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   Nieuwsblad Maart 2020 
 
 
 
 
 
 
 

Zo veel mensen… 
 
Zo veel mensen met problemen 
die niet goed te dragen zijn.  
Die een beetje steun verwachten  
en wat hulp in al hun pijn.  
 
Zo veel handen die niets kunnen,  
die te oud zijn of te krom.  
Zo veel stramme, stijve benen,  
zwak en ziek van ouderdom.  
 
Zo veel tranen om te drogen,  
hulpgeroep dat niemand hoort.  
Zo veel mensen die gespitst zijn  
op een enkel troostend woord.  
 
Zo veel mensen die maar wachten  
totdat iemand eens wat doet.  
Zo veel mensen die niet weten 
hoe het morgen verder meot.  
 
Zo veel mensen zonder eten,  
zonder schuilplaats voor de kou.  
Zo veel mensen die op zoek zijn,  
naar een mens – misschien naar 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, vacant 
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  
Website: 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 

Honderd-en-een-of-nog-meer 

 
Op de lagere school zat ik in de klas bij Anneke 
(niet haar echte naam). 
Anneke hield niet van leren; ze had er grote moeite 
mee.  
Op de vraag hoeveel centimeters er in een meter 
pasten, moest ze het antwoord schuldig blijven. 
Daar wist de meester van de derde klas wel raad 
mee: Anneke mocht (moest!) voor in de klas gaan 
staan met een grote meetlat van een meter, met 
daarop zwarte en witte blokjes van een centimeter, 
precies honderd blokjes in totaal dus.  
Die blokjes mocht (moest!) ze tellen.. de ene keer kwam ze uit op 
achtennegentig, de andere keer zelfs op honderd-en-een-of-nog-meer. 
Afschuwelijk, wat vonden wij dat vreselijk voor haar. We zagen haar 
paniek telkens groeien.  
Later, in haar volwassen leven heeft Anneke haar huis opengesteld 
voor kinderopvang. Zij had de langste wachtlijst van alle oppashuizen 
in haar woonplaats. Iedereen wilde zijn of haar kind bij haar 
onderbrengen. Want, wat kon Anneke dát goed, met kinderen omgaan; 
zij zette zich in voor méér dan honderd procent; voor honderd-en-een-
of-nog-meer.  
 
We kennen allemaal wel voorbeelden uit onze jeugd,  
van een klasgenootje waarvan altijd gezegd werd dat het ‘bepaald 
geen licht was’, maar die later beduidend meer heeft gepresteerd dan 
iedereen voor mogelijk hield.  
Misschien bent u zelf zo iemand. Misschien ben ik zo iemand.  
Ieder mens, jong of oud, is een ‘licht’ op een of ander gebied, ieder 
mens heeft bepaalde begaafdheden. De één kan dit goed, de ander 
kan dat beter.  
De kunst is het ontdekken van dat licht, van die begaafdheden en ze 
dan ook daadwerkelijk in te zetten.  
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Iets waar ik heel trots op ben in onze parochie, is de jaarlijkse 
ontmoetingsdag. 
Met vele parochianen komen we samen om een mooie en waardevolle 
dag te beleven. We vieren samen eucharistie, we ontmoeten elkaar bij 
de koffie en maken het gezellig met een advocaatje met slagroom of 
een borreltje.  
Onze caritasmensen tekenen telkens voor de organisatie, zij zetten 
zich voor meer dan honderd procent in, honderd-en-een-of-nog-meer 
dus, om zo`n dag te laten slagen; het mag onze deelnemers aan niets 
ontbreken! 
Maar als u denkt, dat de organisatie alleen een licht is voor de 
deelnemers; dat het licht als het ware maar één kant op schijnt, dan 
hebt u er niet alles van begrepen. We zijn daar een licht voor 
elkaar.  Organisatie en bezoekers. Allemaal: de één voor de ander, de 
ander voor één.   
 
Wat ik maar zeggen wil: 
Vanuit het Evangelie worden we uitgenodigd. Ontdek jouw licht en laat 
het schijnen. Zet het niet onder de korenmaat! 
 
Marga klein Overmeen, pastoraal werkster.  
                                       

Van de Redactie 
Beste medeparochianen, 
Weer een nieuwe maand voor de boeg. Carnaval is gevierd en het As-
kruisje ontvangen.  
De 40-dagentijd is begonnen. We bereiden ons voor op het lijden en 
sterven van Jezus Christus. Dit kunnen we doen, door iets te doen voor 
onze naasten. De Vastenactie staat dit jaar in het teken van 
beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Zie 
artikel verder in het nieuwsblad.  
Op 14 maart  is de presentatieviering voor de 1e Heilige communie in 
een gebedsviering op De Belte. 
Verder is het op donderdag 19 maart St. Jozefdag, er is dan een 
eucharistieviering in de kerk. 
Wij wensen u een goede 40-dagentijd toe. 
De Redactie 
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Agenda en belangrijke data 
Ma.  2 maart St. Barbara vergadering 
Woe. 4 maart  20.00 uur PCI 
Do.  5 maart  13.30 uur filmmiddag ZijActief 
Zo.  8 maart  14.00 uur Inloopmiddag 
Ma.  9 maart  19.00 uur ZijActief 
Do.  12 maart 20.00 uur Locatieraad 
Za.  14 maart  19.00 uur Presentatie/Gebedsviering  
                                   1e H.Communie te De Belte 
Woe.  18 maart  18.45 – 21.30  R.K. Vrouwenvereniging 
Do.  19 maart  H. Jozef Eucharistieviering 
Vrij.  20 maart  Begin van de lente 
Ma.  23 maart  K.B.O.  
Woe.  25 maart  Maria Boodschap 
26 febr. t/m 12 april Bisschoppelijke Vastenactie 
                               IBAN NL21INGB00000058 t.n.v. Vastenactie 

Den Haag 
  
Koffiedrinken op zondag 15 maart.  Er is dan koffie, thee en 

limonade. U bent van harte welkom! Zondag 15 maart wordt verzorgd 

door groep 3: Annie Bosch, Grady M., Truus en Nel.   

                               

Collecte 

coll. 25 januari 74,75 

coll. 2 februari 67,09 

coll. 8 februari 40,35 

 
Kroniek 

28/1/2020 Hermannus Hendrikus Kosse 96 jr. 

12/2/2020 Jan Sportel 69 jr. 

 
Wij feliciteren 
Wij feliciteren iedereen die in de maand maart jarig is. Wij wensen u 
een fijne en gezellige dag toe, maar bovenal een gezond en gelukkig 
nieuw levensjaar. 
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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 
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 6 maart zal past. werker 
Butti 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.       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; Gerard en 
Riet Pieper; Jan Sportel  

  
 

Di.    3 maart:  
            Broeder Cornel;  
 
Do.      5 maart: 
            Pastoor Langkamp 
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Za.       7 maart: 19.00 uur Euch.viering past. de Vries met het  
                                            Caeciliakoor 

Gerard en Gre de Vent-Koorman en Britt Kosse; Henk Kosse; 
Rieks, Johan en Liezeth Werink; Henk Pijfers; Herman en 
Marietje Pijfers; Arnold en Richard Leijrik en fam.; Herman en 
Mien Disselborg-Mecklenfeld; ouders Juurlink-Spijker; fam. de 
Gooijer-van der Most; J.W. Wencker en echtgenote; Joop en 
Leida Mecklenfeld-Schepers; Mieke Viskaal-Wessel; Antoon en 
Gretha van der Most-Pieper; Jan Sportel  

 
Di.        10 maart:  
             Pastoor Noordman 
 
Do.      12 maart;  
            Pastoor Langkamp;  
 
Zo.      15 maart: 9.00 uur Euch.viering past. Wenker met  
                                           het Caeciliakoor en koffie drinken  

J.W. Wencker en echtgenote; Cornelis Helmich en Mina 
Helmich- de Gooijer; Bertus en Gerrit; Johannes Hendrikus van 
der Fels; Anton Bouwhuis; Anton en Truus Pieper-Boomgaard; 
Jan Sportel 

 
Di.       17 maart: 
            Broeder Cornel; Anna en Marinus Meijer-Schlepers;  
 
Do.      19 maart: 
            Pater Oude Hengel;  
 
Za.      21 maart:  19.00 uur Euch. viering past. de Vries 
                                             met het koor Cornel 

Rieks, Johan en Liezeth Werink;  J.W. Wencker en echtgenote; 
Johan Feddema en ouders Schlepers-de Munnik en fam.; 
Bernard en Aida Beukers-de Gooijer;                                   
mevr. Winy Spijker-Oude Nijhuis; Bernard en Dinie Schlepers-
Hemme; Rita en Berry Schlepers; Jan Sportel 
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Di.      24 maart:  
           Broeder Cornel 
 
Do.      26 maart :  
            Pastor Zandbelt; ouders Bosch;  
 
Zo.       29 maart: 9.00 uur Euch.viering past. Monninkhof met het  
                                             Caeciliakoor  

J.W. Wencker en echtgenote; Bertus en Martha Scholten-
Feddema en fam.; ouders Postma-Soppe; ouders de Gooijer-
Busscher; Bernard en Aida Beukers-de Gooijer; Diny 
Kleinheerenbrink-Pieper; fam. Pieper-Jonker; fam. 
Kleinheerenbrink-Schlepers; Jan en Leny Scholten-Thole en 
fam.; 

 

 
Di.        31 maart:  
             Pastoor Langkamp; 

 

Maart  29/1  7/8  14/15 21/22 28/29 

D’vaart 

za.19.00 u 

zo. 9.00 u. 

 

- 

Euch. 

 

Euch. 

- 

 

Comm. 

- 

 

- 

Euch. 

 

- 

Euch. 

De Belte 

za.19.00u. 

 

 

zo. 9.00 u. 

 

Euch. 

 

 

- 

   

- 

 

 

Comm.  

 

 

Presen-

tatie 

EHC 

- 

 

 

- 

 

 

Euch. 

 

 

Euch. 

 

 

- 

 

H’berg  

Zo11.00u.  

 

Euch.  

 

Comm.  

 

Comm. 

 

Euch. 

 

Euch.  
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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 
Beste parochianen, 
 
Nu ik dit schrijf, is het nieuwe jaar al weer twee weken oud. In korte tijd 
is er al weer veel gebeurd. Toch wil ik U – namens ieder, die bij onze 
Emmanuelparochie en haar locaties betrokken is – nog de beste 
wensen meegeven, en U en allen die U lief zijn, heel veel heil en zegen 
toewensen voor dit nieuwe jaar. 
 
Verder wil ik met U kort vooruitblikken op wat dit nieuwe jaar onze 
parochie en haar geloofsgemeenschappen, zou kunnen gaan brengen. 
 
De vieringen met Oud en Nieuw waren een mooi begin van dit nieuwe 
jaar. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomsten, die volgden, mochten we 
elkaar ontmoeten en hebben we elkaar als parochianen vrede en alle 
goeds toegewenst. Tijdens deze bijeenkomsten signaleerden we, dat 
er dingen zijn, die ‘minder’ worden, zoals bijvoorbeeld afname van het 
kerkbezoek, en het teruglopen van de financiële bijdragen. Maar we 
constateerden ook hoopvolle ontwikkelingen. Zo zijn er nog steeds 
ouders van dopelingen, die er heel bewust voor kiezen om hun kind te 
laten dopen. Om deze reden zijn er in deze maand januari, op diverse 
plekken in onze parochie, weer doopvieringen voorzien. Ook zijn er 

Zo. 1 maart  9.00 uur Annie Kok 
Hilda Berg 

Za. 7 maart 19.00 uur 
 

Stefanie Bosch 
Lisa Meekhof 

Zo. 15 maart 9.00 uur  Marieke v.d. Blieck 
Zwaanet Bosch 

Za. 21 maart 19.00 uur Annie Kok  
Lisa Meekhof 

Zo. 29 maart 9.00 uur Hilda Berg 
Marieke v.d. Blieck 
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initiatieven op het gebied van geloofsverdieping, zoals de activiteiten in 
het kader van ons programma “Inzicht en uitzicht” en een katechetische 
reeks over de sacramenten die onze Kerk rijk is. 
 
Vanzelfsprekend kijken wij als pastoraal team en parochiebestuur, ook 
naar de toekomst van onze Emmanuelparochie en haar locaties. 
Omdat de financiën in onze parochie er nog relatief goed voorstaan 
(kleine ‘plussen’; een enkel ‘minnetje’) en omdat het pastoraal team op 
dit moment nog op sterkte is, kunnen we het ons permitteren om met 
elkaar na te denken over en in alle rust te komen tot keuzes over de 
organisatie van het pastoraat in onze parochie en haar 
geloofsgemeenschappen, in de tijd die komen gaat. We doen dit door 
het schrijven van een pastoraal beleidsplan. Dit pastoraal beleidsplan is 
het afgelopen jaar voorbereid door het pastoraal team. Onlangs heeft 
het pastoraal team dit beleidsplan gedeeld met het parochiebestuur. 
Op dit moment beraden we ons als team en bestuur op het verder te 
volgen traject. Hiertoe behoort natuurlijk ook de communicatie over de 
voorgenomen pastorale keuzes, met de verschillende 
geloofsgemeenschappen. Als team en bestuur hopen we in ieder geval 
vóór de zomer met onze plannen naar buiten te zijn getreden, en zo 
meer duidelijkheid te hebben verschaft. Uiteraard zullen we ook U als 
parochianen, hierover tijdig en adequaat informeren. 
 
Als parochiebestuur en pastoraal team kijken we ook naar het vastgoed 
in onze parochie, waaronder onze kerkgebouwen. Centraal staat 
daarbij de vraag: wat hebben we aan gebouwen nodig met het oog op 
de pastorale doelen, die we ons als parochie, voor de iets langere 
termijn willen stellen ? Overigens zijn er op dit moment geen plannen 
om in onze parochie kerken te sluiten. “Garanties voor de eeuwigheid” 
kunnen we natuurlijk niet geven. Maar als team en bestuur houden we 
de kerken in onze locaties graag open, zolang er ter plekke voldoende 
mensen en middelen zijn. 
 
Komend jaar zullen er in geloofsgemeenschappen van onze parochie 
ook bijzondere vieringen en festiviteiten plaatsvinden. Zo zijn er 
activiteiten in het kader van het eucharistisch jaar, vieren de kerken in 
Dedemsvaart en Hoonhorst respectievelijk hun 200- en 250jarig 
bestaan, en is er ook het 40-jarig ambtsjubileum van pastoraal werker 
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Gerard Noordink; dit laatste zal – vanwege het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd – tevens zijn afscheid van onze parochie 
zijn; datum van de viering van dit jubileum, tevens afscheid van Gerard 
van onze parochie: zondag 27 september a.s. 
In de tijd die komen gaat, zal er best iets veranderen, maar toch kijken 
we als team en bestuur hoopvol vooruit. Dit onder de hoede van de 
Naamgever van onze parochie: Emmanuel: God-met-ons. 
Namens pastoraal team en parochiebestuur, 
                 Pastoor André Monninkhof 
 
Actie Kerkbalans 2020 
De actie Kerkbalans 2020 is weer van start gegaan. Het thema van de 
actie is: ‘Geef voor je kerk’. Net als voor een huishouden is een 
gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we 
elk jaar aan  onze parochianen om een bijdrage. Het is een vrijwillige 
bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit de actie 
Kerkbalans vormen de basis voor onze geloofsgemeenschap. Ook in 
2020 doen wij weer een beroep op uw financiële bijdrage. Dankzij uw 
bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen. 
De afgelopen jaren zien wij de inkomsten vanuit de parochianen dalen 
en voor het eerst hebben wij over het afgelopen jaar  een negatief 
resultaat. De afspraak binnen de Emmanuel- parochie is dat iedere 
geloofsgemeenschap zijn “eigen broek” moet kunnen ophouden. 

Om onze geloofsgemeenschap in stand te kunnen houden  durven wij 
u de volgende vraag te stellen: Wilt u eens overwegen om uw 
kerkbijdrage voor 2020 te herzien en eventueel te verhogen.De 
kerkbijdrage is een teken van verantwoordelijkheid voor de 
parochiegemeenschap waarvan we samen deel uitmaken. 
 
Periodieke gift en Kerkbijdrage  

Meer schenken aan de kerk zonder netto meer te betalen 
Dat is het idee met de periodieke gift. Het aangaan van een periodieke 
gift is voor de gever interessant, omdat het een groter fiscaal voordeel 
kan opleveren dan een 'normale' gift.  
Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent 
(minimum € 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij 
een periodieke gift gelden die grenzen niet. Voor de kerk is het extra 
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gunstig als de gever (een deel van) dat fiscale voordeel aan de 
kerkelijke gift wil toevoegen. Als u hier interesse in heeft of meer wilt 
weten neem dan gerust contact op met de financieel beheerder, dhr. 
Hans Kosse. 

Algemene ledenvergadering R.K. Begrafenisvereniging 
Agenda voor de ALV  van  R.K. begrafenisvereniging St Barbara op maandag 2 
maart 2020 aanvang 20.00 uur parochiezaaltje te Slagharen. 

1. Opening 
2. Goedkeuring notulen jaarvergadering op 11 februari 2019 
3. Jaarverslag penningmeester 
4. Toelichting financieel jaar overzicht 
5. Verslag en benoeming kascommissie 
6. Mededelingen   
7. Bestuursverkiezing  
8. Rondvraag 
9. Sluiting 

Wij als bestuur willen u er graag op attenderen dat als uw kinderen de leeftijd 
van 18 jaar hebben bereikt niet meer verzekerd zijn bij Begrafenisvereniging 
St. Barbara.    
Voor opgave van het lidmaatschap kunt u mailen met dhr. G. de Gooijer      
barbara.slagharen@gmail.com 

              Het lidmaatschap bedraagt 15 euro per jaar per persoon. 

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 maart 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 

 

mailto:barbara.slagharen@gmail.com
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Vastenactie 2020. Werken aan je toekomst. 
 De campagne van Vastenactie staat dit jaar in het teken van 
beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met 
een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat om een 
redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf te 
beginnen. De projecten bestaan ondermeer uit het aanbieden van 
trainingen, faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van 
lesmateriaal. Vastenactie zet zich verder in voor jongeren, werklozen 
en mensen die niet rond kunnen komen van hun (deeltijd) 
baan.                                                                               
Van Aswoensdag, op 26 februari, tot eerste Paasdag op 12 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 nieuwsblad van maart was 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! 

 

 
Overleden 28 januari  j.l.  

 
Hermannus Hendrikus Kosse  

Op de leeftijd van 96 jaar 
 

Laten we hem in onze gebeden herdenken. 
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Overleden 12 februari j.l. 

 
Jan Sportel 

Op de leeftijd van 69 jaar 
 

Laten we hem in onze gebeden herdenken. 
 

 
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 3 maart 20.00 uur: 
 Filosofie in Dedemsvaart door pastor Butti 
 (iedere 1e dinsdag van de maand) 
Woensdag 4 maart 20.00 uur: 
 Ad Fontes Bijbel-leesgroep in Dedemsvaart door pastor Rutgers 
 (iedere 1e woensdag van de maand) 
Woensdag 11 maart 20.00 uur: 
 Filosofie in Heino door pastor Butti 
 (iedere 2e woensdag van de maand) 
Woensdag 11 maart 20.00 uur 
 Lezing over engelen in Lemelerveld door R. Huyskes 
Donderdag 12 maart 20.00 uur: 
 Filmavond in parochiecentrum Heino 
Woensdag 18 maart 19.30 uur: 
 Informatie-avond ‘Kerk op stap – nr. Utrecht’ in Ommen door pastoor 
Monninkhof 
Donderdag  19 maart 19.30 uur: 
 Geloven Nu in Ommen door pastor Butti 
 (iedere 3e donderdag van de maand) 
Woensdag 25 maart 20.00 uur 
 Filosofie in Ommen door pastor Butti 
 (iedere 4e woensdag van de maand) 
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Donderdag 26 maart 20.00 uur: 
 Israël: een rondleiding in Dalfsen door pastor Butti 
 (laatste van vijf avonden) 
Gelieve u van tevoren aan te melden via het parochiesecretariaat of  
via de mail: InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl 

 

Varia 
Inloopmiddag  in Dedemsvaart. 
 
Op woensdag 11 en zondag 29 maart 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 11 en 29 maart. 
 
Anton Bontjer  tel. 612434    Margreet Minke tel. 612201 
Thérèse Stroeve tel. 610515    Betsie Mensink  tel. 613274 

 

 

Lourdesreis 2020    (van 18 tot en met 23 september 2020) 

 

     Op 11 februari  1858 was de eerste van de 18 verschijningen 
van Maria aan Bernadette Soubirous (het meisje aan de grot) in 
Lourdes. Bij de 13e verschijning op 2 maart 1858 krijgt Bernadette 
de boodschap “Ga aan de priesters zeggen hier een kapel te 
bouwen dat men er in processie naar toe moet komen.” 
     Vanaf de verschijningen aan Bernadette is Lourdes een 
bedevaartplaats geworden waar jaarlijks miljoenen mensen naar 
toe trekken.  
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    Het Lourdescomité Heino organiseert (in samenwerking met 
de VNB) dit jaar voor de Emmanuelparochie een bedevaartsreis 
naar Lourdes. 
De reis zal plaatshebben van 18 tot en met 23 september 2020 
Het betreft een traditionele bedevaart met alle hoogtepunten van 
Lourdes en het Heiligdom en we gaan voor een vliegreis van 6 
dagen.  
Alle relevante informatie is te lezen in de brochure, die voor 
geinteresseerden achter in de kerk van alle 
geloofsgemeenschappen van de Emmanuelparochie is 
neergelegd. 
De pastorale begeleiding tijdens de bedevaartsreis is in goede 
handen van pastoor André Monninkhof.  Holtelleider bij deze reis 
is voor onze groep Ton van den Berg uit Heino. 
 
Er zijn pelgrims die al hebben aangegeven mee te willen naar 
Lourdes.  
Vanaf nu kan iedereen zich  concreet aanmelden via een van 
onderstaande contactpersonen. 
De contactpersonen nemen graag contact met u op om de 
aanmelding in orde te maken. 
 
De kosten voor deelname aan de Lourdesreis bedragen dit jaar 
939 euro. Inbegrepen:   vlucht vanaf Maastricht en hotelkosten op 
basis van vol pension en  2persoonskamer). (vervoer naar 
vliegveld Maastricht v.v. is dus niet inbegrepen) 
Met pelgrims die dit bedrag echt niet kunnen betalen willen de 
contactpersonen in overleg treden en proberen een regeling te 
treffen, die de reis voor hen wel mogelijk maakt. 
 
Op 19 mei 2020 is er om 19.00 uur in de O.L.V. Maria ten 
Hemelopneming te Heino een  Mariaviering. Na afloop van 
deze viering is er een informatiebijeenkomst voor 
deelnemers en geinteresseerden voor de Lourdesreis.. 
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Plaats van samenkomst hiervoor is:  Parochiecentrum Heino, 
(achter de kerk gelegen). 
Aanvang om 20.00 uur. We hopen in ons parochiecentrum een 
25 tal pelgrims te mogen begroeten. Bent U er dan ook bij? 
 
Contactpersonen in de Emmanuelparochie: 
Heino en Lierderholthuis: Ton van den Berg (06-51107509) en  
                 Catharien Smit (0572-390914) 
Dalfsen:           Gerard Hollak (0529-433331) 
Dedemsvaart, Slagharen, Hardenberg en De Belte: Gerard 
Froeling (0523-613127) 
Hoonhorst:          Hermien Schoorlemmer (0529-401946) 
Lemelerveld en Vilsteren:  Janny Horstman (0529-460225) en 
                                            Lies Akkermans (0572-372003) 
Ommen:          Cisca Derks (0529-450438)  
 

Brief van Pastor Thomas 
Beste parochianen van Emmanuel parochie, 
 
Mijn  hartelijke groeten aan jullie allemaal van uit India.  
Het is nu  meer dan 10 jaar geleden dat ik vanuit Nederland 
teruggekeerd ben naar India.. Mijn gedachten gaan nog vaak naar 
Nederland en dan denk ik over de mooie tijd dat ik in Nederland 
doorgebracht heb.  
De vier seizoenen,  lente, zomer herfst en winter , maar vooral de 
winter met zijn sneeuw en kou., lekkere eten (stamppot wortelen) , 
fietsen door het mooie landschap met vele koeien  en bovenal al die 
aardige mensen . Dat komt vaak in mijn  gedachten en soms verlang ik 
hier naar terug. 
 
Ik herinner me met dankbaarheid die periode  dat ik in Nederland 
mocht werken. Ik heb gelezen dat Gerard Noordink  gaat stoppen in 
Emmanuel parochie. Als Gerard  Noordink gaat stoppen dan is het hele 
pastorale team van 2003  vernieuwd.  
Gelukkig zijn er nieuwe mensen voor terug gekomen. Ik herinner me 
met dankbaarheid  allen van het eerste pastorale team.  
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Ik mocht  veel  leren  in Nederland en die ervaringen hebben mij heel 
goed geholpen om mijn pastorale werk hier beter te doen. 
 
Nu ben ik pastoor in een parochie en werk er met veel plezier. Ook ga 
ik gewoon door met  de projecten voor kinderen. Ik help vele kinderen 
te studeren met het geld uit het Fonds dat ik elke jaar krijg van mensen 
vanuit de  Emmanuel parochie en ver daar buiten. De Stichting Pastor 
Thomas Fonds werkt uitstekend door de inzet van het bestuur en vele 
vrijwilligers  Vele kinderen worden geholpen  op verschillende manieren 
om hun studies door te kunnen laten gaan.  
Deze kinderen en hun ouders zijn hiervoor heel dankbaar en 
bedanken  alle mensen die hieraan hebben  bijgedragen . Ook wil ik u 
hartelijk danken dat u hiervoor  geld hebt gegeven en de Stichting wilt 
blijven steunen. 
 
Pastoor Thomas. 
 

Verenigingen.  
Buurtkamer 
Elke laatste Zaterdag van de maand  
kaarten in de Buurtkamer.  Begin tijd 13.30 uur 

ZijActief  
Maandag 9 maart om 19.30 uur in de parochiezaal. 
Donderdag 5 maart filmmiddag om 13.30 uur in de parochiezaal. 
Kosten €3,-- 

 

KBO afd. Slagharen e.o. 
Maandag 23 maart  
Plaats: parochiezaal R.K. kerk te Slagharen 
Aanvang: 19.30 uur   
  
R.K. Vrouwenvereniging 
Op Woensdag 18 maart verzorgt Remedica de avond. Er wordt een 
lezing gegeven over de nieuwe donorwet, die dit jaar ingaat.  
Aanvang is 19.30 uur.       
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