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   Nieuwsblad Februari 2020 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Schuilen 
 
 
Even schuilen voor de regen,  
voor de harde tegenwind,  
voor de storm die in mij rond raast 
als ik nergens houvast vind.  
 
Even schuilen voor het onweer,  
voor de ruzies elke dag.  
Voor de woorden die me treffen  
als een harde donderslag.  
 
Even schuilen voor de hagel,  
voor de onverwachte pijn.  
Voor de blikken die mij raken,  
scherpe prikken van venijn.  
 
Even schuilen voor de wereld,  
voor de haat en voor de kou.  
Telkens als het me teveel wordt,  
kruip ik veilig weg bij jou.  
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, vacant 
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:  06-22786151 email: monninkhof@hetnet.nl 
  
Pastor J.W. de Vries (Hans)  

Telefoon: 06-45290266 email: prhansdevries2020@gmail.com 

 
Pastoraal werker – Profiel Gemeenschapsopbouw 
G.J. (Gerard) Noordink 
Canadastraat 26  
8141 AC Heino 
Telefoon: 0572-391262  email: 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  email: 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: 06-18276484 email: 
m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl 
 
Parochievicaris/kapelaan 
J.A. (Johan) Rutgers, priester Contact pastor voor De Belte, Slagharen, 
Dedemsvaart en Hardenberg 

mailto:prhansdevries2020@gmail.com
mailto:g.noordink@hetnet.nl
mailto:butti@home.nl
mailto:m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl
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Profiel: Gemeenschapsopbouw 
Telefoon: 06-53210174  email: pastor.rutgers@gmail.com. 
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 :  
Diaconie : mevr. Ineke Santman              682751 
Catechese :  
 
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:pastor.rutgers@gmail.com
mailto:deliguori@hetnet.nl
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
mailto:barbara.slagharen@gmail.com
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Pastoralia 

Profielschets  

In Hardenberg is men bezig met het zoeken naar een nieuwe 
burgemeester. Onlangs heeft de gemeenteraad hiervoor een 
profielschets opgesteld. 

Deze profielschets doet mij denken aan de profetieën van Jesaja. In 
Jesaja 9, 1-7, dat we lezen in de Kerstnacht, wordt het profiel geschetst 
van de Verlosser, die komen zal. De eigenschappen, die Jesaja 
toedicht aan deze Langverwachte raken me: ze lijken ook van 
toepassing te zijn in onze tegenwoordige tijd. Jesaja omschrijft de 
Verlosser, die komen zal, als: “Wonderbare Raadsman” en 
“Vredevorst”. 

Jesaja leeft in een tijd van diepe duisternis. Het volk van Israël, waartoe 
hij behoort, dreigt ten onder te gaan aan haar eigen trots. De mensen 
weten het beter, vertrouwen op zichzelf, en keren zich af van God. De 
gevolgen voor de samenleving van die dagen zijn desastreus. Iedereen 
gaat zijn eigen gang, en het recht van de sterkste dreigt te zegevieren. 

Toch wordt Jesaja – hij is ambtenaar, schrijver aan het hof van de 
koning – door God geroepen om zijn tijdgenoten een hart onder de 
riem te steken. Hen wordt niet alle geluk van de wereld, maar wel 
redding beloofd. God zal niet alle problemen wegnemen, zo laat Hij bij 
monde van Jesaja, weten. Maar als het volk met heel haar hart Hem 
volgt, zal Hij haar wel veilig door de problemen heen leiden. 

Klinken deze woorden van Jesaja ons niet bekend in de oren ? Want 
hoe is het met ons ? Zijn ook wij, in onze somberheid en wanhoop, niet 
bang dat ons verdriet en onze problemen nooit zullen ophouden ? De 
‘profielschets’, die Jesaja geeft van de Messias, die komen zal, kan ons 
troost bieden. God zal ons nabij blijven. In een tijd van grote duisternis, 
zal Hij een Licht sturen, dat op iedereen zal schijnen, die leeft in de 
schaduw van de dood. Dit Licht zal verschijnen in de komende 
Verlosser. Hij zal ons leiden in het spoor van gerechtigheid en vrede. 

Als christenen geloven wij, dat deze profetie van Jesaja in vervulling is 
gegaan door de geboorte van Jezus Christus en de vestiging van zijn 
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eeuwige koninkrijk. Hij kwam om alle mensen – ook ons – te bevrijden 
uit hun slavernij van de zonde. 

De periode waarin ik dit artikel schrijf – tussen Oud en Nieuw – staat in 
het teken van de ‘goede voornemens’. Hoe willen wij ons gaan 
profileren in het nieuwe jaar ? Hoe mooi zou het niet zijn, als wij in deze 
warrige tijd op zoek zouden kunnen gaan naar ‘verbinding’. Als ‘boeren, 
bouwers en biologen’ (vergelijk de Kerstspeech van onze Koning) 
hebben we verschillende belangen. Maar toch zullen we het samen 
moeten doen. Want alleen met vereende krachten zullen we het tij 
kunnen keren, dat – als we zo doorgaan – onvermijdelijk zal leiden tot 
de vernietiging van Gods mooie schepping en de ondergang van deze 
wereld. Ook nu lijken de grootste ‘schreeuwers’ gelijk te krijgen en de 
meest kwetsbaren de dupe te worden. Natuurlijk is het ieders goed 
recht om op te komen voor zijn of haar eigen belangen; en dit met 
allerlei protesten, kracht bij te zetten. Maar helpt ons dit werkelijk 
verder ? Waarom gaan we niet om de tafel zitten, om samen te kijken 
wat nodig is voor vrede, welzijn en geluk van ieder ? In het Hebreeuws, 
de taal van het heilige land, hebben ze daar een mooi woord voor: 
“sjaloom”. Dit omvat alle goeds, wat wij mensen ons maar zouden 
kunnen wensen. In mijn beleving is ‘sjaloom’ geen statisch begrip, 
maar een werkwoord. In deze wereld gaat alles razendsnel, onze 
situatie verandert voortdurend. Wat me opvalt is, dat iedereen een 
eigen mening heeft, en zich met dit eigen geluid ook wil laten zien, wil 
‘profileren’. Luisteren we nog wel naar elkaar, nemen we elkaar nog 
wel serieus ? Misschien, dat het in ons land beproefde ‘poldermodel’ 
ons verder kan helpen. Dan zijn we tenminste met elkaar in gesprek ! 
Uiteraard moeten we dan niet ‘vergaderen om te vergaderen’, maar 
daadwerkelijk knopen doorhakken. Dit vraag durf en moed. Het vraagt 
ook lef. Ook dit is een Hebreeuws woord, dat de kern raakt. Want het 
betekent: ‘hart’: ‘hart hebben voor de goede zaak’; en je hier ook met 
hart en ziel voor willen inzetten ! 

Uiteraard heb ik mij afgevraagd, hoe ik mij in het komende jaar zelf wil 
profileren, zowel persoonlijk als in mijn hoedanig als pastoor. Wat ik 
hoop, is dat ik mijn angst kan afleggen; mijn onzekerheid kan laten 
varen; en vertrouwvol in goed overleg met eenieder, kan zoeken naar 
goede oplossingen voor onze parochie en haar 
geloofsgemeenschappen. Financieel staan we er – in vergelijking met 
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andere parochies – nog aardig goed voor. Maar er zijn grote zorgen als 
het gaat om de bezetting van locatieraden en pastoraatsgroepen. Deze 
groepen vormen – als het goed is – het kloppend hart van iedere 
geloofsgemeenschap. Als pastores zijn wij dienstbaar aan onze de 
opbouw en geloofsgroei van onze geloofsgemeenschappen en haar 
leden, maar we zijn “slechts” passanten. De mutaties, die in dit nieuwe 
jaar 2020 (naar alle waarschijnlijkheid) zullen volgen, zullen dit ook 
laten zien. U en jij, als vrijwilliger, als parochiaan, als lid van de 
geloofsgemeenschap, bent de ‘constante’. Als pastoraal team zullen 
we jullie zo goed mogelijk helpen om de kar te trekken, maar 
uiteindelijk zullen U en jij dit zelf moeten doen, want het is jullie 
geloofsgemeenschap en jullie proces ! 

Wat hierbij mijns inziens zou kunnen helpen, is geloofsverdieping. Er 
worden wel doopgesprekken gevoerd, maar zijn we het Kind, dat ons 
met Kerst geboren is, niet een beetje uit het oog verloren ? Hij is voor 
ons de Bron, waaruit alles voortkomt. Dit zouden we ons veel meer 
bewust moeten worden. Dit kan tot uitdrukking komen in persoonlijk 
gebed (want dat is onze levenslijn met God), maar ook in een 
gezamenlijk zoeken naar inspiratie ! Van elkaar kunnen we – ook op 
geloofsgebied – zoveel leren … en is ons leven niet een voortdurend 
leerproces ? Zelf heb ik in ieder geval de ervaring, dat ik nooit raak 
uitgeleerd …en dat houdt voor mij het leven, en ook het pastoraat, 
boeiend! Zelf hoop ik dat het ons lukt om in onze parochie bij te dragen 
aan pastorale initiatieven, die op zoek gaan naar schatten van ons 
geloof, die nu nog als kostbare parels in de akker verborgen liggen. Zij 
zouden ons – vanuit een gelovig perspectief – kunnen helpen bij het 
zoeken naar een antwoord op de vele vragen, waarvoor we staan. Een 
oud gezegde is dan ook: “Geloof zoekt inzicht”. En inzicht leidt weer tot 
uitzicht … 

Dit inzicht wil ik ook de toekomstige eerste burger van Hardenberg 
toewensen. Dat de profielschets, die voor deze toekomstige 
ambtsdrager is opgesteld, mag leiden tot het vinden van een kandidaat, 
die weet te verbinden; maar ook een visie heeft, die mag bijdragen tot 
‘sjaloom’, vrede en gerechtigheid. 

Dit is ook mijn wens voor U en jou: voor 2020 veel heil en zegen ! 

                                      Pastoor André Monninkhof 
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Van de Redactie 
Beste medeparochianen, 
Omdat er dit jaar nog geen nieuwsblad is uitgekomen, wensen wij u 
allen nog de beste wensen voor het jaar 2020. 
Als u dit leest is het al bijna februari en de maand begint dan op 
2 februari met Marialichtmis. Er is een eucharistieviering in de kerk. 
Ook worden de dopelingen van het afgelopen jaar aan u voorgesteld. 
Tevens is het mogelijk om de Blasiuszegen te ontvangen. 
En dan barst op 23 februari het jaarlijkse Carnaval weer los in 
Slagharen/ Turfgat. Wij wensen iedereen alvast veel plezier. 
Op het Carnaval volgt As-woensdag, er is dan een regioviering in de 
kerk en u kunt het as-kruisje ontvangen. 
Daarna volgt de 40-dagentijd, maar daar de volgende keer meer over. 
En het is dit jaar een schrikkeljaar, we hebben dus een dag extra! 
De Redactie wenst u een goede maand toe. 

 
Agenda en belangrijke data 
Zo.  2 febr.   Maria Lichtmis en Blasiuszegen 
Do.  6 febr.   13.30 uur Filmmiddag ZijActief 

20.00 uur Locatieraad 
Zo.  9 febr.   Inloopmiddag 14.00 uur 
Ma.  10 febr. 19.30 uur ZijActief 
   20.00 uur St. Barbara 
Do. 13 febr.  20.00 uur Locatie-jaarvergadering 
Vrij.  14 febr.  Valentijnsdag 
Ma.  17 febr.  K.B.O. jaarvergadering 
Woe.  19 febr.  R.K.Vrouwenvereniging 18.45/22.00 uur 
Za/Zo.  22/23 febr.  Carnaval 
Woe.  26 febr.  Aswoensdag, vasten- en onthoudingsdag  
26 febr. t/m 12 april Bisschoppelijke Vastenactie 
                               IBAN NL21INGB00000058 t.n.v. Vastenactie 

Den Haag 
  
Koffiedrinken op zondag 2 februari.  Er is dan koffie, thee en 

limonade. U bent van harte welkom!  Zondag 2 februari wordt verzorgd 

door groep 2: Annie, Dinie, Maria en Marian.  
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Collecte 

coll. 16 november 57,35 

Nationale Jongerencollecte 85,10 

coll. 24 november 39,40 

coll. 30 november 75,30 

coll. 8 december 61,05 

coll. 14 december 55,65 

coll. 22 december 49,00 

Adventsactie 72,81 

Kerstmis 474,89 

War Child 695,68 

coll. 28 december 34,10 

coll. 31 december 87,3 

Knikengel 22,03 

coll. 5 januari 45,80 

coll. 11 januari 55,10 

coll. 19 januari  bestemd voor  
The Ride on Education 269.35 

 
Kroniek 

27/112019 Leonardus Bernardus Berg 62 jr. 

5/12/2019 Cornelia Jozephina Hoogland-Vissie 63 jr. 

18/12/2019 Eduardus Franciscus Josephus Kortenaar 69 jr. 

30/12/2019 Maria Catharina Bruins-de Gooijer 97 jr. 

 
Wij feliciteren 
Wij feliciteren iedereen die in de maand februari jarig is. Wij wensen u 
een fijne en gezellige dag toe, maar bovenal een gezond en gelukkig 
nieuw levensjaar. 
 
Viering in de Nieuwe Wever en de Eik.  
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 
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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. Vrijdag 7 februari zal past. 
Rutgers voor gaan.  
 
          Redactievergadering           vouwen en nieten       afhalen 

Maart                  18 febr.                   25 febr.                   26 febr. 
April                    17 mrt                     24 mrt                     26 mrt 
Mei                     21 apr.                     28 apr                     29 apr 
Juni                    19 mei                     26 mei                     27 mei 
Juli/aug.             16 juni                     23 juni                     24 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       2 febr. 9.00 uur.: Marialichtmis en Blasiuszegen 

Euch.viering past. Rutgers met het Caeciliakoor en 
koffiedrinken 
J.W. Wencker en echtgenote; Joop en Leida Mecklenfeld-
Schepers; Marie Juurlink-Spijker; Marie Bruins-de Gooijer; 
ouders Plas-Sentker en Herman Plas; Jans en Rika Hegeman-
Soppe; Henk Kosse 
 

Di.      4 febr.:  
           Broeder Cornel;  
Do.      6 febr.: 
            Pastor Zandbelt,   
Za.       8 febr.: 19.00 uur  Comm.viering Slagharen 1 met het koor  
                                           Cornel 

Gerard en Gre de Vent-Koorman en Britt Kosse; Marie Bruins-
de Gooijer; Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; ouders 
Juurlink-Spijker; fam. de Gooijer-van der Most; J.W. Wencker 
en echtgenote; Mieke Viskaal-Wessel; Meine en Lenie 
Kloppenburg; Bernard en Dini Schlepers-Hemme , Rita en Berry 
Schlepers; Henk Kosse 
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Di.        11 febr.:  
             Pastoor Noordman 
Do.      13 febr.;  
            Pastoor Langkamp; Rieks, Johan en Liezeth Werink;  
Zo.      16 febr.: 9.00 uur Euch.viering  past. Rutgers met het  
         Caeciliakoor 

Lenie Mensen-Spijker; J.W. Wencker en echtgenote; Bernard 
en Aida Beukers-de Gooijer; Johannes Hendrikus van der Fels; 
Gerda Holtkuile-Cents; Henk Kosse 

 
 
Di.       18 febr.: 
            Pater Oude Hengel;  
Do.      20 febr.: 
            Broeder Cornel;  
Za.      22 febr.:  19.00 uur Carnaval Euch.viering past. Monninkhof 
               met het Caeciliakoor  

J.W. Wencker en echtgenote; Johan Feddema en ouders 
Schlepers-de Munnik en fam.; Antoon en Gretha van der Most-
Pieper; Bernard en Dini Schlepers-Hemme, Rita en Berry 
Schlepers; Gerda Holtkuile-Cents; Willem Kosse en fam.;  Henk 
Kosse 

 

 
Di.      25 febr.:  
           Pastoor Zandbelt; 
 
Woe.   26 febr.: 19.00 uur Aswoensdag Euch.viering in 
                          regioverband past. Wenker met het koor Cornel 
 
Do.      27 febr.:  
            Broeder Cornel 
Zo.      1 maart.: 9.00 uur Comm.viering past.werker Klein  
                                          Overmeen met het koor Cornel 

J.W. Wencker en echtgenote; Bertus en Martha Schoten-
Feddema en fam.; Gerard Mecklenfeld. Henk Kosse 
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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 
Hartelijk dankjewel 
Sinds 1 december mag ik in uw Emmanuelparochie werken als priester 
en dat is mij bijzonder goed bevallen. Ik ben hartelijk welkom geheten 
door mijn collega`s als ook door het bestuur en alle 
geloofsgemeenschappen. De prachtige Versperviering en de receptie 
waren daar de bezegeling van. Ik heb er erg van genoten, zowel van 
uw hartverwarmende woorden als ook van uw attenties.  
Iemand zei tegen mij: ”Je hoort nu bij ons.” Mooier kun je het niet 
hebben. Heel veel dank. U heeft voor mij de deur wijd open gezet.  

Februari    1/2  8/9 15/16 22/23 29/1 

D’vaart 

za.19.00 u 

zo. 9.00 u. 

 

- 

Euch. 

 

Euch. 

- 

 

Comm. 

- 

 

- 

Euch. 

 

- 

Euch. 

De Belte 

za.19.00u. 

zo. 9.00 u. 

 

Comm. 

- 

   

- 

Comm.  

 

 

Euch. 

- 

 

 

Comm. 

- 

 

Euch. 

- 

H’berg  

Zo11.00u.  

 

Euch. 

 

Euch. 

 

Comm. 

 

Euch. 

 

Zo. 2 febr. 9.00 uur Zwaannet Bosch 
Lisa Meekhof 

Zon. 16 febr. 9.00 uur 
 

Marieke v. d. Blieck 
Hilda Berg 

Za. 22 febr. 19.00 uur  Stefanie Bosch 
Lisa Meekhof 

Aswoensdag  
26 febr.  

Annie Kok  
Hilda Berg 
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Ik wil u graag leren kennen. Samen met u als gelovigen mogen we 
naar God zoeken en verder groeien in geloof want er is meer tussen 
hemel en aarde. Als priester wil ik biddend leven en werken in 
verbondenheid met God en mensen met Christus en zijn Kerk. Het 
priesterschap ervaar ik als een kostbaar geschenk. Lees 1 Tim 4, 12-
16: “Veronachtzaam het geschenk dat u hebt niet.” Het is niet zomaar 
een job. Het is een geschenk en daarna een dienst aan mensen. Ik heb 
er zin aan.  
We zien elkaar. Groet en dank pastor Hans de Vries. 
 
Dopelingen.                                                                                             
 Op zondag 2 februari om 9.00 uur worden de dopelingen van 
afgelopen jaar, met hun ouders, weer uitgenodigd voor de 
SCHELPJESVIERING. Eerst kunnen de kinderen naar de créche en 
aan het eind van de viering stellen we ze aan iedereen voor en krijgen 
ze het schelpje, waarmee ze zijn gedoopt mee naar huis. De ouders 
worden door doopgroep gebeld en ook uitgenodigd voor een kopje 
koffie na deze viering.   
Graag tot dan, vriendelijke groet namens Doopgroep, Ineke Santman. 
Tel: 682751                                               
In 2020 hopen we weer een doopviering te kunnen voorbereiden. Voor 
aanmeldingen graag contact opnemen met secretariaat of bovenstaand 
tel.nr 
 
Inloopmiddag. 
We gaan opnieuw de inloopmiddag organiseren en wel op iedere 
tweede zondag van de maand en nodigen wij u weer van harte uit voor 
een gezellige middag op Zondag 9 februari 2020 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 
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Uitnodiging 

Jaarvergadering geloofsgemeenschap 

Slagharen. 
 

Deze wordt gehouden op donderdag 13 februari 2020 om 20.00 uur 

in de parochiezaal. 

   

Agenda: 

1. Welkom door de voorzitter, mevr. A. Kosse. 

2. Opening door pastor Butti. 

3. Overzicht afgelopen jaar door A. Kosse. 

4.  Voorlopige jaarcijfers 2019 en begroting 2020 door financieel     

beheerder dhr. H. Kosse. 

 

5. Verslag activiteiten van de pastoraatgroep: 

 - profieldrager Catechese : mevr. A. Kosse 

             - profieldrager Diaconie : mevr. I. Santman 

             - profieldrager Liturgie          : mevr. I. Santman 

             - profieldrager Opbouw : dhr. H. Juurlink 

 

6. Terugblik 2019 van pastoraal team door pastor Butti. 

7. Pauze. 

8. Oude filmpjes over Slagharen. 

9. Start Kerkbalans 2020 door dhr. H. Kosse. 

10. Rondvraag. 
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11. Sluiting. 

 

Uitdeling van enveloppen aan collectanten van kerkbalans door dhr. J. 

de Gooijer. 

Daarna is er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje 

en een drankje. 

 

 
Overleden 27 november j.l.  

 
Leonardus Bernardus Berg 
Op de leeftijd van 62 jaar 

 
Laten we hem in onze gebeden herdenken. 

 

 

 
Overleden 5 december j.l. 

 
Cornelia Jozephina Hoogland-Vissie 

Op de leeftijd van 63 jaar 
 

Laten we haar in onze gebeden herdenken. 
 

 

 
Overleden 18 december j.l. 

 
Eduardus Franciscus Josephus Kortenaar 

Op de leeftijd van 69 jaar 
 

Laten we hem in onze gebeden herdenken. 
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Overleden 30 december j.l. 

 
Maria Catharina Bruins-de Gooijer 

Op de leeftijd van 97 jaar 
 

Laten we haar in onze gebeden herdenken. 
 

 

Varia 
Inzicht en Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie 

Voor de komende weken staan de volgende activiteiten gepland (voor meer 
informatie zie de brochure en de website van onze parochie: 
www.emmanuelparochie.nl): 
Dinsdag 4 februari 20.00 uur:   Filosofie in Dedemsvaart door pastor Butti   
(iedere 1e dinsdag van de maand) 
Woensdag 5 februari 20.00 uur:   Ad Fontes Bijbel-leesgroep in Dedemsvaart 
door pastor Rutgers   (iedere 1e woensdag van de maand) 
Donderdag 13 februari 20.00 uur: ‘Van Harem tot Fitna’ in Heino door 
prof.dr. Marcel Poorthuis    Lezing over 150 jaar Islam in Nederland 
Woensdag 19 februari 20.00 uur:   Filosofie in Heino door pastor Butti 
(iedere 2e woensdag van de maand) 
Donderdag  20 februari 19.30 uur:  Geloven Nu in Ommen door pastor Butti 
(iedere 3e donderdag van de maand) 
Woensdag 26 februari 20.00 uur  Filosofie in Ommen door pastor Butti 
(iedere 4e woensdag van de maand) 
Donderdag 27 februari 20.00 uur:  Israël: een rondleiding in Dalfsen door 
pastor Butti     (3e van vijf avonden) 
Gelieve u van tevoren aan te melden via het parochiesecretariaat of  
via de mail: InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl 
 

Verenigingen.  
Buurtkamer 
15 Februari Valentijns Bingo. Elke laatste Zaterdag van de maand  
kaarten in de Buurtkamer.  Begin tijd 13.30 uur 
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ZijActief  
Maandag 10 februari om 19.30 uur in de parochiezaal. 
Gezamenlijke avond met onze zustervereniging “Samen Eén”. 
Dhr. Ben Godtschalk geeft een voordracht met als titel: 
“Onbekend-Ongekend” de offshore industrie. 
Hij is ruim 25 jaar gezagvoerder geweest op constructieschepen. Ook 
was hij zeer betrokken bij het bouwen, installeren en slopen van grote 
olie- en gasplatforms over de hele wereld en het leggen van 
pijpleidingen op zee. Hoe is het leven op zo’n groot schip met 750 man 
aan boord? Wij maken kennis met een wereld waar je vaak geen weet 
van hebt en waar de mens zich zeer nietig kan voelen. 
Offshore is de aanduiding van activiteiten die plaatsvinden op enige 
afstand van de kust.  
Donderdag 6 februari filmmiddag om 13.30 uur in de parochiezaal. 
Kosten €3,-- 

 

KBO afd. Slagharen e.o. 
Maandag 17 februari: Algemene Leden Vergadering. 
Plaats: parochiezaal R.K. kerk te Slagharen 
Aanvang: 19.30 uur      Na de pauze: Bingo (gratis) 
  
R.K. Vrouwenvereniging 
Op Woensdag 19 februari is er een mooi verzorgde avond over Nepal.  
De cultuur en de Natuur is daar heel anders dan hier.  
Zoals we kunnen zien in de presentatie van de heer J. Verburg.  
Aanvang is 19.30 uur.       
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