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   Nieuwsblad April 2019 

 
 
Jezus leeft, want ik zie Hem vandaag… 
…..in een moeder die haar kindje de leert vouwen  
om te spreken met Jezus. 
….in een kind dat de schriften bijhoudt van een zieke klasgenoot.  
 
Jezus leeft, want ik zie Hem vandaag… 
….in een jongere die zich zoekend afvraagt 
of God nu de bron is van alle leven.  
….in een man die de nachtpost overneemt van een collega  
waarvan de vrouw ernstig ziek is.  
 
Jezus leeft, want ik zie Hem vandaag… 
….in een bejaarde vrouw die in het rustoord een andere vrouw 
gezelschap gaat houden in haar eenzame uren. 
….in duizenden leken die zich, samen met hun priesters,  
enthousiast inzetten voor Zijn kerk.  
 
Jezus leeft, want ik zie Hem vandaag… 

in jou, ergens in ’t diepste van mijn eigen hart,  
in zovele mensen, in de wonderen van de 
natuur, in…. 
 
Zoek Hem niet tussen de doden maar tussen 
de levenden.  
Weet dat Hij pas sterft, als wijd de moed 
opgeven. 
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Emmanuel Parochie 
Bestuur 
Voorzitter, pastoor A.G.M. Monninkhof.  
Vice voorzitter, mevr. H.A.M. Schoorlemmer-Nijhout   
Secretaris, dhr. A.W.P. van den Berg 
Penningmeester, dhr. H.H. Soepenberg 
2e Penningmeester, dhr .J.A. Wibier 
Bouwzaken, dhr. B. Lenferink 
 
Pastoresteam R.K. Parochie Emmanuel  
Pastoor   A.G.M. Monninkhof (André), 

Telefoon: Tel.nr. 06-22786151 email: monninkhof@hetnet.nl 
  
Pastoraal werker – Profiel Gemeenschapsopbouw 
G.J. (Gerard) Noordink 
Canadastraat 26  
8141 AC Heino 
Telefoon: 0572-391262  E-mail: g.noordink@hetnet.nl 
 
Pastoraal werker Drs. J.G. (Joop) Butti. Contact pastor voor De Belte, 
Dedemsvaart, Hardenberg en Slagharen  Profiel: Catechese 
Herenstraat 17  
7776 AG Slagharen 
Telefoon: 0523-684769  E-mail: butti@home.nl  
 
Pastoraal werker 
M.(Marga) Klein Overmeen-Groot-Zwaaftink. Contact pastor voor 
Dalfsen, Heino, Hoonhorst, Lemelerveld, Ommen, Vilsteren en 
Lierderholthuis.   Profiel: Diaconie 
Telefoon: 06-1827648E-mail: m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl 
 
Parochievicaris/kapelaan 
J.A. (Johan) Rutgers, priester Contact pastor voor De Belte, Slagharen, 
Dedemsvaart en Hardenberg 
Profiel: Gemeenschapsopbouw 
Telefoon: 06-53210174  E-mail: pastor.rutgers@gmail.com. 
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Slagharen: Geloofsgemeenschap St. Alphonsus de Liguori  
Herenstraat 15, 7776 AG Slagharen.  Tel. 0523-681331 

Bankrekening geloofsgemeenschap NL88 RABO 0147 7013 41 
  
E-mailadres: deliguori@hetnet.nl 
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/. 
Zaterdag 19.00 uur of Zondag             9.00 uur 
 
Bestuur van de locatieraad 
Voorzitter   : mevr. Antoinette Kosse              tel.: 06-25578075 
Secretaris   : dhr. Bas Kok                               tel.: 683650 
Penningmeester: dhr. Hans Kosse            tel.: 682883 
 
Pastoraatsgroep     tel.: 
Opbouw :  dhr. Herman Juurlink  683299 
Liturgie : vacant 
Diaconie : mevr. Ineke Santman              682751 
Catechese : vacant 
 
Secretariaat tel.: 0523-681331 
Woensdag  : 10.00 – 12.00 uur 
Vrijdag   : 10.00 - 12.00 uur 
 
Uitvaartverzorgster: Mevr. Osseforth tel: 06-52621701 
Begrafenisvereniging: barbara.slagharen@gmail.com  
Bereikbare pastor van zondagmiddag 12.00 uur tot maandagavond 
24.00 uur: alleen voor dringende pastorale hulp, belt u dan het 
volgende nummer: 06 – 50412238 
 
Vieringen in de regio 
De Belte: Onze Lieve Vrouw van Fatima   
Zaterdag 19.00 uur of Zondag   9.00 uur  
Dedemsvaart: Gefoofsgemeenschap St. Vitus   
Zaterdag 19.00 uur of Zondag   9.00 uur 
Hardenberg: Geloofsgemeenschap St. Stephanus  
Zondag 11.00 uur 
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Pastoralia 
Stilstaan bij het Kruis van Jezus.. 

Eens per jaar worden de kinderen van de basisschool uitgenodigd voor 
een rondleiding in de kerk. Samen met de kosters laat ik ze van alles 
zien: de doopvont, het priesterkoor, de sacristie, de biechtstoel enz.  
Voor de meeste kinderen is het kerkgebouw een vreemde plek.  
De ‘kleintjes’ valt het op dat, wanneer je je stem laat horen, dit meteen 
heel hard klinkt.  
De ‘iets groteren’ worden stil wanneer zij allemaal een kaarsje-met-
intentie bij Maria op mogen steken om daarna samen te bidden. 
Ik zie telkens dat het kerkgebouw veel indruk maakt op hen: de 
architectuur, de hoge gewelven, de glas in lood ramen, de akoestiek 
enz.   Op deze manier hoop ik dat die kinderen iets proeven van wat 
ons overstijgt.  

  
Met groep zes had ik deze keer speciaal aandacht voor de Kruisweg. 
Bij elke statie hebben we stilgestaan, en zo het verhaal van het lijden 
en sterven van Christus opnieuw verteld en beleefd.  
Aan het eind vroeg ik: ‘is er iets dat je nu weet, wat je hiervoor nog niet 
wist?’  
Eén kind sprak spontaan: ‘ik dacht altijd dat Jezus met touwen vast 
was gemaakt aan het kruis, en dat hij wel een steuntje voor zijn voeten 
had, maar nu weet ik dat hij vastgespijkerd was aan dat kruis .. wat zal 
dat zeer hebben gedaan’.  En hardop denkend ging hij verder: ‘Jezus is 
dus niet van de honger omgekomen, maar door die spijkers is hij 
doodgegaan. Jezus is dus vermoord.’ Tja, dat kon ik niet ontkennen..  
Een ander was onder de indruk van de afmeting van het kruis dat 
Jezus moest dragen: te groot en te zwaar voor een mens; geen wonder 
dat je tot drie keer valt.  
En de doek van Veronica met daarin het gelaat van Jezus: daaruit kon 
je opmaken, dat Jezus toch wel heel bijzonder was.. want bij een 
gewoon mens gebeurt dat niet.  
Blijkbaar gaven de staties een beeld van het verhaal dat zij op die 
manier nog niet hadden gezien. Een verhaal dat tot dan toe nogal 
‘statisch’ bleek te zijn, werd met behulp van de afbeeldingen, de 
staties, een belevenis voor hen; een verhaal dat ging leven. Ze zágen 
het letterlijk voor zich, zagen het gebeuren..  
Maar, zo zagen zij, het was bepaald geen ‘eind goed al goed’ verhaal. 
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Ik vertelde dat je zo af en toe wel eens een vijftiende statie zag: die van 
de verrijzenis van Jezus. En ik vertelde dat je de boodschap als volgt 
zou kunnen verstaan: het gaat niet om lijden en dood. Neen, het gaat 
om de opstanding.  
Ook daar in die kerk heb ik weer ervaren hoe moeilijk het is om 
woorden te geven aan dat christelijke mysterie; de kanteling van dood 
naar leven.  
 
E. Borgman zegt het als volgt: met het herdenken van het lijden van 
Jezus herdenken we het lijden van de wereld.  
Alle aspecten in het lijden van Jezus zijn te verbinden met het lijden in 
onze wereld, die ook Gods wereld is.  
Nog steeds worden er mensen gemarteld en vernederd, nog steeds 
worden er mensen veroordeeld. Nog steeds worden er mensen 
beroofd, nog steeds worden er mensen gedood. Nog steeds zijn er 
mensen die hun handen in onschuld wassen.. 
 
In deze tijd willen we komen tot versobering en verstilling. Stil worden 
om het lijden en sterven van Christus te gedenken. Stil worden om het 
lijden in onze wereld te zien. Verstommen bij het onrecht en leed dat er 
overal om ons heen is. Om te erkennen dat lijden nooit een doel op 
zich mag zijn.  
Stil worden om zover te komen, dat we durven hopen en geloven in de 
opstanding tot het ware leven, niet alleen van Jezus, maar van alles en 
allen.  
 
Ik hoop dat dit een opmaat mag zijn tot het Paasfeest: het lijden, 
sterven én de opstanding.  
 
De kinderen van groep zes wisten het eenvoudiger te zeggen: ‘Jezus is 
opgestaan uit het graf en leeft nu bij God. Echt waar!’  
Marga klein Overmeen.   
 

Van de Redactie 
April.. Laten we hopen dat we nu ook het voorjaar tegemoet gaan, met 
lekker zonnig weer. Na de regen zijn we er wel aan toe. Denken wij.  
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We zijn op weg naar Pasen. Met op 14 april Palmzondag. En dan de 
goede week. De vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, 
Paaszaterdag, zullen allemaal in Dedemsvaart zijn.  
Het Hoogfeest van Pasen wordt wel in Slagharen gevierd. Tweede 
Paasdag is de viering in parochieverband in Vilsteren.  
Wij wensen u allemaal een goede voorbereiding.  
De Redactie  

 
Agenda en belangrijke data 
Woe  3 april   9.00 uur KBO belasting 
Don.  4 april   13.30 ZijActief 
   20.00 uur Locatieraad 
Ma. 8 april   ZijActief 
Woe.  10 april  19.00 uur RKV 
Zo.  14 april  Palmzondag Euch.viering 
Ma.  15 april  KBO 
Do  18 april  Witte Donderdag 9.00 uur Schoolgezinsviering 
Vrij.  19 april  Goede Vrijdag Kruisweg 15.00 uur 
Zat.  20 april  Paaszaterdag 20.30 uur viering in Dedemsvaart 
Zon. 21 april  Hoogfeest van Pasen Euch.viering in Slagharen 
Ma.  22 april  Tweede Paasdag 10.00 uur Euch.viering in  
                                 Vilsteren.  
Zat. 27 april  Koningsdag 
Zon.  28 april  Beloken Pasen  
   13.30 uur Dopen  
Zat.  4 mei   19.15 uur Dodenherdenking met koor Cornel 
Zon.  5 mei   Bevrijdingsdag.  
Van 6 maart t/m 21 april Bisschoppelijke vastenaktie  
IBAN NL21INGB0000005850 Vastenaktie Den Haag. 
  
Koffiedrinken op zondag 14 april.   Er is dan koffie, thee en 

limonade. U bent van harte welkom! Zondag 14 april wordt verzorgd 

door groep 4: Tiny, Diny, Greetje en Janneke. 

 

Collecte 

coll. 17 feb. 70,60 

coll. 23 feb. 41,78 
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coll, 3 mrt. 40,75 

coll. 9 mrt.  44,72 

 
Kroniek 

25-2-2019 Gerarda Maria Melecia Holtkuile-Cents 81 jr. 

9-3-2019 Gesina Sophia Maria Weekamp-van Dijk 88 jr. 
 
Wij feliciteren 
Wij feliciteren iedereen die in de maand april jarig zijn. Wij wensen u 
een fijne en gezellige dag toe, maar bovenal een gezond en gelukkig 
nieuw levensjaar. 
 
Viering in de Nieuwe Wever.   
Elke 2de vrijdag van de maand is er een woord en communieviering                                          
in de Nieuwe Wever. De ene keer gaat mevr. A. Bosch en de andere 
keer gaat past.werker J. Butti in de viering voor, die om 15.00 uur 
begint. De viering is toegankelijk voor alle bewoners, familie en andere 
parochianen. Na de viering is er koffiedrinken.  Elke 1ste vrijdag van de 
maand is er een viering in de Eik. De ene keer gaat past. werker Butti 
voor en de andere keer past. Rutgers. Op 5 april zal past. Rutgers voor 
gaan.   

 
Redactievergadering      vouwen en nieten            afhalen 
April                   19 maart                        26 maart                        27 maart 
Mei                     16 april                          23 april                          24 april 
Juni                     21 mei                           28 mei                          29 mei 
Juli/aug.              18 juni                           25 juni                          26 juni 

 

Liturgische vieringen/Intenties.  
Iedere dinsdag om 18.45 uur is er een viering en iedere donderdag  
om 9.00 uur is er een eucharistieviering. 
Elke laatste donderdag van de maand om 10.00 uur eucharistieviering 
Zo       31 maart: 9.00 uur  Comm.viering past.werker Klein      
                            Overmeen met het Ceciliakoor 

                       J.W. Wencker en echtgenote; Gerard Beukers; Dora Wenker- 
                       Stroeve en fam.; Gerda Holtkuile-Cents; Sientje Weekamp-van  
                       Dijk;   
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Di.      2 april;  
          Broeder Cornel 
 
Do.      4 april;  
            Pastor Zandbelt;  
 
Za.      6 april: 19.00 uur Euch.viering past. Rutgers met Believe  
                        Together 
            Gerard en Gre de Vent-Koorman en Britt Kosse; Annie van de  
            Steege-Lohuis; Gerda Holtkuile-Cents; Johan Feddema en 
            ouders Schlepers-de Munnik en fam.; Sientje Weekamp-van  
            Dijk; Willem Kosse en fam.; Mieke Viskaal-Wessel; Gradus  

Schlepers en Corry Bakker-Schlepers; J.W. Wencker en    
echtgenote; Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; Marietje       

            Hagemeijer-Haverkotte en fam.; 

  

 
Di.       9 april:  
            Pastoor Langkamp;   
 
Do.      11 april;  
            Pater Oude-Hengel;  
 
Zo.      14 april: Palmzondag 9.00 uur Euch.viering past. Wenker  
                          met het Ceciliakoor en koffie drinken. 

                        J.W. Wencker en echtgenote; ouders Bouwhuis-Finkers en 
                        fam.; Sientje Weekamp-van Dijk;  

 

 
Di.       16 april: 
            Pastor Westerhof;  
 
Do.      18 april: Witte donderdag 9.00 uur Schoolviering 
             Pastoor Zandbelt;  
 
Vrij.      19 april: Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg Slagharen 2  
                            i.o.m. Butti met het Ceciliakoor 
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Za.     20 april: Paaszaterdag 20.30 uur Paaswake in Dedemsvaart 
 
Zo.     21 april: Hoogfeest van Pasen; 9.00 uur Euch.viering past.  
                         Wenker met het koor Cornel 
           J.W. Wencker en echtgenote; fam. de Gooijer-van der Most;  
           Antoon en Gretha van der Most-Pieper; fam. Mecklenfeld- 
           Scholten; Gerard Beukers; Herman Plas en ouders Plas- 
           Sentker; Meine en Lenie Kloppenburg-Biemans; Bernard en Dini  
           Schlepers-Hemme en Rita en Berry Schlepers; Anton en Truus  
           Pieper-Boomgaard; Jan en Miep Peters; ouders Wering- 
           Bouwhuis; Herman en Marie Hagemeijer-Wering; Anton en  
           Herman Wering; ouders Juurlink-Spijker; Tinus en John  
           Temmink en fam.; Betsie Wenker-Elfrink ouders Wenker-Maas; 
           fam. Wellen-Assen; Wendy Hagemeijer en Antoon en Lena  
           Bouwhuis en fam. Hagemeijer-Takens; Johan en Riek  
           Schlepers-Sieljes en Greet Sieljes; Gerard Back; Jans en Rika 
           Hegeman-Soppe; Sientje Weekamp-van Dijk;  Johan Feddema  
           en ouders Schlepers-de Munnik en fam.; Sientje Wellen- 
           Weekamp; Hans Soppe; Gradus Schlepers en Tiny Schlepers- 
           Spijker en Martin; Joop en Truus Hagemeijer-Disselborg;  
           Marietje en Graats Hagemeijer-Disselborg;  
 

 
Ma.     22 april: Tweede Paasdag; 10.00 uur Emmanuelviering in 
           Vilsteren  
 
Di.      23 april:  
           Pastoor Langkamp;  
 
Do.     25 april:  
           Pastor Westerhof; Johanna Arkes-Kosse; Antoon Otten en fam.;  
          
Zo.     28 april: 9.00 uur Euch. viering past. Monninkhof met het  
                         Ceciliakoor 
          J.W. Wencker en echtgenote; ouders Weekamp-Schlepers; Dora  
          Wenker-Stroeve en fam.; Herman en Marietje Pijfers en Henk 
          Pijfers;  
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Di.      30 april:  
          Bennie en Berny Maas;  
 
Za.  4 mei: Dodenherdenking 19.15 uur met het koor Cornel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paasvieringen in de regio.  
Slagharen: 
Witte Donderdag:  9.00 uur schoolviering 
Goede Vrijdag;  15.00 uur kruisweg 
Paaszaterdag;  geen viering 
Hoogfeest van Pasen: 9.00 Euch.viering 
Tweede Paasdag:  geen viering 
 

De Belte: 
Witte Donderdag:  geen viering   
Goede Vrijdag:   geen viering 
Paaszaterdag:  geen viering 
Hoogfeest van Pasen: 9.00 uur Comm.viering 
Tweede Paasdag:  geen viering 
  
Dedemsvaart: 
Witte Donderdag:  19.00 uur Euch.viering 
Goede Vrijdag:   9.00 uur kruisweg 

april   6/7  13/14 27/28 

D’vaart 

za.19.00 u 

zo. 9.00 u. 

 

- 

Euch. 

 

- 

Euch. 

 

- 

Comm.  

De Belte 

za.19.00u. 

zo. 9.00 u. 

 

- 

Euch. 

 

Euch. 

- 

 

Comm. 

- 

H’berg  

Zo11.00u.  

 

Euch.   

 

Euch. 

 

Euch. 
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    19.00 uur Comm.viering 
Paaszaterdag:  20.30 uur Paaswake 
Hoogfeest van Pasen: 9.00 uur Comm.viering 
Tweede Paasdag:  geen viering 
 

Hardenberg: 
Witte Donderdag:  geen viering 
Goede Vrijdag:  geen viering 
Paaszaterdag:  geen viering 
Hoogfeest van Pasen: 11.00 uur Comm.viering 
Tweede Paasdag:   geen viering 

 
Misdienaarsbeurten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij vragen of mededelingen kun je mij bellen. Ook voor het opgeven 
van misdienaars of misdienettes. Hilda Berg. Tel.: 683081 
 

Wat iedere parochiaan wil weten 

Vastenactie 2019. Schoon water verandert alles! Even je handen 
wassen, een glas water pakken, thee zetten of de wc 
doortrekken: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil dat we 
kranen in huis hebben waar schoon, veilig water uit komt. In grote 
delen van de wereld is water ver weg en vaak 
onveilig.                                                                                           
                Vastenactie steunt diverse water-projecten in Niger, 

Za.  6 april  19.00 uur Annie Kok  
Hilda Berg 

Zo. 14 april 9.00 uur 
 

Lisa Meekhof 
Stefanie Bosch 

Vrij. 19 april 15.00 uur Marietje Hertsenberg 
Annie Kok 
Hilda Berg 

Zo. 21 april 9.00 uur  Marieke van de Blieck 
Stefanie Bosch 
Lisa Meekhof 

Zo. 28 april 9.00 uur Marietje Hertsenberg 
Hilda Berg 
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Congo, Sierra Leone, Nicaraqua en Indonesie, die schoon water dicht 
bij mensen brengen, dmv infiltratiesystemen, putten, pompen of 
opslagtanks. En daarmee worden levens blijvend veranderd.                                                                                                             
Van Aswoensdag, op 6 maart, tot eerste Paasdag op 21 april, is het 
vastentijd. Een tijd van bezinning, een tijd om het met wat minder te 
doen. Uw tijd, geld en aandacht kunt u dan delen met mensen die uw 
steun kunnen gebruiken. Bij dit nieuwsblad is een vastenzakje 
geleverd. Wilt u deze vastenactie steunen, kunt u het zakje in de bus in 
de kerk gooien (of brievenbus kerk) of meegeven aan uw 
nieuwsbladbezorger. 

Vasten is altijd een bekend fenomeen geweest binnen katholieke kerk, 
maar tegenwoordig is het ook buiten religieuze kaders een herkenbare 
gedachte. Jongeren zijn bv steeds meer bewust aan het minderen met 
hun social media gebruik. Nieuw onderdeel bij vastenactie is dan ook 
’40 dagen Challence. Bv, drink 40 dagen geen frisdrank en doneer 40 
x 50 eurocent aan Vastenactie. 40 dagen geen koekje bij de koffie en 
doneer 40 x 25 eurocent aan vastenactie. Zo kunt u zelf bepalen 
waarmee u gaat minderen en welke donatie dat oplevert. Maar bij alles 
wat u doneert, onze hartelijke dank! 

 

Verslag jaarvergadering van 14 februari 
2019 

 
Pastor Butti opent de avond met een gedicht van Frans 
Cromphout getiteld: Lente  
Antoinette Kosse heet alle aanwezigen van harte 
welkom. Terugkijkend op het jaar 2018 kunnen we 
stellen dat het een rustig jaar was. We hebben afscheid 
moeten nemen van pastoor Hermens en hebben als 
vervanger voor hem pastoor Monninkhof terug 
gekregen. Op financieel gebied hadden we een meevaller. Na 
onderzoek bleek het dak van de kerk gelukkig geen asbest te bevatten, 
wat betekent dat het dak alleen maar hoefde te worden gereinigd en 
gecoat.  
Door het beperkte aanbod van gelegenheden om na een uitvaart ergens 
een koffietafel te houden heeft onze locatie dit opgepakt en besloten voor 
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de mogelijkheid om de koffietafel in de parochiezaal te laten houden. Dit 
wordt goed ontvangen.  
De landelijke trend in leegloop van kerken baart ook onze 
geloofsgemeenschap zorgen. Hoe kunnen we onze kerk vitaal houden, 
wie zijn wij en waar willen we voor staan, zijn belangrijke vragen geweest 
in een brainstormsessie die is geweest. Wat en hoe ziet de Emmanuel 
Parochie onze kerk vandaag de dag. Op verschillende vlakken wordt er 
al nauw samengewerkt in IPV verband. Denk bijvoorbeeld aan de 
gezamenlijke vieringen van de Eerste Heilige Communie en het Heilig 
Vormsel tussen de geloofsgemeenschappen de Belte, Hardenberg, 
Dedemsvaart en Slagharen. In de toekomst zal dit 
samenwerkingsverband steeds belangrijker gaan worden, aangezien de 
vijver van vrijwilligers steeds kleiner wordt waaruit gevist kan worden.  
 
Hans Kosse bespreekt de voorlopige jaarcijfers van 2018 en de begroting 
van 2019. Alles is terug te lezen in het boekje kerkbalans 2019. Het thema 
van kerkbalans is: Geef voor je kerk. 
Punten uit de verslagen van de pastoraatgroepen: 

• Taakveld Catechese: Het afgelopen jaar zijn er 10 kinderen 
gedoopt. In totaal hebben 18 kinderen de Eerste Heilige Communie 
gedaan. Bij het Heilig Vormsel hebben 34 jongeren het sacrament 
toegediend gekregen, mede doordat dit jaar voor het eerst 
Dedemsvaart zich ook heeft aangesloten.   
Het contact met de school is verbeterd. We willen de school door 
samenwerking meer betrekken bij de kerk. 

• Taakveld Diaconie: Ook in onze kerk zet men zich in voor de 
Diaconie. Mensen die zich vrijwillig inzetten voor een ander. Om 
bijeenkomsten of spelletjesmiddagen te organiseren voor ouderen 
en alleengaanden, bezoekjes te brengen aan langdurig zieken 
(door bv de Zonnebloem), Kerstpakketten rondbrengen door 
Caritas, collecteren voor goede doelen, enz. De bisschoppelijke 
Vastenaktie heeft €344,12 en de vastendoosjes van de Kwinkslag 
heeft €126,60 opgebracht. De opbrengst van de verloting 
paaskaars van €244,50 ging naar de stichting Caritas. Deze is 
aangevuld tot €500. Er zijn regelmatig aanvragen voor 
ondersteuning en hulp door Diakonaal Platvorm Hardenberg. Met 
de locaties Hardenberg, De Belte en Dedemsvaart is er een 
gesprek geweest over eventuele samenwerking en waar we elkaar 
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kunnen versterken. Dit onder leiding van onze profielhouder, pastor 
Marga Klein Overmeen. De kerstcollecte was dit jaar voor Artsen 
zonder Grenzen. Er is een bedrag van €673,72 is bijeengebracht. 

• Taakveld Liturgie: In 2017 zijn er weer een aantal bijzondere 
vieringen geweest: de presentatie vieringen van de dopelingen, 
het Heilig Vormsel en Allerzielen met de wijding van de graven. 
Tijdens Palmpasen was er een paasmusical, gezongen door het 
gospelkoor Godiva uit Lutten. Hilda en Sander Berg ontvingen op 
26 april een Koninklijke onderscheiding. Dirigent Henk Bols heeft 
afscheid genomen van het koor Cornel, Anielka Żak heeft het 
stokje van Henk overgenomen. Tijdens oogstdankfeest was er 
een mooie fototentoonstelling over verschillende geloven. Het 
jaarlijkse vrijwilligersfeest was weer gezellig en geslaagd!   

• Taakveld Opbouw: Het dak van de kerk is schoongemaakt en 
gecoat. De kerk en pastorie zijn opgeknapt door een 
schilderbeurt. Op het kerkhof is een nieuw bloemperk aangeplant 
in samenwerking met een project (Troost) van de Groene Welle. 
Er wordt nagedacht over een kapelletje bij de kerk te bouwen.  

 
Pastor Butti blikt terug op het afgelopen jaar: We hebben afscheid 
moeten nemen van pastoor Hermens, maar hebben we per september 
pastoor Monninkhof welkom kunnen heten in onze parochie. Het 
pastoraal team is goed bezet en bestaat nu uit 2 priesters en 3 pastoraal 
werkers en pastor Wenker als assistent priester. Maar hoe gaat de 
toekomst eruit zien? Belangrijk is dat er wordt gekeken wat we echt 
belangrijk vinden in de geloofsgemeenschap. Door de vergrijzing zijn er 
steeds minder vrijwilligers, wat consequenties heeft voor de organisatie. 
Er moet worden gekeken naar pastoraat in de meest ruime zin. 
Ruimte voor nieuwe activiteiten, zoals Bijbelkringen /filosofiegroepen 
/filmavonden waar geloof aan de orde komt.  
 
Pastoor Monninkhof heeft in het kort over zichzelf verteld en gesproken 
over het pastoraal beleidsplan. In 2015 is begonnen met het beleidsplan 
met toen de opmerking dat er de komende 5 jaar geen kerksluitingen 
zouden zijn in onze parochie. We zijn nu bijna aan het eind van dit 
termijn. Hoe nu verder? Hiervoor zijn nog geen pasklare oplossingen. Er 
is al wel een aanzet gemaakt, maar nog geen duidelijk beleidsplan. Wat 
is onze inspiratie? Er moeten keuzes gemaakt worden op het gebied van 
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liturgie. Het pastoraal team zal waarschijnlijk over 2 jaar krimpen. Pastor 
Rutgers zal een keer een nieuwe benoeming krijgen en pastor Noordink 
gaat richting pensioen. We zijn afhankelijk van het bisdom of deze 
plekken weer worden opgevuld. Op diaconaal vlak moeten we meer naar 
de missionaire benadering: Ga naar buiten! De vraag voor alle 
geloofsgemeenschappen geldt: Hoe houden we onze 
geloofsgemeenschap vitaal? Denk na over de toekomst! Eendracht 
maakt macht geldt ook voor de geloofsgemeenschap, ook voor de 
toekomst. 
Met vriendelijke groet, de locatieraad. 

                                                                                            

             Herinnering 
Mogen wij de parochianen die hun kerkbijdrage van het jaar 2018 
nog niet betaald hebben, vriendelijk verzoeken dit alsnog te 
doen?  Uw bijdrage is onmisbaar.   
Met dank voor Uw medewerking, 
Het Locatiebestuur. 
 

Sam’s kledingaktie 
in Slagharen-De Belte 

voor Mensen in Nood   Zaterdag  

11 mei van 9.00 uur tot en met 12.00 uur 
bij: O.L.V.  van Fatimakerk  De Belte, of 
bij de kerk in Slagharen op vrijdag 10 

mei, tussen 10.00 en12.00uur. 
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Verloting paaskaars.                                                                                                               

Evenals andere jaren gaan wij de paaskaars ook dit jaar weer 

verloten.  Waarschijnlijk zullen de loten met Palmpasen en op 

eerste paasdag worden verkocht. Eventueel via de kosters. De 

opbrengst van de verloting zal dit jaar naar De Eik en de Nieuwe 

Wever gaan. Zij kunnen het gebruiken voor een leuke extra 

activiteit voor de bewoners. Wij hopen op een goede opbrengst!!            

De locatieraad. 

Ontmoetingsdag donderdag 25 april 2019 

                Geachte parochiaan, 

      U wordt van harte uitgenodigd voor een 
                       ontmoetingsdag op  

                       Donderdag 25 april a.s. 
 

Het is de bedoeling samen een dagje uit te gaan. We 
vertrekken vanaf het parochiecentrum. De tijd wordt nog nader 

bekend gemaakt.  
Met elkaar gaan we naar Zuidoost Drenthe. We zullen daar ook de 
lunch gebruiken. Een ieder die zich betrokken voelt is van harte 
welkom. 
Als U een auto tot uw beschikking hebt en ev. wilt rijden horen wij dat 
graag. 
Om U gastvrij te kunnen ontvangen vragen wij U om zich aan te 
melden bij Rieky van Leur voor Dedemsvaart en Hardenberg. Tel 
614824     Annie Bosch voor Slagharen en de Belte Tel.681762 

Opgave voor 1 april a.s.  
Wij vragen € 20,00 voor de onkosten van deze dag, inclusief het 
vervoer en lunch. 
Deze dag wordt georganiseerd door de werkgroep Verlies en 
verwerking van de geloofsgemeenschappen Dedemsvaart, 
Hardenberg, de Belte en Slagharen, samen met pastor J. Butti 
Met vriendelijke groet, 
Pastor Joop Butti en de leden van de werkgroep Verlies en verwerking. 
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                                      Inloopmiddag 
Wij nodigen u weer van harte uit voor een gezellige middag op zondag 
14 april 2019 van 14.00 – 16.00 uur in de parochiezaal in Slagharen. 
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     
 

 
Overleden 25 februari  j.l. 

 
Gerarda Maria Melecia Holtkuile-Cents 

Op de leeftijd van 81 jaar 
 

Laten we haar in onze gebeden herdenken 
 

 

 
Overleden 9 maart j.l. 

 
Gesina Sophia Maria Weekamp-van Dijk 

Op de leeftijd van 88 jaar 
 

Laten we haar in onze gebeden herdenken 
 

 
Varia 
Boekje ‘Leven met Engelen’ beschikbaar. 
Mensen die in november de lezing ‘Leven met Engelen’ bijgewoond 
hebben vroegen om de tekst van de lezing. De hoeveelheid informatie 
bleek voor velen te veel om te kunnen onthouden. 
Inmiddels is er van de lezing een boekje gemaakt. 
Het kost €3,- (ex portokosten) 
Wie interesse in het boekje heeft  kan contact opnemen met René 
Huyskes: rm.huyskes@gmail.com 

mailto:rm.huyskes@gmail.com
mailto:rm.huyskes@gmail.com
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Benefiet-KOOR-&SAMENZANG-avond in de Höftekerk op 
zaterdagavond 6 april a.s. 
De ZWO-commissie(Zending-Werelddiaconaat-
Ontwikkelingssamenwerking) van de PG Hardenberg-Heemse heeft in 
samenwerking met het landelijk PKN-buro Kerk in Actie een ZANG-
avond georganiseerd op zaterdag 6 april a.s. in de Höftekerk te 
Hardenberg, aanvang 19.30 uur (kerk open vanaf 19.00u) Het 
jongerenkoor JUDAH uit Rijssen verzorgt deze avond. De avond 
wordt muzikaal begeleid door Jorrit Woudt (piano), Harry Hamer 
(orgel) en Johanneke Wilbrink (dwarsfluit). De opbrengst van de 
kaartverkoop en van de collecte is bestemd voor het 40-dagentijd-
project: Opvang van weeskinderen in Rwanda, 25 jr. na de genocide. 
De toegangskaartjes  á  5,-/st.  zijn te verkrijgen op zaterdagavond bij 
de ingang van de kerk  of via de website: 
https://www.korenindekerk.nl/koren/benefietconcert-voor-kerk-in-actie-2  
. Ook zal dhr. Jean de Dieu (medewerker van KiA in Rwanda) 
aanwezig zijn op deze prachtige zangavond, hopelijk samen met heel 
veel bezoekers/zangliefhebbers. 
 

Voorlichting ecologische voetafdruk op 23 april 

Zoals iedereen weet, staat duurzaamheid en klimaat hoog op de 

agenda. Niet alleen van de politiek maar ook bij burgers, van jong tot 

oud. Daarbij speelt vooral de dringend gewenste afname van CO2 een 

belangrijke rol. Ben je ook benieuwd wat op dit moment jouw bijdrage 

aan het duurzaam maken van onze aarde is, en hoe je het beste die 

bijdrage kunt verhogen? Kom dan naar de voorlichting ecologische 

voetafdruk op 23 april aanstaande in Lemelerveld. Dan gaan we op 

speelse wijze bezig met het vaststellen van je huidige ecologische 

voetafdruk, en gaan we in groepjes onderzoeken hoe we die kunnen 

verkleinen. De avond wordt georganiseerd door de 

geloofsgemeenschap in Lemelerveld en vindt plaats in hun 

parochiecentrum. Het adres is Posthoornweg 6. Bij deze voorlichting 

zijn alle parochianen van de Emmanuëlparochie uitgenodigd. Iedereen 

is welkom vanaf 19.30 uur, en we beginnen om 20.00 uur. Meld je aan 

door een mail te sturen naar info@parochielemelerveld.nl. 

https://www.korenindekerk.nl/koren/benefietconcert-voor-kerk-in-actie-2
https://www.korenindekerk.nl/koren/benefietconcert-voor-kerk-in-actie-2
mailto:info@parochielemelerveld.nl
mailto:info@parochielemelerveld.nl
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 Verenigingen.  
 

Buurtkamer 
6 april Kaarten en Biljarten 13 april Paasbingo  
Van 15 -17 april worden er weer paasstukjes gemaakt, voor de 
verkoop. Het geld is voor de Welfare.   
 

ZijActief 
Maandag  8 april om 19.30 uur in de parochiezaal 
De lezing wordt verzorgd door het “Koninklijke Nederlandse 
Geleidehonden Fonds”. Tijdens deze avond wordt ons verteld over de 
opleiding van de geleidehond door een specialistische trainer. Wat kan 
de hond betekenen voor de eigenaar en wat zijn de eigen 
ervaringen……  Op deze avond zal een geleide hond aanwezig zijn, 
deze mag echter niet geaaid of aangehaald worden! 
  
Donderdagmiddag  4 april om 13.30 uur in de parochiezaal 
De film vertelt het verhaal van Piscine Pi Patel, een zestienjarige 
Indiase jongen, wiens vader een dierentuin in India heeft. Wanneer zijn 
ouders besluiten naar de ander kant van de wereld te verhuizen 
worden alle dieren ingescheept. De overtocht eindigt abrupt wanneer 
een storm de boot doet zinken. Na de dramatische schipbreuk belandt 
Pi op een reddingsboot, samen met een levensgevaarlijke Bengaalse 
tijger. De interactie tussen deze twee is boeiend om te zien. Een mooi 
meeslepend verhaal met een aantal ontroerende momenten. Prachtig 
in beeld gebracht: kleurrijk, sprookjesachtig en veel mooie plaatjes.  
 
Donderdag 11 april 10.00 uur in de Haarslag 
ZijActief organiseert voor de eerste maal in haar bestaan (sinds 1946) 
een wandeling in en om  Slagharen  voor haar leden en de zusterver- 
enigingen in de regio Salland!!! De afstanden zijn: 3-5-7- km. Ook aan 
degenen die niet zo goed ter been zijn is gedacht. Op een kleine 
loopafstand zijn de kerk, het museum, de stekelkas en het klooster te 
bezoeken, zodat zij deze dag gezellig kunnen meemaken. Tussen de 
middag wordt er een lunch verzorgd.  
Laat deze unieke dag niet aan je voorbijgaan en geef je op, zodat we 
met heel veel leden samen mogen genieten van hetgeen Slagharen 
e.o. te bieden heeft! 
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