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        Jaargang 48 

nr. 04 

 
VAN DE REDACTIE 
 

 
Na een mooie zomer gaan we langzamerhand weer naar de 
herfst toe. We hopen, dat u allemaal heeft kunnen genieten van 
het mooie weer. 
 
In dit herfstboekje kunt u o.a. weer een aantal pastoralia lezen 
en de verslagen van de bestuursvergaderingen. 
Tevens een bedankje namens pastor Wenker in verband met 
zijn Gouden Priesterjubileum. 
 
Onlangs is er een Emmanuelwandeling in Hardenberg geweest, 
waar veel belangstelling voor was. Hiervan is een verslag 
gemaakt, die u elders in dit boekje kunt lezen. 
 
Tot slot wijzen wij u op de aankomende filmavonden op 20 
oktober en 24 november a.s. Noteer deze data alvast in uw 
agenda. 
 
Houdt u er rekening mee, dat de kopij voor het volgende 
kerkblad ingeleverd kan worden uiterlijk: 
 
    maandag 2 december 2019 
 
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. 06 – 22 78 51 61  
monninkhof@hetnet.nl 
  
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 
pastorbutti@gmail.com 
 
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 
 
Secr./contactpers.: dhr. A.G.M. v/d Wurff tel. 0523 – 26 31 32 
secretaris.hardenberg@emmanuelparochie.nl: 
 
Financieel beheerder: 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 – 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:m.kleinovermeen@ziggo.nl
mailto:penningmeester.hardenberg@emmanuelparochie.nl
https://www.emmanuelparochie.nl/


Kerkblad St. Stephanus, herfst 2019 

- 4 - 

 
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. 
 
 
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: 
Mw. V. Reimer tel. 0523 – 26 65 40 
 
 
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 
Mw. M. Malinowski tel. 06 – 51 45 03 32 
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AGENDA  
 

 
 
Zo. 22-09 / 11.00 uur 25e zondag door het jaar  
  Communieviering 
  werkgroep Hardenberg 
  m.m.v. Stephanuskoor 
  30 jaar lekenvoorgangers 
  na afloop koffie drinken 
 
Zo. 29-09 / 11.00 uur 26e zondag door het jaar 
  Communieviering 
  werkgroep Hardenberg 
  m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 06-10 / 11.00 uur 27e zondag door het jaar 
  Communieviering 
  voorganger: pastor J. Butti 
  m.m.v. Stephanuskoor 
  collecte Missie Kinderen 
 
Zo. 13-10 / 11.00 uur 28e zondag door het jaar 
  Eucharistie 
  voorganger: pastoor A. Monninkhof
  m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 20-10 / 11.00 uur 29e zondag door het jaar 
  Communieviering 
  voorganger: pastor G.J. Noordink 
  m.m.v. Poco à Poco 
  collecte Missie 
  na afloop koffie drinken 
 
Zo. 27-10 / 11.00 uur 30e zondag door het jaar 
  Communieviering 
  werkgroep Dedemsvaart 
  m.m.v. Stephanuskoor 
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Zo. 03-11 / 11.00 uur Allerzielen 
  Eucharistie 
  voorganger: pastor J. Rutgers 
  m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 10-11 / 11.00 uur 32e zondag door het jaar 
  Eucharistie 
  voorganger: pastor J. Rutgers 
  m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 17-11 / 11.00 uur 33e zondag door het jaar 
  Communieviering 
  voorganger: pastor J. Butti 
  m.m.v. Stephanuskoor 
  collecte: Jongeren 
 
Zo. 24-11 / 11.00 uur Christus Koning 
  Eucharistie 
  voorganger: pastor J. Rutgers 
  m.m.v. Poco à Poco 
  na afloop koffie drinken 
 
Zo. 01-12 / 11.00 uur 1e zondag van de Advent 
  Communieviering 
  voorganger: pastor J. Butti 
  m.m.v. Stephanuskoor 
  Start Adventsactie 
 
Zo. 08-12 / 11.00 uur 2e zondag van de Advent 
  voorganger: pastoor A. Monninkhof 
  m.m.v. Poco à Poco 
 
Zo. 15-12 / 11.00 uur 3e zondag van de Advent 
  Communieviering 
  werkgroep Slagharen 1 
  m.m.v. Stephanuskoor 
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PAROCHIEBERICHTEN 
 
 
 
 
Misdienaars en Misdienettes 
Zo. 22-09 / 11.00 uur geen 
Zo. 29-09 / 11.00 uur geen 
Zo. 06-10 / 11.00 uur geen 
Zo. 13-10 / 11.00 uur Christiann en Iris 
Zo. 20-10 / 11.00 uur geen 
Zo. 27-10 / 11.00 uur geen 
Zo. 03-11 / 11.00 uur Claire en Dana 
Zo. 10-11 / 11.00 uur Anouk en Samuell 
Zo. 17-11 / 11.00 uur geen 
Zo. 24-11 / 11.00 uur Iris en Elmer 
Zo. 01-12 / 11.00 uur geen 
Zo. 08-12 / 11.00 uur Anouk en Robin 
Zo. 15-12 / 11.00 uur geen 
 
 
Lectoren 
Zo. 22-09 / 11.00 uur dhr. T. Rijghard 
Zo. 29-09 / 11.00 uur mw. J. Terhorst 
Zo. 06-10 / 11.00 uur mw. M. Los 
Zo. 13-10 / 11.00 uur mw. J. Terhorst 
Zo. 20-10 / 11.00 uur dhr. P. van Galen 
Zo. 27-10 / 11.00 uur dhr. T. Rijghard 
Zo. 03-11 / 11.00 uur dhr. P. van Galen 
Zo. 10-11 / 11.00 uur mw. V. Reimer 
Zo. 17-11 / 11.00 uur mw. M. Los 
Zo. 24-11 / 11.00 uur dhr. P. van Galen 
Zo. 01-12 / 11.00 uur mw. J. Terhorst 
Zo. 08-12 / 11.00 uur dhr. T. Rijghard 
Zo. 15-12 / 11.00 uur mw. V. Reimer 
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Kosters 
Zo. 22-09 / 11.00 uur mw. W. Stel 
Zo. 29-09 / 11.00 uur dhr. P. v/d Burg 
Zo. 06-10 / 11.00 uur dhr. H. Rusken 
Zo. 13-10 / 11.00 uur mw. W. Stel 
Zo. 20-10 / 11.00 uur mw. T. Poorts 
Zo. 27-10 / 11.00 uur dhr. P. v/d Burg 
Zo. 03-11 / 11.00 uur dhr. H. Rusken 
Zo. 10-11 / 11.00 uur mw. W. Stel 
Zo. 17-11 / 11.00 uur mw. T. Poorts 
Zo. 24-11 / 11.00 uur dhr. P. v/d Burg 
Zo. 01-12 / 11.00 uur dhr. H. Rusken 
Zo. 08-12 / 11.00 uur mw. T. Poorts 
Zo. 15-12 / 11.00 uur mw. W. Stel 
 
 
 

VIERINGEN EMMANUELPAROCHIE 
De vieringen van ons parochieverband staan op de website 
(https://www.emmanuelparochie.nl) en hangen in de kerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.emmanuelparochie.nl/
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PASTORALIA 
   
Omzien in verwondering 
(maar ook een beetje vooruitkijken) 
 
Terugblik op mijn eerste jaar in de Emmanuelparochie 
Uitgesproken op 11 juni jl. bij de voorjaarsvergadering van de 
pastoraatsgroepen in Lemelerveld 
 
De tijd vliegt. Inmiddels ben ik bijna een jaar werkzaam in deze 
Emmanuelparochie. Negen maanden zijn nu al weer voorbij. 
Het was een periode van ‘verwachting’: wat zal deze nieuwe 
uitdaging mij brengen. Straks ga ik met vakantie. Maar nu wil ik 
met U terugblikken: “omzien in verwondering”. 
Op 1 september 2018 was mijn eerste werkdag. In de vroege 
ochtend van deze zaterdag ben ik vanuit Enschede – door 
mistflarden – naar Dedemsvaart gereden. Daar stonden een 
bus klaar. Deze bracht mij en nog veel meer pelgrims uit alle 
‘windstreken’ van onze parochie voor een bedevaart naar 
Kevelaer. Hiermee is mijn tocht door Noord Oost Salland 
begonnen. 
Inmiddels is deze eerste ochtendnevel opgetrokken. De 
‘contouren’  van onze parochie, beginnen nu voor mij in het 
zicht te komen. Het wordt me duidelijk, dat de nadruk ligt op de 
(afzonderlijke) locaties. Op hun eigen stek, geven zij vorm aan 
‘nabijheid’. Maar tegelijk staan ze ook stil bij hun vitaliteit, en 
denken ze na over hun toekomst. Deze bespiegelingen hebben 
betrekking op de eigen geloofsgemeenschap, maar ook op het 
kerkgebouw. Zo hoor ik over een ‘groene kerk’ (Lemelerveld), 
maar klinken er ook woorden als: ‘kerk als baken’; ‘dorpskerk’; 
en ‘stiltecentrum’ (Dalfsen).  
Toch bespeur ik ook wel enig “Emmanuelgevoel”. Bijvoorbeeld 
tijdens de korendag in Lierderholthuis, de bedevaarten naar 
Kevelaer en Lourdes, de processie in De Belte, de 
ontmoetingsdag van de PCI in Lemelerveld, de uitwisseling bij 
diverse gezamenlijke vergaderingen, bij het caritasgebeuren 
(PCI Emmanuel en de locale caritasgroepen), en het Diakonaal 
Café. 
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Conclusie: Soms is het zoeken naar wat we met elkaar hebben; 
maar toch weten we elkaar, als samenwerkende 
geloofsgemeenschappen, wel te vinden. 
Naar mijn gevoel is de Emmanuelparochie zeker geen 
‘sterfhuisconstructie’. Er is weliswaar sprake van het afbouwen 
van traditionele vormen. Maar volgens mij zijn we als parochie 
en haar geloofsgemeenschappen ook bezig met opbouw: 
samen werken we aan nieuwe vormen, die ook in de toekomst 
pastoraat en nabijheid mogelijk zullen maken, zij het misschien 
in sommige opzichten op een ietwat andere manier. 
Wat de toekomst ons brengen zal, zien we bijvoorbeeld in het 
profiel liturgie. Vanaf het najaar van 2020 zullen we als 
pastoraal team naar alle waarschijnlijkheid niet meer alle 
weekendvieringen kunnen invullen. Deze verwachting hebben 
we inmiddels gedeeld met de diverse locaties. We hebben nog 
een jaar, om samen te overleggen, hoe we de vieringen in het 
eucharistisch centrum (Ommen) en op andere locaties te zijner 
tijd vorm gaan geven. Kwaliteit van de liturgie vinden we als 
pastores erg belangrijk. Daarom ook hebben we een cursus 
verzorgd voor nieuwe uitvaartvoorgangers, en zal er ook nog 
een training komen voor onze lectoren. 
In onze parochie neemt de diakonie een belangrijke plek in. 
Zoals een bisschop eens heeft gezegd: “Als de kerk niet dient, 
dan dient ze tot niets.”. Of, in woorden van paus-emeritus 
Benedictus: “iemand een glas water geven, is even belangrijk 
als het vieren van de eucharistie”. In deze woorden kan ik me 
helemaal vinden. Daarom droom ik van een initiatief als San 
Egidio: een gebedsviering en vervolgens met de soepkar rond. 
In onze parochie wordt de betrokkenheid, die wij voelen bij wat 
er leeft onder haar mensen, onder meer zichtbaar in 
boerderijvieringen, inloopmiddagen/eettafel (onder meer in 
Dedemsvaart) en het project ‘duofiets’ (in Vilsteren). Genoemde 
projecten zijn inmiddels genomineerd voor een diakonale prijs 
van ons bisdom (Ariënsprijs). Zo mogen we, wat met elkaar 
vieren, ook concreet maken in het leven van alledag ! 
Van groot belang vind ik ook de katechese. Zo heb ik op 
diverse plekken eerste heilige communievieringen en ook de 
voorbereiding ervan mogen meemaken. 
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Lesgeven is voor mij een nieuwe dimensie, maar met de hulp 
van collega’s (lesplannen maken) heb ik hier toch een begin 
mee kunnen maken. Bij de voorbereiding van de eerste heilige 
communievieringen zie ik enerzijds veel inzet van locale 
werkgroepen en leerkrachten van school (chapeau). Door 
communicanten en hun ouders wordt met veel enthousiasme 
gewerkt aan het project; er worden leuke activiteiten 
georganiseerd; en bij het grote moment zelf, de eerste heilige 
communieviering, is de kerk prachtig versierd. Maar hoe gaat 
het verder, als het hierna weer maandag is ? Beklijft alles ? 
Continuïteit is gevraagd. Immers: is ons geloof geen leerproces, 
dat ons hele leven doorgaat ? Hiernaar ben ik nog op zoek. 
Naar ik hoop, kan de voortgang van dit leerproces ook 
geholpen worden door het vormingsprogramma “Inzicht en 
uitzicht”, dat we als pastoraal team in het nieuwe seizoen 
2019/2020 zullen aanbieden. In een prachtige kleurenfolder, die 
U binnenkort zult ontvangen, vind U heel wat activiteiten, 
cursussen, en inspiratiebijeenkomsten. Hierbij hopen we velen 
van U te mogen ontmoeten. 
Met een goed gevoel, kijk ik ook terug op de samenwerking met 
mijn nieuwe collega’s. In ons pastoraal team zijn er 
verschillende accenten. De kracht van ons team, ligt in de 
verscheidenheid ervan. Waarschijnlijk zal ons team de 
komende jaren kleiner worden. Maar toch blijven we op zoek 
naar aanvulling en ook naar andere krachten, die ons in het 
pastorale werk in onze parochie zullen kunnen ondersteunen. 
Als pastoor ben ik trots, dat er vanuit onze parochie op dit 
moment vier personen zijn, die een opleiding volgen bij het 
bisdom. Het betreft de opleiding tot diaken, katechist en 
diakonaal assistent. Eén van hen heeft zijn opleiding inmiddels 
voltooid. 
Als pastoraal team werken we aan een pastoraal beleidsplan 
voor onze parochie. Welke ‘stippen aan de horizon’ zien we ? 
Hoe gaan we dit aanpakken ? Inmiddels ligt er een eerste 
concept, waarover een brainstorm heeft plaatsgevonden met 
het parochiebestuur. In het najaar zullen we ook de locaties 
erbij betrekken, want als team en bestuur willen we alles doen, 
in goed overleg met hen. 
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Als Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen, zijn 
we geen eilanden, maar werken we samen met andere kerken 
en maatschappelijke groeperingen. Gaat het over de 
oecumene, dan staat respect voor de eigen identiteit van de 
diverse kerken voorop. Maar de kansen voor samenwerking, 
bijvoorbeeld op diakonaal vlak, laten we zeker niet lopen. In het 
sociaal domein hebben we als parochie contact met de vier 
burgelijke gemeenten, waarbinnen onze parochie zich bevindt. 
Zo hebben we met de gemeente Ommen gesproken over 
onderwerpen als: armoedebestrijding, rampenplan en de 
koopzondagen. Ook met de gemeenten Hardenberg, Dalfsen 
en Raalte hebben we dergelijke contacten. 
Behalve bij het pastoraat ben ik als pastoor ook betrokken bij 
het parochiebestuur van onze Emmanuelparochie. Als 
parochiebestuur proberen we het pastoraal gebeuren in onze 
parochie en haar geloofsgemeenschap zo goed mogelijk te 
faciliteren (mogelijk te maken). Aandachtspunten zijn onder 
meer het financieel beheer, de zorg voor de gebouwen, en ook 
de parochieadministratie. Voor dit laatste hebben de 
gezamenlijke bisdommen aan hun parochies een nieuw 
systeem aangereikt; ook wij zijn nu bezig om dit nieuwe 
systeem geleidelijk aan in te voeren; maar hier komt een hoop 
bij kijken. Achter de schermen gebeurt er veel meer dan U 
denkt ! Om dit allemaal vol te kunnen houden, zoeken we nog 
een nieuwe secretaris en ook een opvolger voor onze eerste 
penningmeester. Als parochie staan we er financieel relatief 
nog redelijk voor; maar het mag ons niet gaan ontbreken aan 
mensen! 
Gelukkig valt er ook kerkelijk in het komende jaar het nodige te 
vieren. Het 50-jarig priesterfeest van pastor Anton Wenker is 
inmiddels geweest. Hier kunnen we mooi op terugkijken. Maar 
we hebben ook nog het nodige tegoed. Zo bestaan in 2020 in 
Hoonhorst kerk en dorp maar liefst 250 jaar (kerkelijke viering 
op 13 september 2020); en in mei van het volgend jaar hoopt 
de locatie Dedemsvaart haar 200 jarig bestaan te vieren! 
Verder zullen we met pastoraal werker Gerard Noordink nog 
vieren, dat hij 40 jaar werkzaam is in het pastoraat (najaar 
2020). 
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Recent zijn er twee studies verschenen over 
parochievernieuwing. Met name het boek “God renoveert” is op 
dit moment een tophit. Samen met Marga klein Overmeen en 
Johan Rutgers, zal ik het komend najaar dan ook een cursus 
gaan volgen over hoe we kansrijk kunnen blijven werken aan 
bloeiende missionaire geloofsgemeenschappen. 
Samenvattend: ik voel me als een vis in de Vecht. Mijn 
verhuisdozen zijn nu alle uitgepakt, en ik ontdek, dat ik me 
goed thuis voel bij U, op het platteland. De derby’s tussen de 
verschillende voetbalverenigingen in ons gebied, zal ik in mijn 
agenda blijven schrijven. Uit de wedstrijdbezoeken, die ik heb 
gebracht, heb ik geleerd, dat de ‘derde helft’ weliswaar gezellig 
is, maar niet volstaat. Ook discipline en saamhorigheid zijn 
nodig, op sportief gebied, maar ook in onze parochie. 
Daarom: geniet nu nog even van deze warme zomer. Voor 
straks: wie goat weer ‘d’r an”. 
 
Pastoor André Monninkhof 
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PASTORALIA        
 

 “Geworteld zijn” 
 
Op zaterdag 7 september zijn we met een grote groep 
gelovigen, waaronder velen uit onze Emmanuelparochie naar 
Kevelaer geweest. Voor mij persoonlijk altijd een dag waar ik 
erg naar uitkijk. Daar wordt mijn geestelijke accu weer 
opgeladen, mede door het samen bidden, zingen en natuurlijk 
de vele gesprekken die vaak spontaan ontstaan.  
Kortom: we ontmoeten daar God én we ontmoeten elkaar.  
 
Elk jaar denk ik weer te zien en vooral te horen, hoezeer wij 
nog verankerd lijken te zijn in het geloof. We steken kaarsen 
aan, bidden vol overgave de Kruisweg en zingen de Litanie van 
Maria uit volle borst mee. In zijn preek vertelde ‘onze’ pastor 
Rutgers dat hij als jonge jongen de verhalen uit de Bijbel maar 
vaak ‘vreemde verhalen vond, soms zelfs bizar’. 
En ja, de taal die in de Bijbel gebruikt wordt, is soms ook 
moeilijk; de verhalen zijn vaak niet zo gemakkelijk te begrijpen 
en te doorgronden.  
De Bijbel is – vooral – ontstaan in een agrarische omgeving. 
Heel veel beelden zijn daarom ook ontleend aan de natuur, aan 
de wereld van de dieren en de planten. Wie kent er niet het 
beeld van het koren op de akker, het mosterdzaadje, de 
wijngaard, de vijgenboom en ga zo maar door. Voor ons, 
mensen, wordt ook vaak het beeld ‘boom’ gebruikt wanneer het 
gaat om ons geloofsleven. Ook al in het oude Testament.  
 
Bij psalm 1 lees ik over de gelovige mens:  
Hij is een boom in goede grond geplant, 
die geworteld is aan de waterkant. 
Als het zijn tijd is zal hij vruchten dragen. 
Zijn blad verdort zelfs niet op hete dagen. 
Hij groeit en bloeit bij alles wat hij doet. 
Wat hij ook onderneemt, het gaat hem goed.  
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Evenals zo`n dag in Kevelaer kunnen ons de Bijbelse verhalen 
helpen om stevig verankerd, goed geworteld te blijven staan als 
er in ons leven een storm opsteekt. Opdat we niet zullen 
omwaaien in zware tijden, maar blijven vertrouwen op onze 
God die ons, mensen, en alles wat op aarde leeft, gewild heeft 
en liefheeft.  
 
 
Marga klein Overmeen.  
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BEDANKT!        
 
“Ouderdom komt met gebreken.” Dat hoor ik steeds vaker en 
voel ik ook weleens. Het minder functioneren van het geheugen 
is bij vele ouderen één van de eerste ‘gebreken’. Ook bij mij. 
Voordat ik het vergeet, wil ik dus iedereen bedanken voor de 
goede wensen en vele geschenken, die ik ontvangen heb bij 
mijn Gouden Priesterjubileum. Het werd drie keer mooi gevierd. 
Eerst in Dedemsvaart, waar ik woon, op zaterdagavond 29 juni. 
De volgende dag op zondagmorgen op Slagharen in de kerk 
waar ik gewijd ben. Op de zaterdag daarna in ‘t olde schoeltie’ 
in Oud Lutten vierden we met mijn familie, de familie Wenker-
Schrijver, neven en nichten. Allemaal mooie feesten. Nogmaals 
hartelijke dank. Ik kan en durf niet proberen iedereen 
persoonlijk te danken. Ik ben bang, dat ik iemand, ‘het beste 
paard van de stal’, vergeet. 
Steeds weer word ik gevraagd wat mijn plannen voor de 
toekomst zijn. Steeds weer ben ik geneigd vroom te 
antwoorden: “Deo Volente” (=wat God wil). Natuurlijk probeer ik 
wel eens wat vooruit te denken “wat Gods wil zal zijn”. Wat zijn 
mijn verplichtingen en mogelijkheden? Wat mag men van mij 
verwachten? 
Op 1 mei 1968 heb ik in Mill Hill, Londen, voor de toenmalige 
Algemene Overste van de Mill Hill Missionarissen voor eeuwig 
trouw gezworen aan de Congregatie en gehoorzaamheid aan 
de oversten. Die verplichting voel ik nog steeds. 
Op 29 juni 1969 ben ik Priester gewijd en heb de verplichtingen 
van het priesterschap op me genomen. Zo heb ik ook trouw en 
gehoorzaamheid gezworen aan de Kerk en de Bisschoppen 
onder wie ik zou dienen. In de wijdingsceremonie verzekerde 
de Bisschop mij, dat ik priester zou zijn voor eeuwig. Dus 
priester-missionaris blijf ik tot in eeuwigheid. Ik voel me 
geroepen dat waar te maken naar best vermogen. 
Wat kan ik nog betekenen als priester-missionaris op mijn ‘oude 
dag’? Het woord priester komt van het Grieks-Latijnse woord 
presbyter en betekent letterlijk  ouderling. Een oude, wijze, 
ervaren, raadsman werd blijkbaar bedoeld. Dat zou ik nu dus 
zeker moeten zijn. 
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Bij de priesterwijding werd ik gewijd tot sacerdos in het latijn. 
Letterlijk zou je sacerdos kunnen vertalen als de bedienaar van 
het heilige. Voor de bediening van het HEILIGE is de priester 
apart gezet. Een derde woord voor priester is pontifex. Het 
woord betekent letterlijk bruggenbouwer. Het wordt vaak 
vertaald als hogepriester of bisschop. Een gewoon priester 
moet natuurlijk helpen ‘bruggenbouwen’, verbindingen maken.  
Ten slotte wordt de priester in vele talen vader genoemd, b.v. 
Father, Père, Padre. In jongere jaren had ik er weleens moeite 
mee als oudere mensen mij ‘Father’ noemden. Nu op mijn 
leeftijd mag dat wel. Kinderen op de Filippijnen noemden mij 
vaak lolo = opa, vanwege mijn ‘grijze’(d.i.blonde) haren. Dat 
was vriendelijk bedoeld.  
Al die namen  geven mij inspiratie en motivatie genoeg om me 
nog steeds dienstbaar te maken als priester-missionaris. 
Natuurlijk ben en blijf ik medegelovige, medechristen en, zolang 
ik hier woon, medeparochiaan. “Amare et servire” (=liefhebben 
en dienen) is het motto van mijn Congregatie. Dat is een 
levenslange opdracht. 
 
 
Anton H.M. Wenker 
(Missionaris van Mill Hill) 
(Assistent Priester en Emeritus Pastor Emmanuel Parochie) 
 
 
 
 
 
  



Kerkblad St. Stephanus, herfst 2019 

- 18 - 

 

LEESTIP        
 
Toon Hermans: “Van de schaduw en het licht” 
 
Onlangs liep ik over de Ommer Bissingh, en zag ik in een 
boekenstalletje een boek van Toon Hermans met als titel: “Van 
de schaduw en het licht: Gedichten en gedachten over troost, 
hoop en kracht.” Omdat ik weet, dat Toon Hermans de kunst 
verstaat om bij velen een gevoelige snaar te raken als het gaat 
om het kort en kernachtig verwoorden van gevoelens, ben ik 
later nog eens teruggelopen maar dit stalletje, maar helaas was 
het boek al verkocht. Antiquarisch kon ik (via internet) echter 
wel in handen krijgen. Bladerend door dit boek, lees ik allerlei 
teksten die mij inspireren ter overweging, als uitgangspunt voor 
een artikel of verkondiging, of die zouden kunnen dienen als 
aanhef op een rouwkaart of ter opening van een vergadering. 
Ik geef U één voorbeeld. Op p. 102 schrijft Toon Hermans, in 
een stukje getiteld “neerslachtigheid’, hoe hij neerslachtige 
gedachten omzet in beelden, en zo van negatief naar positief 
kan komen. In een moment van somberheid ziet hij zich varen 
op een bevuilde gracht. Maar – zo zegt hij – als ik dit beeld dan 
kan omzetten in een ander beeld, bijvoorbeeld op een zomerse 
dag varend in een kano over de rivier, dan word ik hier 
helemaal vrolijk van.  
Als ik dit lees, en denk aan alle mooie zomerse beelden van 
bootjes op de Vecht, dan is mijn dag ook weer helemaal goed.  
Van harte aanbevolen ! 
 
Pastoor André Monninkhof 
 
 
Gegevens: Toon Hermans: “Van de schaduw en het licht. 
Gedichten en gedachten over troost, hoop en kracht”. Uitgeverij 
“De Fontein”, Baarn. Eerste druk 2006. ISBN: 9789026122712. 
Of nog in de boekhandel te krijgen is, weet ik niet. Wel zou U 
kunnen kijken, of U het boek via internet antiquarisch 
(tweedehands) kunt krijgen. 
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CURSISTEN ‘VOORGAAN IN UITVAARTEN’ LOPEN STAGE 
 
Eén van de werken van barmhartigheid is het begraven van 
onze doden. Zoals het begin van het leven met veel liefde is 
omgeven, en we ook stil staan bij belangrijke momenten 
‘tussendoor’, zo willen ook, wanneer het levenseinde daar is, de 
gestorvene alle eer geven en hem of haar een passend 
afscheid gunnen. 
Als Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen, zijn 
we hierbij graag van dienst. In onze parochiekerken kunnen we 
voor Uw dierbare een eucharistieviering, woord- en 
communieviering of gebedsviering houden. In zo’n 
uitvaartviering staan we uiteraard stil bij het verdriet om het 
verlies van degene, die we uit handen moeten geven. Maar we 
danken ook voor zijn of haar leven, bidden dat hij of zij in Gods 
vrede mag zijn, en dat God ons en allen, die met ons meeleven, 
de kracht en de moed mag geven om samen de draad van het 
leven vast te houden. 
Deze uitvaartvieringen worden voorgegaan door leden van het 
pastoraal team. Maar het is ook mogelijk, dat een voorganger 
uit de eigen geloofsgemeenschap de dienst verzorgt. Deze 
parochiële uitvaartvoorgangers worden zeer gewaardeerd, 
omdat zij vaak uit de plaats zelf komen en hierdoor de 
overledene en diens nabestaanden, goed kennen. Omgekeerd 
is ook voor de nabestaanden de betreffende voorganger vaak 
geen onbekende. 
Als parochie willen wij deze vorm van betrokkenheid en 
dienstverlening, graag op peil houden. Daarom zijn we als 
pastoraal team heel blij, dat zich een aantal parochianen bereid 
hebben verklaard om zich door middel van een cursus en 
praktijkstage te bekwamen in het voorgaan in uitvaartvieringen. 
Ze zijn een welkome aanvulling op de groep van parochiële 
uitvaartvoorgangers, die in onze geloofsgemeenschappen, 
reeds actief zijn. 
Genoemde personen hebben het cursusgedeelte inmiddels met 
succes afgerond. Nu gaan ze bezig met hun praktijkstage.  
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Hierdoor kan het zijn, dat u hen in de komende tijd zult 
ontmoeten bij de voorbereiding van en het voorgaan in 
uitvaartdiensten. Samen met een lid van het pastoraal team 
zullen zij een bezoek brengen aan de nabestaanden voor een 
voorbereidend gesprek. Hierna bereiden zij samen met de 
betreffende pastor (en ook onder diens verantwoordelijkheid), 
de uitvaart voor; en gaan ook samen met de pastor voor in de 
viering. Het spreekt voor zich, dat dit in goed overleg gaat met u 
als familie van de overledene. 
 
We hopen, dat de cursisten een leerzame stage mogen 
hebben, en dat ze bij u – als het aan de orde is – op een warm 
welkom mogen rekenen. 
 
 
Namens het pastoraal team, 
Pastoor André Monninkhof 
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VERSLAG VERG. ST. STEPHANUS D.D. 17-06-2019 
 
Aanwezig: pastor Butti, José Terhorst, Gert Reimer en Ad v.d. 
Wurff.  
M.k.a. José Broersen, Piet v.d. Burg. 
        
1. José T. opent de vergadering en heet allen van harte 
welkom. 
 
2. Verslag vergadering 08-04-2019. 
Er doen 6 kinderen hun 1ste H. Communie. Verder verslag 
akkoord. 
Actiepunten laten staan: 25-06-03, 25-06-06, 26-11-03, 11-02-
01, 08-04-01, 08-04-02, 08-04-03 en 08-04-05. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
- Zie de postlijst.  
 
4. Pastoresteam. 
Uiteraard gaat er een vertegenwoordiging van onze 
geloofsgemeenschap naar de viering van het 50-jarig 
priesterfeest van priester-missionaris Wenker, op 29 juni, 19.00 
uur, te  Dedemsvaart. Wij hopen ook vanuit Hardenberg op 
ruime belangstelling. Zo nodig kan voor vervoer worden 
gezorgd (Piet en Gert).  
 
5. Raad. 
Voorzitter. 
José is met Jan Bennis (ledenadministratie) naar een 
bijeenkomst over DocBase geweest. Dit is het systeem dat 
inmiddels Navision vervangt. 
 
Secretaris.  Ad. 
Voorjaarsoverleg. Naast diverse zaken die in het het 
bovenstaande reeds staan vermeld kunnen o.a. nog worden 
vermeld: 
- In Dedemsvaart wordt de 1ste en 3de dinsdag van de  maand 
een zgn. eettafel gehouden. 
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Mensen van niet-Nederlandse origine koken dan gerechten 
afkomstig uit hun van herkomst. 
Voor een bedrag ad € 10,= kan men aanschuiven. 
- Het aftreden van de parochiesecretaris omdat hij dit jaar 75 
jaar wordt. Hij vind dit zelf erg jammer, maar de bisdomregels 
schrijven dit helaas voor. Voor bestuursleden van de 
geloofsgemeenschappen gelden weer andere regels. Zij mogen 
voor 4 perioden van 4 jaar worden benoemd. 
- Het beleidsplan wordt opgezet om de locale gemeenschappen 
levendig te houden. 
- Het spaarzaam (6 keer ter jaar) verschijnen van ons kerkblad 
bemoeilijkt het vermelden van wijzigingen in het schema van 
“Agenda en parochieberichten”.  
Misschien biedt het houden van beknopte vergaderingen van 
de kern van onze raad (voorzitter, secretaris en fin. beheerder) 
gekoppeld aan een bekendmaking van het besprokene via 
internet een oplossing van bedoelde beperking. 
 
Fin. beheerder m.k.a. 
- Uit andere bron wordt vernomen, dat er locaties zijn die een 
stevig bedrag in rekening gaan brengen als iemand, die de 
laatste 5 jaar geen parochiebijdrage heeft voldaan en toch via 
de kerk wil worden begraven met een uitvaartdienst. Bij een 
kortere periode wordt de vereiste fin. bijdrage wat lager. 
- Voor de ontvangst van het kerkblad dient in principe als 
kerkbijdrage minimaal € 12,50 te worden voldaan. Bij het in 
gebreke blijven van deze bijdrage dient men via de website van 
onze kerk kennis te nemen van de inhoud van het kerkblad. Als 
ook dat niet mogelijk is kan een beroep op de diaconie 
misschien uitkomst brengen. 
 
6. Pastoraadsgroepen. 
Liturgie. José T. 
Zij is naar een bijeenkomst van pastoraatsgroepen geweest. 
Aan de orde waren o.a. Aanzet pastoraal plan: 
- Geen locaties dicht vóór 2022, mits bestuur raden, financiën 
en pastorale activiteiten op orde zijn. 
- Waarschijnlijk moeten we voordien wel verder met 1 priester 
en 2 pastoraal werkers. 
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- Binnenkort komt  voor alle parochianen een boekje met 
activiteiten binnen onze parochie gedurende de wintermaanden 
beschikbaar (cursussen, inleidingen, filmvoorstellingen, etc.). 
We willen de krachten meer gaan bundelen. 
- In Hoonhorst en Heino waren de Hemelvaartsactiviteiten een 
groot succes. 
 
Catechese. Gert. 
- Filmavonden  in onze kerk 20 oktober en 24 november. 
I.v.m. een verzekerde vertoning van deze films is een wifi-
verbinding gewenst. Gert zal de mogelijkheden nagaan. 
- Emmanuelwandeling vanuit onze locatie 15 september. 
Nadere mededelingen volgen nog. 
Verder geen belangrijke zaken, die al niet eerder in dit verslag 
zijn opgenomen. 
 
7. Vernieuwing aanbod kerkelijke vieringen en activiteiten. 
Onder deze noemer kan zeker het door Gert aangedragen punt 
van een brunch worden vermeld. 
Na een viering, gevolgd door gezamenlijk koffie drinken, zou er 
voor belangstellenden een brunch  in onze kerk kunnen worden 
georganiseerd. Men dient zich daarvoor wel aan te melden. Dit 
dan tegen de kostprijs van het gebodene. Het idee is dit bij 
voldoende belangstelling, periodiek te gaan doen. Dit ervan 
uitgaande, dat er voldoende mensen zijn om het te organiseren. 
 
8. Personeelsbezetting. 
- Zoals al vaker aangegeven zijn er binnen onze geledingen 
meerdere functies waarvoor vervanging gewenst of zelfs 
noodzakelijk is. Dit blijft een heikele zaak. 
Wel is het mogelijk om een soort pool te vormen van mensen, 
die incidenteel wat willen doen doch zich niet voor langere tijd 
willen verplichten voor een bepaalde taak. 
Belangstellenden worden met klem gevraagd zich hiervoor aan 
te melden bij José T. of bij Ad. 
- Verder zijn we erg blij met het feit dat Ine en Willem Marsman 
naast het ervaren duo voor het schoonhouden van onze kerk 
willen gaan zorgen. 
Namens alle betrokkenen hartelijk dank daarvoor. 
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9. Overige punten / rondvraag. 
Geen bijzonderheden. 
 
10. Verder iets meer aan de orde zijde sluit José T. de 
vergadering. 
 
Volgende vergadering 26 augustus 2019.  
Openingsgebed door Piet. 
 
 
AvdW 
 
 
 
 
 

  

https://www.intbrookx.nl/vergaderen
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VERSLAG VERG. ST. STEPHANUS D.D. 26-08-2019 
 
Aanwezig ; José Terhorst, Piet v.d. Burg, Gert Reimer en Ad 
v.d. Wurff.   
M.k.a. pastor Butti, José Broersen 
          
1. José T. opent de vergadering en heet allen van harte 
welkom. 
Het openingsgebed wordt verzorgd door Piet. 
 
2. Verslag vergadering 17-06-2019. 
Verslag akkoord. 
Naar aanleiding van verslag 
- vóór 2022 worden er in onze parochie geen kerken gesloten. 
Wel komen er in de kleinere locaties, zoals bij ons, in de 
toekomst minder vieringen van het pastorale team. Dit houdt 
verband met de te verwachten inkrimp van het team. Als we 
elke zondag een viering willen houden zullen we zelf dus wat 
vaker aan de bak moeten. 
- volgende vergadering op de agenda: wat te doen met mensen 
die geen kerkbijdrage geven via de actie kerkbalans. 
 
Actiepunten laten staan: 25-06-03, 26-11-03, 08-04-03, 17-06-
01, 17-06-02. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
- Zie de postlijst.  
- Boekje inzicht en uitzicht. Activiteitenprogramma. Seizoen 
2019-2020. 
Alle parochianen krijgen dit boekje, in principe gelijk met het 
volgende kerkblad. 
Het bevat vele activiteiten, waar men heen kan c.q. aan kan 
deelnemen. Zeer interessant. 
- Boekje de Eucharistieviering (weer) beleven. Jaar van de 
Eucharistie 2019-2020. 
- Verslag van de vergadering van het kernbestuur (voorzitter, 
secretaris, fin. beheerder) van onze geloofsgemeenschap d.d. 
22-08-2019. 
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4. Pastoresoverleg. 
Pastor m.k.a. Geen nieuws. 
 
5. Raad. 
- Voorzitter. 
Zie bij punt 2 “naar aanleiding van verslag”. 
 
-Secretaris. 
De kerkgang van de orthodoxe christenen zaterdags in onze 
kerkzaal vindt in principe 1 keer per 4 weken plaats. Men wil 
wel vaker. Hoe dit dan verder zou moeten is nog onduidelijk. 
Eerstvolgende viering 31 augustus 2019. De daaropvolgende 5 
oktober.  
 
- Penningmeester. 
M.k.a. 
 
Pastoraatsgroep. 
Liturgie.  Vacature. 
- 9 September komt de pastoraatsgroep Liturgie weer bijeen. 
- Het voorbereiden van een woord- en communieviering met 
een overweging vergt veel energie. 
 
Diaconie. Vacature. 
Geen bijzonderheden. 
 
Catechese. 
- Overleg met zuster Christella over een bezinningsdag in 
Denekamp.  
- Nog uitzoeken films voor 20 oktober. 
 
Gemeenschapsopbouw. 
Geen bijzonderheden. 
 
6. Andersoortige vieringen. 
De toekomstige inkrimp van het pastorale team zal de behoefte 
aan alternatieve vieringen doen toenemen.  
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Te denken valt daarbij aan het vertonen van specifieke films, 
gebedsvieringen, bijbelvertellingen, het uitzenden van een 
zondagse t.v.-mis, al dan niet met een communie-uitreiking, 
e.d. Hierover moeten we nadenken. 
 
7. Personeelsvoorziening. 
Er zijn mensen, die niet voelen voor een langdurige 
functievervulling, maar wel bereid zijn incidentele activiteiten te 
verrichten. We zullen deze mensen en eventuele klussen 
inventariseren. 
 
8. Overige punten/rondvraag. 
- De Emmanuelwandeling van 15 september voert voor een 
groot deel langs de Vecht met een tussenstop bij De Koppel. 
De voorbereiding is in volle gang. 
- de 2de collecte wordt in de toekomst weer direct na de 1ste 
gehouden zoals dat in het verleden ook het geval was. De 
huidige deurcollecte geeft onduidelijkheid, vooral als mensen 
na de viering nog in de kerk nablijven. Piet zal dit overleggen 
met de kosters. 
- 14 oktober Piet afwezig. 
- Filmvertoning 20 oktober. 
 
8.Volgende vergadering 14 oktober 2019.  
Openingsgebed door José T. 
 
 
AvdW  
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INZICHT EN UITZICHT 
 
 
U hebt of krijgt een dezer dagen de eerste uitgave van ‘Inzicht 
en Uitzicht’ in handen. Deze brochure is helemaal nieuw en 
bevat een impressie van wat er in het komende winterseizoen 
in de verschillende locaties van onze grote Emmanuel parochie 
in Salland en de Vechtstreek op het programma staat. 
U vindt in deze kleine glimmende uitgave een twintigtal 
activiteiten waarvoor en waarbij we u graag uitnodigen. Vaak 
beperken we de toegankelijkheid van onze catechetische en 
kunstzinnige avonden, de lezingen en de excursies tot onze 
lokale gemeenschappen. En eigenlijk is dat jammer. Met dit 
overzicht hopen we u uit te dagen deel te nemen aan een van 
de activiteiten ook over de grenzen van uw eigen 
geloofsgemeenschap. 
 
Er staan lezingen op het programma, maar ook cursussen.  Er 
zijn doe-dingen en excursies. 
Kortom een gevarieerd aanbod dat ons allen aan het denken 
wil zetten. Zo hopen we een bijdrage te leveren aan de 
verdieping van ons geloven en zo ook onze geloofshorizon te 
verbreden.  
 
Aan de hand van een ontwerp dat we ontleend hebben aan de 
PKN van Heino hebben we op onze eigen manier dit aanbod 
van pastorale activiteiten in onze parochie verzameld. Sommige 
daarvan zijn samen met onze reformatorische mede christenen 
georganiseerd. Ook bij alle andere lezingen en projecten 
nodigen we hen en andere geïnteresseerden van harte uit. Het 
aanbod wil zo laagdrempelig mogelijk zijn, zodat iedereen die 
geïnteresseerd is mee kan doen. 
 
Dit aanbod is wellicht een eerste stap om in de komende jaren 
in ons gebied grensoverschrijdend gastvrij te zijn. We hopen zo 
met elkaar ons geloven een gedeelde en diepere fundering te 
geven. 
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Samen met de inbreng van alle profielhouders 
gemeenschapsopbouw uit de lokale pastoraatsgroepen, met 
hun creativiteit en coördinatie, hebben we dit kunnen realiseren. 
Gidion van Tongeren heeft alles verzameld en bij elkaar 
gebracht. Hij heeft ook het hele drukproces begeleid. Met 
ondersteuning en inbreng van het gehele pastorale team en 
dankzij de middelen van ons parochiebestuur hebben we dit 
mogelijk gemaakt en dankzij de bezorgers van het parochieblad 
hebt u of gaat u deze mooie brochure  in uw brievenbus 
aantreffen. Mocht dat onverhoopt niet zo zijn dan zij er (extra) 
exemplaren te verkrijgen in uw parochiesecretariaat of achterin 
het kerkgebouw. 
 
We hopen van harte u te mogen ontmoeten als deelneemster of 
deelnemer van een van de activiteiten. En neem vooral gasten 
mee!! 
 
 
 

GEZOCHT: FIETSEN VOOR HET AZC 
 
De werkgroep van het Diaconaal Platform zoekt fietsen voor 
bewoners van het AZC. 
Dit om de mobiliteit van de asielzoekers te vergroten. Hiermee 
kunnen ze gemakkelijker boodschappen doen in Hardenberg. 
Wij zoeken tweedehands fietsen die eigenlijk niet meer gebruikt 
worden, maar nog heel goed een tweede ronde mee kunnen. 
De fietsen worden helemaal nagekeken en tegen de gemaakte 
onkosten aangeboden aan de asielzoekers. Gemiddeld betaalt 
een asielzoeker € 30 voor een fiets. Al meer dan 250 fietsen 
hebben we op deze wijze kunnen aanbieden. Op dit moment 
hebben we weer dringend behoefte aan een nieuwe partij 
fietsen. Heeft u nog een fiets voor ons? Stuur ons dan een e-
mail naar onderstaand adres en wij nemen z.s.m. contact met u 
op om de fiets te komen ophalen. Graag ook uw naam, adres 
en telefoonnummer vermelden. Alvast hartelijk dank. 
E-mailadres: secretariaatwerkgroepazc@gmail.com 
 

mailto:secretariaatwerkgroepazc@gmail.com
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“HET ZOEKEN NIET MOE. IK BLIJF ONDERWEG…” 
 
Op  16 oktober 2019 organiseert de werkgroep “Het zoeken niet 
moe. Ik blijf onderweg…”  
een middag met als thema: Voettocht naar Santiago de 
Compostella. 
We hebben Hans Schoorlemmer, verbonden aan het 
Dominicanenklooster Zwolle bereid gevonden ons mee te 
nemen en te vertellen over zijn voettocht naar Santiago de 
Compostella.  

Van oudsher hebben bedevaarten, naar welk bedevaartsoord 
ook, een religieus karakter: pelgrims reisden daarnaartoe ten 
einde daar aanwezige relikwieën te vereren. Ook ondernam 
men een bedevaart ter uitvoering van een aan God gedane 
belofte, of vanwege boetedoening. 

Religieuze, of in elk geval levensbeschouwelijke, motieven 
spelen ook thans vaak een rol. Doch een aanmerkelijk deel van 
de pelgrims dat tegenwoordig naar Santiago reist doet dit 
vanwege het cultuurhistorische erfgoed op de route, vanwege 
de fysieke uitdaging of om, vaak in samenhang met 
ontwikkelingen in het eigen leven, geruime tijd in een geheel 
andere omgeving te verkeren. 

Ook Hans Schoorlemmer ging deze uitdaging aan en aan de 
hand van foto`s en verhalen wil hij ons graag meenemen op 
deze bij bijzondere reis en ervaring. 

 

                                

   
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Relikwie
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We organiseren deze middag op;                                 

 
Woensdag 16 oktober om 13.30 uur 

in het parochiecentrum van de geloofsgemeenschap  
H. Hart van Jezus  

Posthoornweg 6 in Lemelerveld 
 

Agenda:  
13.30 uur, ontvangst met koffie/thee. 
14.00 uur, welkom door de voorzitster mevr. Rosendaal-Kroes. 
Korte bezinning Marga klein Overmeen. 
Hans Schoorlemmer met; De voettocht naar Santiago de 
Compostella.. 
Pauze met koffie/thee. 
Mogelijkheid tot vragen. 
Mededelingen. 
We hopen rond 16.00 uur de middag af te kunnen sluiten. 
 
De kosten voor deze middag bestaan uit een vrije gift. 
 
Graag tot ziens op 16 oktober. 
 
Werkgroep; “Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg.” 
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OOGSTDANKFEEST 
 

28 september t/m 5 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 28 september 
t/m zaterdag 5 oktober te bewonderen in de St. Alphonsuskerk 
aan  de Herenstraat 15 te Slagharen. 
Ook zal er een expositie zijn van dorpsgenoot en kunstschilder 
Roelof Mulder. Sinds zijn stucadoorsbedrijf is overgenomen en 
Roelof met pensioen ging, schildert hij stillevens, bloemen en 
landschappen. Zijn werk is ook al geëxposeerd in de bibliotheek 
van Hardenberg.  
  
Van maandag 30 september t/m vrijdag 4 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 28, zondag 29 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 plaats in de R.K. 
kerk van de H. Alphonsus De Liguori: 
 
Zaterdag 28 september om 19.00 uur: 
Oogstdankviering gehouden.   
Deze viering is samengesteld door de werkgroep voorgangers 
Slagharen 1. 
Met zang door het  St. Caeciliakoor. 
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Zondag 29 september om 9.00 uur: 
Eucharistieviering. 
Celebrant: pastor Wenker. 
Met medewerking van het koor Cornel.  
 
Zondag 29 september om 15.30 uur: 
Plechtig Lof. 
Celebrant: pastor Wenker. 
Met zang door het St. Caeciliakoor. 
 
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. 
 
 
Expositieoogstdankfeest.                                                          
                                              
Tijdens het oogstdankfeest hopen we weer van al het moois dat 

de natuur ons brengt, te kunnen genieten. Dit gaat natuurlijk 

niet zonder de uitzonderlijke talenten en fantasie van de 

bloemengroep die dit al jaren verzorgd. Omdat het steeds 

moeilijker wordt om de gehele kerk te voorzien van mooie 

stukken is er dit jaar weer een expositie achter in de kerk. 

Roelof Mulder, een plaatsgenoot, heeft al een mooi aantal 

schilderijen gemaakt. Bloemen, stillevens en landschappen. 

Roelof heeft jaren een stucadoorsbedrijf gehad en na zijn 

pensionering is hij begonnen met schilderen. Enthousiast over 

zijn schilderijen hebben we hem uitgenodigd om zijn werk bij 

ons in de kerk te exposeren. We vinden het fijn dat wij allen 

mee mogen genieten van zijn schilderijen, en we hopen dat u 

allen weer komt kijken in onze mooi versierde kerk. 
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H. GERARDUS MAJELLA BEDEVAART OVERDINKEL 
 
Op zondag 20 oktober 2019 zal in Overdinkel voor de 107

de
 

keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met 
als thema: Je bent niet alleen. 
Muzikale medewerking zal worden verleend door 
muziekvereniging Concordia en het dames- en herenkoor.  
 
Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk 
naar het park. Aansluitend om 11.00 uur Plechtige 
Eucharistieviering in het park, waarin hulpbisschop Mgr.  Th. C. 
M. Hoogenboom  de Hoofdcelebrant zal zijn, waarna de 
processie volgt.  
Om 15.00 uur is het Sluitingslof in de Gerardus Majella kerk. 
 
Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar 
vele duizenden pelgrims vanuit het hele land bij elkaar zullen 
komen. Velen zullen al meerdere malen Overdinkel bezocht 
hebben en weten dat deze bedevaart steun en kracht geeft bij 
alle noden van de pelgrims. 
 
Voorafgaand aan de bedevaart is er een Triduüm.  
Op donderdag 17 oktober, vrijdag 18 oktober en zaterdag 19 
oktober, elke avond om 19.00 uur, is er in de Gerardus Majella 
kerk, een viering in het teken van Gerardus.  
Wij willen erop wijzen, dat sinds enkele jaren ook succesvolle 
kinderactiviteiten worden georganiseerd tijdens de viering op 
zondagmorgen.  
 
Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met 
het parochie centrum van de Gerardus Majella kerk op 
werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur ( woensdag gesloten) 
telefoon 053-5381304 
Hier kunt u ook (mis)intenties opgeven.  
Kosten intenties: vrije gift. 
Misintenties: € 5,00 
Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, 
o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel. 
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Graag tot ziens, u bent van harte welkom! 
 
Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: 
gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl 
 
 
 

 
 
 
  

mailto:gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjGg7iBqdjkAhXQ66QKHaGLBr8QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.mariavlucht.nl/nieuws&psig=AOvVaw3zr0mEWdRRhly4tnd3D2QN&ust=1568825621828487


Kerkblad St. Stephanus, herfst 2019 

- 36 - 

 

INLOOPMIDDAG 
 
We zijn opnieuw begonnen de inloopmiddag te organiseren   
en wel op iedere tweede zondag van de maand en nodigen wij 
u weer van harte uit voor een gezellige middag op 
zondag 13 oktober 2019 van 14.00 – 16.00 uur 
in de parochiezaal in Slagharen, Herenstraat 15. 
 
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 als u geen vervoer heeft, daar zorgen wij 
dan voor. 
 
Met vriendelijke groet en graag tot dan, 
Annie Bosch, tel. 0523 68 17 62 
 
 
 
 

VOORAANKONDIGING BEZINNINGSDAG 
 
In januari van dit jaar zijn we met een groep naar Denekamp 
geweest voor een bezinningsdag. Een mooie en zinvolle dag, 
waar de deelnemers met volle teugen van genoten hebben. We 
zijn van plan om begin volgend jaar weer een bezinningsdag te 
organiseren, u krijgt hierover nadere informatie in het volgende 
kerkblad. Indien u belangstelling heeft om mee te gaan, kunt u 
de datum alvast vrijhouden: zaterdag 11 januari 2020. Voor 
meer informatie kunt u ook contact opnemen met Gert Reimer, 
tel 06- 55834529.  
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EMMANUELWANDELING IN HARDENBERG 
 
Zondagmiddag 15 september, half 2. Wat een drukte, daar bij 
onze Stephanuskerk! Bekende gezichten, maar ook 
onbekende. Binnen wordt het ook steeds drukker, Piet, Fred en 
Mieke hebben hun handen vol aan de catering en anderen 
delen nog gauw even van de meegebrachte broodjes. Om 2 uur 
zitten er 50 mensen met een kopje koffie of thee te genieten 
van de door Piet gebakken cake of koek. Pastor Noordink is 
ook van de partij, hij opent de middag en zegt blij te zijn met 
zo’n grote groep mensen, allemaal gekomen om mee te doen 
aan de 9

e
 Emmanuëlwandeling.  

Het is de bedoeling dat we om 2 uur vertrekken, maar…… de 
huifkar heeft vertraging en zodoende is het bijna half 3 als er 
een groep van 12 mensen vertrekt met de huifkar. Tegelijkertijd 
vertrekt er een zeer gemeleerde groep van 34 wandelaars 
richting Vecht. We zien Hardenbergers, maar ook mensen uit 
Slagharen, Dedemsvaart, De Belte, Dalfsen en zelfs een jonge 
vrouw uit Zeeland en een iets oudere dame die woonachtig is in 
een dorpje vlakbij Utrecht. Zij hebben mazzel dat ze net nu in 
Overijssel op vakantie zijn, en dus mee kunnen doen aan deze 
prachtige wandeling.  
Via verschillende paden lopen we langs de Vecht, kijken we 
naar de meeuwen en de koeien en we krijgen onderweg 
spontaan een uitleg van Anielka over het Jodenbergje. 
Ondertussen komen er mooie gesprekken op gang, de 
doelstelling “ontmoeten” lijkt nu al behaald. Na 4,6 kilometer 
gewandeld te hebben, hebben we pauze bij “De Koppel” en wat 
een timing: de huifkar is er precies op hetzelfde moment. De 
mensen die in de huifkar gezeten hebben, vertellen dat ze bij 
de eigenaar thuis geweest zijn en een drankje aangeboden 
hebben gekregen, als excuus voor het te laat komen. Wat een 
goede service! 
Bij “de Koppel” drinken we wat, een deel van de groep eet een 
ijsje, anderen bekijken de natuurtentoonstelling die er is. Alles 
mag, alleen een beetje kletsen is ook goed. JJ, de 
blindengeleidehond die ook van de partij is, drinkt wat water en 
rust even uit. 
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Om 4 uur hervatten we onze wandeling, enkele mensen die in 
de huifkar zaten, willen het laatste stukje meewandelen, 
anderen vinden het wel genoeg en gaan het laatste stukje 
graag met de huifkar mee. De sfeer is uitstekend, niemand 
klaagt dat we nu wel een beetje laat terug zijn!  
Tussen half 5 en kwart voor 5 zijn we terug bij de kerk, waar 
Piet, Fred, Mieke en Mick de hele afwas gedaan hebben en 
klaar staan met hapjes en drankjes. We praten nog even na en 
zijn het erover eens: wat was het een geslaagde middag! Zeker 
voor herhaling vatbaar en de volgende wandeling is ook alweer 
gepland: onder  voorbehoud vindt de 10

e
 Emmanuëlwandeling 

plaats op zondagmiddag 19 april in Hoonhorst. Ik hoop u daar 
allen weer te ontmoeten!  
 
Veronique Reimer  
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FILMAVONDEN 
 
Op zondagavond 20 oktober 2019 gaat de locatieraad voor de 
7

e
 keer een filmavond organiseren in onze kerk, aanvang 19.00 

uur.  U bent allen uitgenodigd voor deze gezellige avond, 
waarop een kopje koffie en/of thee uiteraard niet zal ontbreken. 
De film die wij op 20 oktober laten zien, heet “Esio Trot”.  
 
Korte inhoud: Hoppy leidt een simpel leven: hij verzorgt zijn 
bloemen, leest zijn krantje en gaat af en toe vissen. Maar dan 
maakt hij een praatje met zijn buurvrouw, de charmante 
mevrouw Silver (Oscarwinnares Judi Dench). Hoppy is op slag 
verliefd! Mevrouw Silver heeft echter alleen oog voor haar 
schildpadje Alfie die maar niet wil groeien. Bovendien: Hoppy 
durft haar toch niet mee uit te vragen, verlegen als hij is. 
Wanneer zijn buurman, de botte meneer Pringle , wel een 
avondje uitgaat met mevrouw Silver, stort Hoppy’s wereld in. 
Totdat hij een even briljant als krankzinnig plan bedenkt om 
haar hart te winnen. Een plan waarbij hij honderd schildpadden, 
een keukenkast vol kool en een aangepaste vishengel nodig 
heeft! Esio Troy is één van de meest succesvolle films die de 
BBC ooit produceerde. Een liefdevolle bewerking van een 
klassiek verhaal van Roald Dahl.  
 
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.  
 
De volgende filmavond zal plaats vinden op zondagavond 
24 november, welke film we dan draaien is nog niet bekend, het 
komt tzt op de website te staan! Houdt u de datum alvast vrij?  
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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


