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   Nieuwsblad juni 2019 

 
 
 
 

Hoop die opvlamt. 
 
Blaas het vuur in ons aan, als we moe en uitgeblust 
onderuit zakken met de gedachte dat het toch niet helpt 
om ons in te zetten voor een betere wereld.  
 
Laat de hoop in ons opvlammen  
zodat we de onverschilligheid van ons afgooien 
en opstaan en aan de slag gaan, in geloof en vertrouwen.  
 
Want u, God, bent de windvlaag die ons een duwtje geeft. 
U wakkert onze idealen aan en doet de vonk overslaan 
van de ene mens naar de andere.  
Greet Brokerhof-van der Waa.   
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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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mailto: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 

 

mailto:deliguori@hetnet.nl
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
mailto:barbara.slagharen@gmail.com
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Pastoralia 
 

Geestkracht 
 
“Hallo pastor, komt u vandaag weer bij ons over Jezus vertellen?”, dat 
vroeg een enthousiast kind op het schoolplein. :”Ja”, zei ik spontaan, 
“maar meer nog kom ik jullie iets vertellen, dat je met jouw handen niet 
kunt vastpakken”.  
Waarom gaf ik eigenlijk deze reactie? We moeten in onze tijd toch 
vooral de verhalen blijven vertellen over Jezus en hoe God met ons 
mensen omging en omgaat. Juist in een tijd waarin veel mensen lijden 
aan ‘christelijke cultuurarmoede’. We zullen het binnenkort wel weer 
horen op de radio en tv. Er zullen ongetwijfeld weer journalisten de 
straat op gaan en mensen ondervragen of ze wel weten wat er met 
Pinksteren eigenlijk gevierd wordt. En dan zal de schraalheid van de 
basale kennis van veel mensen weer schrijnend geëtaleerd worden:  
 
“Pinksteren??? Ik zou het niet weten wat er dan gevierd wordt. Iets met 
de kerk? Is Jezus dan gestorven aan het kruis? Of heeft het iets met de 
Ramadan te maken misschien?”  
 
Dan blijft het dus extra noodzakelijk dat we blijven vertellen over het 
feest van de Geest. Dat we blijven doorgeven dat Jezus aan zijn 
mensen heeft beloofd dat hij hen en ons een Helper en een Trooster 
zal zenden, die ons alles weer te binnen zal brengen? Moeten we niet 
extra  die verhalen blijven vertellen, hoe de leerlingen, die in angst en 
onzekerheid verkeerden, verrast werden met een vurige vlam van hoop 
die  hen tot enthousiaste, gedreven, hartstochtelijke, ‘geestkrachtige’ 
mensen maakte? Waardoor iedereen begreep wat hen bezielde? 
 
Jazeker: we moeten de verhalen blijven vertellen. En tegelijk mogen we 
het niet bij verhalen laten. Er is meer. Er wordt ook in onze tijd en in 
ons leven en in ons hart iets uitgezaaid van geloven en vertrouwen. 
Ook in onze tijd daalt de Geestkracht van God neer in onze wereld en 
zelfs in ieder van ons!! 
 



  
 

5 
 

We hebben het in ons geloven heel veel over zaken die je niet in de 
handen kunt houden. 
We denken na en spreken over termen als: liefde, trouw, genade, 
geluk, vertrouwen, kwaadheid, angst, mildheid, verdraagzaamheid, 
vrede, geduld, geestkracht, etc. etc. 
 
Het zijn begrippen die we in ons hoofd en in ons denken overwegen en 
een invulling geven. 
Het zijn begrippen die nergens te koop zijn en die je niet per kilo, per 
gewicht kunt aanschaffen. Ze hebben wel een prijs, maar ook dat is 
een andere dan die we doorgaans kennen.  
 
Op diezelfde morgen heb ik aan de kinderen in de school het volgende 
gevraagd:  
Stel dat mij wordt gevraagd om het grote bureau van de juffrouw even 
op de gang te zetten, 
dan kan ik twee dingen denken: 
1. Dat lukt me nooit; dat  is veel te zwaar; dat kan ik echt niet 
………….of 
2. Ja hoor, dat kan ik wel; dat doe ik direct; dat gaat zeker lukken. 
Wanneer zal me het eerder lukken: met gedachte 1 of gedachte 2. 
Elk kind weet dan het goede antwoord………En dat is nou geestkracht. 
Het heeft te maken met enthousiasme, creativiteit, 
doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen etc. 
 
Het speelt zich allemaal af tussen onze oren, in ons denken, bezinnen, 
overwegen. Het zijn de dingen waar het eigenlijk allemaal om gaat in 
ons leven. Ze maken ons bewust van onze prioriteiten, wat eigenlijk 
belangrijk en onbelangrijk voor ons is. En het is heel mooi en goed dat 
we met Pinksteren (op de vijftigste, Pentecoste, dag na Pasen) vragen 
naar Gods goede Geest. In de hoop en de troost dat God aan ieder van 
ons die zeven gaven van de Heilige Geest geeft: wijsheid en inzicht, 
raad en sterkte, kennis en vroomheid, ontzag en respect voor God zelf. 
Zalig Pinksteren, 
 
G. Noordink, pastor 
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Van de Redactie 
Beste medeparochianen, 

Weer een nieuwe maand voor de boeg. Op 9 en 10 juni Pinksteren. 

Op beide dagen is er een eucharistieviering, op 2e Pinksterdag is er 

een Emmanuelviering. 

Tijdens het jaarlijkse Zomerfeest, is er op 16 juni om 10.00 u. een 

Oecumenische viering in de tent. Ook is het dan Vaderdag, waarbij alle 

vaders in het zonnetje worden gezet. 

Op 23 juni wordt de jaarlijkse Sacramentsprocessie op de Belte 

gehouden.  In dat weekend is er in de kerk verder geen viering. 

Verder melden wij u dat het Nieuwsblad de volgende keer voor 2 

maanden uitkomt ivm de vakanties. Houdt u er rekening mee met het 

opgeven van de intenties en de kopij. 

Wij wensen u een goede maand toe. 

De Redactie 

 

Agenda en belangrijke data 
Ma. 3 juni  20.00 uur Locatieraad 
Zo.  9 juni   1e Pinksterdag 
Ma.  10 juni  2de Pinksterdag 
Za.  15 juni  Feestavond Cornel 
Zo.  16 juni  Vaderdag 
   10 uur Oecumenische viering  
Ma.  17 juni  Zij  Actief 
1 t/m 9 juni Pinksteraktie Ned. Missionarissen  
                                   IBAN NL30RABO1071211111 Den Haag 
Vrij.  21 juni  Begin van de zomer 
Zo.  23 juni  Sacramentsdag Viering en processie in de Belte 
Do.  24 juni  Johannes de Doper. Euch.viering in Ommen  
Za.  29 juni  Pater A. Wenker 50 jaar priester 
   Feestelijke viering in Dedemsvaart 
 
Zo.  30 juni  Dankviering voor/met Pater Wenker wegens 50  
     jarig Priesterfeest 
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Koffiedrinken op zaterdag 1 juni.   Er is dan koffie, thee en limonade. 

U bent van harte welkom! Zaterdag 1 juni wordt verzorgd door groep 2:  

Annie, Dinie, Maria en Marian 

 

Collecte 

coll.  14 april 68,57 

Eerste Paasdag 155,33 

Verloting paaskaars 259,00 

Vastenactie 310,82 

coll. 28 april 55,90 

coll. 5 mei 61,35 

coll. 12 mei 54,95 

Roepingenzondag 59,55 
 
Kroniek 

Gedoopt   
 

28-4-2019 Roan Viskaal  
 

28-4-2019 Ivar Hertsenberg  
 

   
 

Overleden   
 

25-4-2019 Hendrika Johanna Luiken-Kleinheerenbrink  92 jr.  

26-4-2019 Cornelia Antonia Schlepers-De Gooijer    95 jr.  

27-4-2019 
Johanna Wilhelmina Maria van der Most-
Overberg    76 jr. 

 

28-4-2019 Antonius Benedictus Schlepers    60 jr.  

30-4-2019 Johan Maria Westdijk    67 jr.  

9-5-2019 Remmelt Bel    80 jr.  

 
Wij feliciteren 
Wij feliciteren iedereen die in de maand juni jarig zijn. Wij wensen u 
een fijne en gezellige dag toe, maar bovenal een gezond en gelukkig 
nieuw levensjaar. 
 
 
Viering in de Nieuwe Wever.   
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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 7 juni zal past. Rutgers voor 
gaan.   

 
          Redactievergadering           vouwen en nieten          afhalen 
Juni                     21 mei                           28 mei                          29 mei 
Juli/aug.     do.    13 juni                           25 juni                          26 juni 
Sept.:                  20 aug.         27 aug.           28 aug. 
Okt.                    17 sept.         24 sept.          25 sept. 
Nov.:                  15 okt.         22 okt.            23 okt. 
Dec./Kerstmis/jan:19 nov.:         26 nov.           27 nov. 

 

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 
 
Za.      1 juni: 19.00 uur Euch. viering past.Monninkhof met het  
                        Ceciliakoor en koffie drinken 
          Jan en Miep Peters; Gerard Back;  Riek Luiken-
Kleinheerenbrink; Corrie Schlepers-de Gooijer; Wilhelmien van der 
Most-Overberg; Tjon Schlepers; Johan Westdijk; Remmelt Bel; Mieke 
Viskaal-Wessel; Gradus Schlepers en Corrie Bakker-Schlepers; J.W. 
Wencker en echtgenote; Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld;   
 
 
 
Di.      4 juni;  
          Broeder Cornel 
 
Do.       6 juni;  
            Pastor Zandbelt; ouders Bosch;  
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Zo.       9 juni: 9.00 uur Hoogfeest van Pinksteren Euch.viering  
                        past. Wenker met het  Ceciliakoor  

J.W. Wencker en echtgenote; fam. de Gooijer-van der Most; 
Gerard Beukers; Meine en Lenie Kloppenburg-Biemans; Anton 
en Truus Pieper-Boomgaard; Jan en Miep Peters; Dora 
Wenker-Stroeve en fam. ;  Jans Belt en ouders Wenker-
Schrijver; Jans en Rika Hegeman-Soppe; Sientje Wellen-
Weekamp; Henny en Truus Loman; Harry Bruggink; fam. 
Mecklenfeld-Scholten; Gerda Holtkuile-Cents; Riek Luiken-
Kleinheerenbrink; Corrie Schlepers-de Gooijer; Wilhelmien van 
der Most-Overberg; Tjon Schlepers; Johan Westdijk; Remmelt 
Bel; Gerard en Riet Pieper; 
 
 

Ma.      10 juni: 10.00 uur  2de Pinksterdag Euch.viering  
             Emmanuelviering met pastoresteam met het koor Cornel 
             en koffiedrinken 

Bernard en Dini Schlepers-Hemme, Rita en Berry Schlepers; 
Wendy Hagemeijer, Anton en Lena Bouwhuis; 

 
  
Di.       11 juni:  
            Pastoor Langkamp; ouders van der Veen;  
 
Do.      13 juni;  
            Pater Oude-Hengel;  
 
Za.      15 juni: 19.00 uur Euch.viering  past. Monninkhof met het 
                         Ceciliakoor 

Gerard en Gre de Vent-Koorman en Britt Kosse; Meine en Lenie 
Kloppenburg-Biemans; Jan en Miep Peters; ouders Juurlink-
Spijker; jaargetijde Wendy Hagemeijer en Antoon en Lena 
Bouwhuis; Johan Feddema en ouders Schlepers-de Munnik en 
fam.; Jan Bosch; Johan Westdijk; Remmelt Bel; J.W. Wencker 
en echtgenote; Tinus en Johan Temmink;  

 
Zo.      16 juni; 10.00 uur Vaderdag  Oecumenische tentviering  
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Di.       18 juni: 
            Pastor Westerhof; Marietje Hagemeijer-Haverkortte en fam.;  
 
Do.      20 juni: 
            Pastoor Zandbelt;  
 
Zo.     23 juni:10.00 uur Sacramentsdag Euch.viering + Processie 
                       op de Belte  
           J.W. Wencker en echtgenote; fam. Biemans-Weekamp; 
  
Ma.     24 juni: H.Johannes de Doper 19.00 uur Euch.viering in  
                        Ommen 
 
Di.      25 juni:  
           Pastoor Langkamp;  
 
Do.     27 juni:  
           Pastor Westerhof; Johanna Arkes-Kosse; Antoon Otten en fam.;  
 
Vrij.     28 juni: 19.00 uur Euch.viering past. Wenker in  
                          Dedemsvaart 
 
Za.      29 juni: 19.00 uur Euch.viering 50 jarig priesterschap past.  
                         Wenker in Dedemsvaart 
 
Zo.      30 juni: 9.30 uur Euch.viering dankviering past. Wenker met  
                         het Ceciliakoor 
           Betsie Wenker-Elfrink en ouders Wenker-Maas; J.W. Wencker 
           en  echtgenote; Herman Plas en ouders Plas-Sentker; ouders  
           Wenker-Schrijver; Jans Wenker en fam.;       
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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 
 

juni   1/2  8/9 15/16 22/23 29/30 

D’vaart 

za.19.00 u 

zo. 9.00 u. 

 

Comm.. 

- 

 

Euch.  

- 

 

Comm. 

-  

 

- 

- 

 

Euch. 

Comm. 

De Belte 

za.19.00u. 

zo. 9.00 u. 

 

- 

Comm. 

 

Comm. 

- 

 

- 

Euch. 

 

- 

Euch. 

 

- 

Comm. 

H’berg  

Zo11.00u.  

 

Comm.  

 

Euch. 

 

Comm. 

 

E.H.C. 

 

Comm. 

Za. 1 juni 9.00 Lisa Meekhof  
Annie Kok 

Zo. 9 juni 9.00 uur 
 

Hilda Berg 
Marieke v.d. Blieck 

Ma. 10 juni  10 uur  Marietje Hertsenberg 
Lisa Meekhof 
Stefanie Bosch 

Za. 15 juni 19.00 uur  Annie Kok  
Marieke v.d. Blieck 

Zo. 30 juni 9.00 uur Lisa Meekhof 
Stefanie Bosch 
Marieke v. d. Blieck 
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Uitnodiging 
 
 

Op 29 juni 2019 is het 50 jaar geleden dat 
pastor Anton Wenker MHM in Slagharen door  

hulpbisschop mgr. Th.G.A. Hendriksen tot priester werd gewijd. 
 

Wij willen daar als Emmanuelparochie bij stil staan in  
een feestelijke Eucharistieviering op  

zaterdag 29 juni om 19.00 uur  
in de St. Vituskerk te Dedemsvaart, Langewijk 172. 

 
U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn in deze viering.  

Na de viering bent u welkom in het parochiecentrum.  
Daar kunt u pastor Wenker feliciteren  

en wordt u een drankje en een hapje aangeboden.  
 

Hopende u daar te ontmoeten. 
 

Op zondag 30 juni om 9.30 uur zal pastor Wenker voorgaan  
in een dankviering in de kerk waar hij gewijd is, 

de H. Alphonsus de Liguori te Slagharen. 
 

 
Pastoresteam en Parochiebestuur van de Emmanuelparochie 
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Vijftig jaar, onvoorspelbaar, onvoorstelbaar…… 

Met een vijftig jarig jubileum ben je eerder geneigd terug te kijken dan 

vooruit. Naar allerwaarschijnlijkheid is er meer verleden dan toekomst. 

Toch vraag ik mezelf weleens af hoe het zal zijn over vijftig jaar. Ik heb 

geen flauw idee. Ik kan me niet herinneren, dat ik me dat ooit 

afgevraagd heb vijftig jaar geleden. Misschien had ik nooit gedurfd 

eraan te beginnen, als ik had kunnen voorzien hoe mijn leven als 

priester missionaris eruit zou zien. Dat betekent niet, dat ik er spijt van 

heb. Ik kijk met voldoening terug op vijftig jaar als priester missionaris. 

“Wat heb je dan bereikt?” vragen ze me vaak. “Ik heb veel geleerd!” 

Dat is steeds weer mijn antwoord. 

Carrière maken zien we vaak als een weg naar boven, een opklimmen 

op de ladder. Nou mijn levensloop zie ik als een steeds weer opnieuw 

beginnen vóór ik, zichtbaar, iets kon bereiken. Alsof ik steeds weer een 

valse start gemaakt had. 

Ik werd priester gewijd op het feest van de Heilige Petrus en Paulus, 29 

juni 1969. Priesterwijdingen waren, vooral in Nederland, toen al sterk 

teruggelopen. Men vond het een goed idee om de nog enkele 

kandidaten in eigen parochie te wijden. Misschien zou dat roepingen 

stimuleren. Ik was dus de eerste en tot nu toe de enige, die op 

Slagharen in de toen nog vrij nieuwe parochiekerk priester gewijd werd.  

Ik werd door mijn overste benoemd voor de Missie in Sabah, Noord 

Borneo. Net voor kerstmis 1969 kwam ik daar aan. Voor het eerst met 

Kerstmis in de tropische hitte! Ik begon ijverig één van de talen daar, 

Maleis, te leren. Wel even wennen om weer als een kind te leren 

praten. Maar mensen waren aardig. Ze lachten heel vriendelijk als je 

fouten maakte. Ik dacht dat ik daar wel gelukkig kon zijn. Maar al gauw 

kwamen er donkere wolken aan de lucht. De Moslim regering kreeg 

veel financiële steun uit Arabische (OPEC)landen om mensen te 

bekeren tot Islam. Wij, Christelijke missionarissen, moesten het veld 

ruimen. Mijn eenjarige verblijfsvergunning werd niet verlengd. Ik ben 

nog ruim een half jaar illegaal gebleven. Maar toen leek het wijs het 

land de verlaten. Vervolgens werd ik benoemd voor de Filippijnen. Dat 



  
 

14 
 

lag relatief dichtbij Sabah. Heb ik toch nog iets bereikt in Sabah, Noord 

Borneo, in slechts ruim anderhalf jaar? Mijn antwoord: Ik heb veel 

geleerd. Ik heb onder meer geleerd, dat (klein)kinderen van 

koppensnellers heel aardige, vredelievende mensen kunnen zijn. Ik 

heb ook geleerd, dat je niet alléén in het oerwoud op reis moet gaan. 

Alleen verdwaal je beslist en kom je om. Zo ook in de ‘jungle’ van het 

leven. Dat heb ik geleerd en nog veel meer. 

Dus binnen twee jaar weer op reis, naar mijn tweede missieland, de 

Filippijnen. Weer een nieuwe taal en cultuur. Een voor tachtig procent 

katholiek land, maar wel ‘Spaans’ Katholiek. Daar heb ik gewerkt voor 

ruim dertig jaar in vijf parochies en de laatste zes jaar in een opleiding 

huis voor Mill Hill Missionarissen. Ik leerde steeds beter de taal en 

cultuur van de mensen. Zo kon ik communiceren met de mensen in 

hun eigen taal en onderricht geven als hun pastoor en als leraar. Vele 

jaren ging het volk gebukt onder de dictatuur van president Marcos. 

Vooral in een parochie in de bergen ben ik weleens bang geweest, 

zowel voor soldaten als voor opstandelingen. Ik had weleens de 

neiging om maar weg te gaan, omdat ik het gevoel had toch niets te 

kunnen doen. Maar mensen zeiden: “Als u, onze pastoor, ook nog weg 

gaat, dan hebben we niemand meer om op te vertrouwen.” Gewoon 

door ER-ZIJN-BIJ-HEN in moeilijke tijden betekende ik blijkbaar veel 

voor hen. 

Wat heb ik daar bereikt? Ook nu weer zeg ik, dat ik vooral zelf veel 

geleerd heb. Ik ben wel eens jaloers geweest op missionarissen, die 

van alles bouwden en heel populair waren. Ik heb vooral initiatieven 

van mensen zelf proberen te stimuleren en te ondersteunen. Die 

initiatieven liepen meestal niet dood, als ik vertrok. Het waren hun 

eigen projecten. Niet projecten van die ‘rijke buitenlandse missionaris’.  

Toen ik vijf en twintig jaar priester was, mocht ik een Sabbatjaar 

nemen, een jaar voor rust, studie en bezinning. Ik deed dat in Berkeley, 

California, VS, samen met andere priesters en religieuzen op 

middelbare leeftijd uit verschillende landen in de wereld. Een prachtige 

tijd om ook vooral mijzelf beter te leren kennen en ervaringen te delen. 

Daarna werd ik gevraagd om te helpen met de opleiding van Filipijnse 

Mill Hill Missionarissen. Enkele van mijn studenten zijn nu zelf 
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missionaris in Afrika en Azië. Eén van hen zit nu in Engeland in het 

hoofdbestuur van mijn Congregatie. 

Na zes jaar kwam die benoeming ten einde. Bijna zestig jaar oud 

mocht ik zelf kiezen wat ik vervolgens het liefst zou willen doen. Het 

leek mij niet verstandig terug te gaan in de parochie in de Filippijnen. 

De meeste parochies daar waren ondertussen bezet met jonge 

Filipijnse priesters. Een oudgediende missionaris was niet meer zo 

nodig. In Nederland scheen steeds meer een gebrek aan priesters te 

zijn. Toenmalig deken Mgr. De Korte nodigde mij uit op het dekenaat in 

Zwolle om eens te komen praten over een mogelijke benoeming in de 

op te richten fusie van elf parochies in N.O. Overijssel. Dat leek mij 

geen gek idee om zo mijn actieve priesterleven af te sluiten. Terug naar 

mijn wortels dus. Zo werd ik benoemd tot één van de leden van het 

pastorale team voor de fusie van elf parochies, nu de Emmanuel 

Parochie. Ik hoopte nog enkele jaren, tot mijn pensioen of zo, 

dienstbaar te kunnen zijn. Dat zijn ondertussen meer dan zestien jaar 

geworden.  

U mag zelf oordelen hoe ik hier als priester voor u ben (geweest). Ik 

heb ook hier op de eerste plaats er als priester willen ZIJN voor de 

mensen. Niet opdringerig, maar gelovig getuigend, dienstbaar 

aanwezig. Trouw en geHOORzaam. Zo vaak hoor ik hier mensen 

weleens schamper vragen: “Geloof jij (dat) nog?” Als gelovige word je 

hier tegenwoordig vaak gezien als ouderwets, dom en kortzichtig. Nou 

juist mijn missie in verre landen, bij mensen met verschillende talen, 

culturen en (bij)geloof heeft me bekeerd en geleerd, dat ‘gelovig-zien’ 

je eerder ver- en helderziend maakt. Er is veel meer dan je met je ogen 

ziet en met je hersens kunt beredeneren. Je leert kijken naar een 

mysterie op verschillende wijzen, van vele kanten, door vele ogen, in 

vele verhalen. Het hele Goddelijke mysterie is te groot voor ons begrip. 

Ik geloof wel, dat ik iets van het mysterie, IETS van God gezien, 

geproefd heb. Dat geeft mij hoop ooit te zien zoals het werkelijk is. 

Daar moet ik van blijven getuigen. Mijn geloof, hoop en liefde van 

Christus drijft ook mij voort daarvan te getuigen (2Kor. 5:14).   

Anton H.M. Wenker MHM (Em.pastor,  priester-assistent Parochie 

Emmanuel) 
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Verloting paaskaars 
De trekking van het winnende lot is geweest.  
Het winnende lot is geel 412. De winnaar 
heeft zich nog niet gemeld.  
 

 
Overleden 25 april  j.l. 

 
Hendrika Johanna Luiken-Kleinheerenbrink 

Op de leeftijd van 92 jaar 
 

Laten we haar in onze gebeden herdenken 
 

 

 
Overleden 26 april j.l. 

 
Cornelia Antonia Schlepers-de Gooijer 

Op de leeftijd van 95 jaar 
 

Laten we haar in onze gebeden herdenken 
 

 
 

Overleden 27 april j.l. 
 

Johanna Wilhelmina Maria van der Most-Overberg 
Op de leeftijd van 76 jaar 

 
Laten we haar in onze gebeden herdenken 
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Overleden 28 april j.l. 

 
Antonius Benedictus Schlepers 

Op de leeftijd van 60 jaar 
 

Laten we hem in onze gebeden herdenken 
 

 
 

 
Overleden 30 april j.l. 

 
Johan Maria Westdijk 

Op de leeftijd van 67 jaar 
 

Laten we hem in onze gebeden herdenken 
 

 
 

 
Overleden 9 mei j.l. 

 
Remmelt Bel 

Op de leeftijd van 80 jaar 
 

Laten we hem in onze gebeden herdenken 
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Varia 
Boerderij-viering 

Op zondag 7 juli 2019 houden we een bijzondere kerkviering 

in het teken van het platteland en de kerk. 

We zijn te gast op het melkveebedrijf van de familie Harink, 

 

Schuineslootweg 113 te Schuinesloot. 

                      

De boerderij-viering heeft als thema 

“met hart, hoofd en handen”. 

 

Een werkgroep van de 

geloofsgemeenschap van Slagharen 

en De Belte organiseert deze viering, 

die geleid wordt door pastoraal 

werker Marga Klein Overmeen  

met muzikale ondersteuning vanhet koor Belt’Canto. 

De viering begint om 10.00 uur. 

Na de viering is er koffie/thee/iets lekkers en is er gelegenheid 

om de boerderij van de familie Harink te bezichtigen. 

 

De werkgroep boerderij-viering nodigt u van harte uit. 
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Inloopmiddag. 
 
Op woensdag 12 juni en zondag 30 juni.  
bent u van harte welkom in het  
Parochie Centrum van de St. Vitus in Dedemsvaart  
van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
De bedoeling is om onder het genot van een kop koffie of thee,  
gezellig samen te zijn, om te praten, een film kijken, te kaarten  
of andere spellen te doen. 
Ook uw kennissen, vrienden of vriendinnen zijn van harte welkom,  
want "hoe meer zielen, hoe meer vreugde". 
 
Als u geen vervoer heeft, laat het ons weten, dan zorgen wij daarvoor. 
 
Vriendelijke groet en tot 12 juni en 30 juni. 
 
Anton Bontjer  tel. 612434 
Margreet Minke tel. 612201 
Thérèse Stroeve tel. 610515 
Betsie Mensink  tel. 613274 
 
 

Verenigingen.  
 

Buurtkamer 
29 juni Bingo 
 

R.K.V.  
Op woensdag 20 juni gaan we ’s middags fietsen. Om 13.00 uur 
vertrekken wij vanaf het kerkplein te Slagharen.   
 

ZijActief 
Maandag 17 juni om 19.30 uur in de parochiezaal 
“Problematiek van Mensenhandel en Loverboys” 
Mevr. Elma van den Nouland is van de “Stichting Elizabeth 
Foundation”.  
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Wij hebben, in onze relatief veilige omgeving, er weinig idee van wat 
het is om in de handen te vallen van loverboys. Ook mensenhandel is 
hier gelukkig niet aan de orde van de dag. Toch is het heel belangrijk 
dat hierover meer bekendheid komt.  
Voor haar foundation verkoopt mevr. Nouland schorten, pannenlappen 
enz. gemaakt door slachtoffers in India. Van de opbrengst worden daar 
o.a. nieuwe naaimachines van aangeschaft. 
   

Dinsdag 25 juni. 
Fietstocht georganiseerd door de wijk “Buitengebied”. 
We laten ons verrassen op een prachtige route in onze mooie 
omgeving. De fietstocht is onze laatste activiteit van dit seizoen. Het is 
traditie om na de fietstocht, voor de liefhebbers, gezellig wat te eten 
en/of te drinken bij Emmy. Ook de niet fietsende leden zijn hierbij van 
harte welkom! Kosten zijn voor eigen rekening. 
In de maanden juli en augustus is het vakantie. Wij wensen alle leden 
hele fijne zonnige dagen!!!  
 
 
 
 
 
 
 

 


