarnaast is er 
zoveel historie en natuurschoon te zien dat we hebben besloten 
deze reis te gaan organiseren. 
Concrete plannen zijn er nog niet maar dat zal zeker binnenkort 
gaan lukken. 
Wat we wel weten is dat we tien dagen willen gaan. We vliegen 
op Thessaloniki en trekken met de bus van noord naar zuid 
Griekenland. Op deze manier zullen we veel van Griekenland 
kunnen zien. Athene zal zeker in het programma opgenomen 
worden. Vanwaar we ook terugvliegen. Wellicht kunnen we ook 
nog boottocht maken om een pittoresk eilandje te bezoeken. 
In een volgend parochieblad kunt u meer informatie verwachten 
zoals de precieze datum van vertrek en de reiskosten. 
 
U hoort van ons! 
Lies Akkermans en Janny Horstman 
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AD FONTES 
 
Ad fontes – naar de bronnen. Dat is wat we vanaf donderdag 6 
september a.s. maandelijks willen gaan doen in het 
parochiecentrum van de geloofsgemeenschap Sint Vitus, te 
Dedemsvaart. Want, zo citeerde mijn oud-rector aan de 
priesteropleiding de heilige kerkvader Hiëronymus met een 
zekere regelmaat: “Wie de schriften niet kent, kent Christus 
niet.”.  
Dat geldt voor het Oude Testament, waarin de komt van de 
Messias, de Christus, reeds wordt aangekondigd. Maar vooral 
ook zeker voor het Nieuwe Testament, het getuigenis over de 
Messias, Jezus de Christus, de Zoon van God en redder van de 
wereld.  
 
In onze maandelijkse bijeenkomsten, welke in principe zullen 
plaatsvinden, iedere eerste 
donderdagavond van 20.00 
tot 21.30 uur, gaan we 
samen de vier evangeliën 
lezen. We zullen beginnen 
bij het begin, in het eerste 
hoofdstuk van het 
Mattheüsevangelie en van 
daaruit ploegen we samen rustig maar zeker door alle 
evangeliën heen. Iedere bijeenkomst zal worden begonnen met 
een inleiding van het evangeliefragment dat we die avond 
zullen gaan lezen. Vervolgens lezen we samen de tekst, 
waarna we a.d.h.v. de tekst met elkaar in gesprek zullen gaan.  
Uit eigen ervaring met het dagelijks lezen en overwegen van de 
Bijbel en met name de evangeliën, kan ik je vol overtuiging 
zeggen, dat het mijn leven heeft verrijkt. Als kind vond ik de 
Bijbel altijd maar een saai en stoffig boek vol met oude teksten 
die geen betrekking hebben op mijn eigen leven. Maar toen ik 
die teksten en dan met name het evangelie daadwerkelijk ben 
gaan lezen, kwam ik erachter dat het weldegelijk over mij  
persoonlijk ging. Over wie God is en wie Hij voor mij en voor jou 
wil zijn.  
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Bijbellezen is niet alleen maar bijna 2.000 jaar oude woorden in 
je opnemen. Het is, wanneer het samen met gebed gebeurd, 
als het ware een daadwerkelijk gesprek met de levende God.  
 
Van harte nodig ik je uit om samen het Evangelie op te pakken 
en ter hand te nemen, om je geloof te verdiepen en God, door 
Jezus, beter te leren kennen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Pastor Johan Rutgers, priester 
Emmanuelparochie 
 
 
Voor wie: Iedereen die geïnteresseerd is in het samen lezen 
van het evangelie 
Waar: Parochiecentrum Sint Vituskerk, Langewijk 172, 7701 
AK Dedemsvaart 
Hoe laat: 20.00 tot 21.30 uur 
Wanneer: In 2018 op 6 september, 4 oktober, 8 november, 13 
december 
Kosten:  Vrije gift 
Bijbel: Neem je eigen vertrouwde Bijbel mee. 
 
 
I.v.m. de organisatie is het praktisch om u van tevoren wél 
op te geven, u kunt dit doen door te mailen naar: 
pastor.rutgers@gmail.com o.v.v. ‘Ad Fontes’.  
  

mailto:pastor.rutgers@gmail.com
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OOGSTDANKFEEST 
 

29 september t/m 6 oktober  
St. Alphonsuskerk te Slagharen: 

 
 
Creatief met oogstprodukten 
De jaarlijkse oogst inspireert de bloemengroep en andere 
vrijwilligers van de St. Alphonsuskerk 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 29 september 
t/m zaterdag 6 oktober te bewonderen in de St. Alphonsuskerk 
aan  de Herenstraat 15 te Slagharen. 
  
Van maandag 1 t/m vrijdag 5 oktober is de kerk open. U kunt 
dan tussen 10.00 en 16.30 uur de kerk bezichtigen.  
Verder is de kerk open op zaterdag 29, zondag 30 september 
en op zaterdag 5 okt. van 14.00 uur tot 16.00 uur!  
U bent van harte welkom. 
  
Feestelijke vieringen 
  Uit dankbaarheid voor de oogst vinden in het laatste weekend 
van september diverse  feestelijke vieringen in de R.K. kerk H. 
Alphonsus De Liguori   
- Zaterdag 29 september om 19.00 uur: wordt er een 
Oogstdankviering gehouden.   
Deze viering is samengesteld door de werkgroep voorgangers 
Slagharen met zang door het  St. Caeciliakoor 
- Zondag 30 september om 9.00 uur: Eucharistieviering, 
celebrant: pastoor Monninkhof. Met medewerking van het koor 
Cornel.  
.- Zondag 30 september om 15.30 uur: Plechtig Lof, celebrant: 
pastor Wenker met zang door het St. Caeciliakoor. 
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Iedereen is van harte welkom om de feestelijke vieringen bij te 
wonen. 
Na alle vieringen is er koffiedrinken! 
 
U komt toch ook? 
De geloofsgemeenschap van Slagharen hoopt van harte dat u, 
samen met vele anderen de versierde kerk komt bezichtigen. 
  
 
 
 

KORENDAG IN LIEDERHOLTHUIS 
 
29 september 2018, zal er door de” korendagcommissie 
Lierderholthuis” een korendag worden georganiseerd.  
Deze dag zullen er 17 koren deelnemen uit de 
Emmanuelparochie, die van allerlei liederen ten gehore zullen 
brengen. Vanuit elke locatie is er minimaal een deelnemend 
koor. 
Naast het luisteren naar de koren is er de mogelijkheid om mee 
te doen aan een zang workshop, van 11.45u tot 12.15u. Na  de 
lunchpauze gaan we verder met de workshop van 13.15u tot 
13.45u. 
Voor deze muzikale dag willen we u allemaal uitnodiging , in de 
St. Nicolaaskerk in Lierderholthuis die begint om 9.30u en 
eindigt om 16.00u. Vanaf 9.00u is er koffie in het dorpshuis. 
 
Wij willen iedereen deze dag uitnodigen, die het leuk vinden om 
naar diverse koren te luisteren. De toegang is de gehele dag 
gratis. Wij als “Korendagcommissie Lierderholthuis” zien u 
graag 29 september in Lierderholthuis. 
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BOERDERIJVIERING 30 SEPTEMBER 2018 
 

Op zondag 30 september 2018 is er een Boerderijviering bij de 
Familie Snoek, Oud Avereest 31, Balkbrug. Deze viering begint 
om 10.00 uur en pastor Marga Klein Overmeen zal dan 
voorgaan. Voor de muzikale begeleiding zal R.K. koor Juventa 
zorgen. Na afloop is er voor iedereen een kop koffie of thee. U 
wordt van harte uitgenodigd. 

In de St. Vituskerk is er ditzelfde weekend dan geen viering! 

 

 
 

INLOOPMIDDAG 
 
Wij nodigen u weer van harte uit voor een gezellige middag op  
zondag 21 oktober 2018 van 14.00 – 16.00 uur 
in de parochiezaal in Slagharen. 
Let op: dit is i.v.m. andere activiteiten verplaatst naar een 
week later!!!! 
 
Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u kaarten, 
rummikub of mens erger je niet spelen, of gewoon gezellig 
praten met elkaar. 
 
Breng ook uw buurvrouw en/of buurman mee, want we vinden 
het fijn als u met velen komt. 
 
Laat ons even weten indien u geen vervoer heeft, daar zorgen 
wij dan voor. 
 
Met vriendelijke groet en graag tot dan, 
Annie Bosch, tel. 0523- 68 17 62  
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FILMAVOND 21 OKTOBER 2018 
 
Op 5 november 2017 hebben wij voor het eerst met een 
dertigtal mensen een film bekeken op een zondagavond in 
onze Stephanuskerk. De daarop volgende twee filmavonden, in 
februari en mei, waren ook goed bezocht en we gaan de traditie 
nu voortzetten. 
 
De volgende filmavond, waarvoor u allen uitgenodigd bent, zal 
plaats vinden op zondagavond 21 oktober om 19.00 uur. De 
film die wij dan laten zien, heet  Good Bye LENIN! (met Daniel 
Brühl & Katrin Sass). 

Omschrijving: 

Vlak voordat de Berlijnse Muur valt, raakt de moeder van Alex 
in coma. Als zij na een paar maanden bijkomt, is de wereld 
totaal veranderd. Alex vreest dat zij dat niet aankan en stelt 
alles in het werk om haar te laten geloven dat de oude DDR 
nog gewoon bestaat. Haar slaapkamer richt hij in als een 
museum van het verleden. Maar wat begint als een leugentje 
om bestwil loopt steeds meer uit de hand. 

Duur: 116 minuten. Uiteraard houden we een pauze waarin u 
onder het genot van een kopje koffie kunt bijpraten.  
 
We hopen op een grote opkomst en willen ook de mensen die 
minder goed ter been zijn en /of geen vervoer hebben, de 
mogelijkheid bieden aanwezig te zijn. 
Als u opgehaald wilt worden, kunt u contact opnemen met 
Gert Reimer, tel. 0523-266540 / 06-55834529 of met 
Piet van der Burg, tel. 0523-266056 
 
  



Kerkblad St. Stephanus, herfst 2018 

- 36 - 

 
Ledenadministratie Geloofsgemeenschap St. Stephanus 
 

 
 

MUTATIEFORMULIER 
 
 

 
Verhuizing gezin / verhuizing inwonend gezinslid* 
Naam: …………………………………………………………. 
Adres: …………………………………………………………. 
Postcode / woonplaats: ……………………………………. .  
Geboortedatum en –plaats: ………………...………………. 
 
Nieuw adres 
Adres: ......…………………………………………………….. 
Postcode / woonplaats: ……………………………………… 
Telefoonnummer: ……………………………………………. 
 
Geboorte / doop* 
Naam en voorletters: ………………………………………… 
Roepnaam: …………………………………..……………….. 
Geboortedatum en –plaats: ………………………………… 
Gedoopt: RK / NH / GE* 
 
Overlijden 
Naam: …………………………………………………………. 
Adres: …………………………………………………………. 
Geboortedatum: ……………………………………..………. 
Overlijdensdatum: ……………………………………………. 
 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is 
 



 

 
 

 

Hier uw advertentie?

Neem dan contact op met één 
van de bestuursleden


