
Fatimabode 
Kerstmis en januari  2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Onze Lieve Vrouw van Fatima 
De Belte 

 
 
 
 



- 2 - 
 
 
 
 

JAARGANG  58  no 1    kerstmis en januari 2021 
O.L. Vrouw van Fatima 
Geert Migchelsweg 6a 
7776 RW Slagharen 
tel. : 0523-681270 
website: www.emmanuelparochie.nl/debelte 
e-mail: olvvanfatima@gmail.com 
Rek.nr. Rabobank  NL74 RABO 0147 7067 34 
                     
Pastoresteam Emmanuelparochie: 
Pastoor A.G.M. (André) Monninkhof,  
Tel.nr. 06-22786151  Email: monninkhof@hetnet.nl 
Hans de Vries, parochievicaris, prhansdevries2020@gmail.com 
06-45290266 
Joop Butti, pastorbutti@ziggo.nl  06-22239828  eerst aansprekende 
pastor voor De Belte. 
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl ; 
06-18276484  
  
Vrije dagen pastoresteam: 
Maandag: pastores de Vries, Butti en klein Overmeen 
Dinsdagavond en zaterdag tot 16.00 uur: pastoor Monninkhof 
  
Vieringen in de regio  
De Belte              Onze Lieve Vrouw van Fatima  
Zaterdag              : 19.00u. 
Zondag                :  9.00u.  één viering per weekend 
 
Dedemsvaart       St. Vitus 
Zaterdag              : 19.00u. één viering per weekend 
Zondag                :   9.00u. 
 
Hardenberg         St. Stephanus 
Zondag                : 11.00u.  
 
Slagharen            St. Alphonsus de Liguori 
Zaterdag            :  19.00u. één viering per weekend 
Zondag                :    9.00u. 

http://www.emmanuelparochie.nl/debelte
mailto:olvvanfatima@gmail.com
mailto:monninkhof@hetnet.nl
mailto:prhansdevries2020@gmail.com
mailto:pastorbutti@ziggo.nl
mailto:m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl
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De beheerder van ons kerkhof is de heer J. Sassen, 
telefoon  06 254 057 18 
 
Verhuur van de parochiezaal via Ben Nijhof  tel.: 06  3093 9220 
 
Wil de familie van een dopeling zelf even contact opnemen met Jan 
Berg voor een koster tijdens de doopviering. Tel.: 0523  681409  
Voor de doopviering zelf graag contact opnemen met Conny 
Werink  tel. 0528-361306 
 
Uitvaartverzorgster Mevr. Frieda Osseforth tel: 06-52621701 
 

Begrafenisvereniging  barbara.slagharen@gmail.com 

Bij een overlijden zal de klok geluid worden om 13.00u. op de dag 
van overlijden of de dag erna. 

Parochiesecretariaat:  
 
Het parochiesecretariaat in “De Zandbelt” is 
iedere donderdagmorgen geopend van 10.00-11.30 uur.  
U kunt hier met name terecht voor   
- het opgeven van misintenties, 
- aanmelden om thuis de communie te ontvangen, 
- opgeven voor deelname aan Samen Eten 
maar ook voor vragen en suggesties bent u van harte welkom. 
 
Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen.  
U kunt ook bellen, tel.: 0523-681270. 
 

In verband met de Corona maatregelen van de 
overheid is het Secretariaat voorlopig tot nadere 

aankondiging helaas gesloten 
 

Voor het opgeven van misintenties kunt u bellen met 
Jan Berg   tel.: 0523 681409 

mailto:barbara.slagharen@gmail.com
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Locatieraad: 
 
Ben Nijhof  (voorzitter)  
Schuineslootweg  160 
7777SV Schuinesloot 
Tel.: 06  3093 9220 
 
Gine Harink (secretaris)  
Schuineslootweg 113  
7777SW Schuinesloot 
Tel.: 06 8171 4597   
Email: fam.harink@solcon.nl 
 
Anton de Vent (penningmeester) 
Herenstraat 59 
7776 AM  Slagharen 
Tel.: 0523- 681301 

 
Pastoraatsgroep: 
  
Thea Kosse-  profieldrager liturgie   
Tel.: 0523- 681154 
 
Chantal Hoving-Werink - profieldrager  catechese  
 
Janny Sieljes- profieldrager diaconie 
Tel.: 0523 -785320 

         
Vacant-   profieldrager  gemeenschapsopbouw  

 
 
 
 
 
 
 
Redactietafel 
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Voor u ligt de Fatimabode voor de kerst en januari 2021. 
Door alle coronamaatregelen zal er met de kerstdagen alleen op 
tweede kerstdag een viering zijn in de kerk op de Belte. We vinden 
dit heel jammer, maar hopen dat het volgend jaar weer op de 
normale manier kan. 
We hopen dat iedereen toch kan genieten van de kerstdagen en de 
jaarwisseling. 
De Fatimabode voor februari zal verschijnen op vrijdag 29 januari. 
Copy kunt u inleveren tot en met donderdag 14 januari bij Conny 
Werink, Kerkenbovenveen 30  7926 AE Kerkenveld of via de mail; 
connywerink@gmail.com 

 

Pastoralia  

Kerstmis in Coronatijd 

Dit wordt ongetwijfeld de meest bijzondere kerst die ik ooit heb 

meegemaakt. Het Coronavirus heeft de wereld stevig in de greep 

en hangt als een doem over ons dagelijks leven. Sociaal isolement 

in schaars verlichte dagen zijn goede ingrediënten voor een portie 

somberheid. Of voor met een boekje in een hoekje. Advent lijkt 

vooral afwachten op betere tijden dit jaar. Vertwijfeld vragen we ons 

af hoelang dit nog gaat duren. Niemand die het weet: het duurt zo 

lang als het duurt. In een maakbare wereld hebben we moeite met 

die onmacht. We hebben er niets over te zeggen. Alleen ons 

gedrag heeft invloed: wat we vandaag doen en laten, bepaalt mede 

wat er morgen zal zijn.  

Jozef moest op tocht toen hij zich in Betlehem moest laten 

inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. 

(Lucas 2,1-5). Het waren duistere tijden toen Quirinius gouverneur 

van Syrië was en Israël zuchtte onder de Romeinse bezetter. Hoe 

lang gaat dit nog duren?  zullen de Joden toen ook wel gevraagd 

hebben. Het was een uitzichtloze tijd van leed en van somberheid. 

Maar Maria droeg het levenslicht al in zich mee, zwanger als ze 

was van de Emmanuël, van ´God-met-ons´. Nú groeit in haar al wat 

mailto:connywerink@gmail.com
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morgen wil zijn. Het Koninkrijk Gods komt ons in haar nabij en 

breekt aan onder het tegendeel: midden in de donkere winternacht 

gaat een heldere ster stralen aan de donkere hemel, als een 

steekvlam in de nacht, als de belofte van een nieuw begin van 

leven tegen een doodse hemel aangeschreven. 

Het paar zoekt naar onderdak, want in het gastenverblijf is geen 

plaats voor hen, zo vertelt Lucas. Midden in de winternacht gaat de 

hemel open. Maria wikkelt haar pasgeboren zoon in doeken en legt 

hem in een voerbak. De doem is verbroken: hoop op leven is 

geboren. 

Joop Butti 

 

Het pastoresteam en het parochiebestuur 

wensen u een zalig kerstfeest en een gezegend 2021 

  

Misintenties 

Kerstmis 
Annie Nijhof-Oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte 

Kosse; Willem Kosse; Fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; 

Jans Pieper; Herman Finkers; Herman Kosse; Ouders-Klein-    

heerenbrink-Werink; Ouders Kosse-Schlepers; Johnie Werink; 

Ouders Schlepers-Kleinheerenbrink; Ouders Tubben- 

Kleinheerenbrink; Henk Kool; Hein Tholen; Ouders Sander Berg en 

Catrien Klein-   heerenbrink en zoon Henk; Ouders Jans v.d.Fels 

en Marie Eidhof en overl.fam.; Ouders Luiken-Haverkort en zoon 

Gerard; Ouders Werink-Arkes en kinderen; Ouders Haverkort-de 

Vries en kinderen; Ouders IJsseldijk-Hofstede; Jo IJsseldijk; Willem 

Haverkort; Ouders en fam.Haverkort-Sieljes  Ouders en fam. 

Pieper-Homberg; Johan Hagemeijer; Ouders Rieks 

Kleinheerenbrink-Wekamp en fam.Ouders Finkers-Sassen en zoon 
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Hans; Herman van Riel; Gerard Pieper; Fam. Pieper-Koel; 

Fam.Kleinheerenbrink-Schlepers; Marten-Jan Kremer; Ouders 

Kosse-Farwig; Johannes Fransiscus Kosse; Fam. Sieljes-Hullegie; 

Fam. Nibourg- Schuurman; Ben Schelhaas; Johan Werink; Ouders 

Schlepers-Heijnen en Kinderen; Ouders Wehkamp-Geerdes; Albert 

Donker; Gerard en Simon Maas en over. Fam. Maas-Hegeman; 

Adrianus Mourits; Ouders Meijer-Schlepers; Dora Rasing; Joop 

Kleinheerenbrink; Overl. Pastores van onze locatie; 

31 dec. Oudjaar. 
Annie Nijhof-Oude-Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte 

Kosse; Willem Kosse; Fam.Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans 

Pieper; Herman Finkers; Johan Werink; Ouders Luiken-   Haverkort 

en zoon Gerard; Johan Hagemeijer; Ouders Rieks 

Kleinheerenbrink-Wekamp en fam. Ouders Finkers-Sassen en 

zoon Hans; Herman van Riel; Gerard Spijker; Overl. Pastores van 

onze locatie; 

Zondag 3 Jan. 
Annie Nijhof-Oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte 

Kosse; Willem Kosse; Fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; 

Jans Pieper; Herman Finkers; Ouders Schlepers-Heinen en 

kinderen; Johan Werink; Overl. Pastores van onze locatie; 

Zat. 9 Jan. 
Annie Nijhof-Oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte 

Kosse; Willem Kosse; Fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; 

Jans Pieper; Herman Finkers; Overl. Pastores van onze locatie; 

Zondag 17 Jan. 
Annie Nijhof-Oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte 

Kosse; Willem Kosse; Fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; 

Jans Pieper; Herman Finkers; Willem Haverkort; Ouders Sander 

Berg en Catrien Kleinheerenbrink en zoon Henk; Adrianus Mourits;  
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Zaterdag 23 Jan. 
Annie Nijhof-Oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte 

Kosse; Willem Kosse; Fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; 

Jans Pieper; Herman Finkers; Hendrik Pieper; Overl. Pastores van 

onze locatie; 

Zondag 31 Jan. 
Annie Nijhof-Oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte 

Kosse; Willem Kosse; Fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; 

Jans Pieper; Herman Finkers; Johan Werink; Ouders IJsseldijk-

Hofstede; Jo IJsseldijk; Overl. Pastores van onze locatie; 

 
 
Collectes oktober 
 
Collecte eigen kerk                        € 122,35   
Uitvaarten \avondwake                 
Misboekjes                                           5,50                                      
Mariakapel                                          68,60 
Wereld missiedag v.d. kinderen          68,60 
Wereldmissiedag                                 21,00 
 

Koffiedrinken 
 
We hopen dat we snel weer kunnen koffie 

drinken.  

 
 
Kerkversieren 
 
8 en 15 jan.: Riky Weekamp en Leny Spijker 
22 en 29 jan.: Janny Broekhuizen en D. Scholten. 
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Kerkhofonderhoud 
 
18 dec.: R. Hofman, G. Hofman, M. Hofman-Werink; J. Berg; 
                        J. Luiken en H. Luiken 
25 dec. En 1 jan.: B. Temmink, H. Berg, J. Koehl, W. Finkers, 
                             H. Hermes, R. Temmink en H. Snippe 
8 en 15 jan.: T. Schlepers, H. Weekamp, H. Sieljes, H. Spijker, 
                     H. Kleinheerenbrink, H. Kleinheerenbrink 
22 en 29 jan.: G. fikken, G, Sieljes, J. Sassen, B. Renker 
                       H&B Overberg 
 

Kerktaxi 
 
Onderstaande medeparochiaan wil graag mensen die niet over 
eigen vervoeeschikken meenemen naar de kerk. 
 
Huub de Bruin  Auke Vosstraat 57   tel.  0523 -681733 
 

Communie thuis ontvangen 

 
Wij bieden parochianen de mogelijkheid om thuis de Communie te 
ontvangen. Wij hebben hiermee nu enkele jaren ervaring en wij 
merken dat de mensen ons erg dankbaar zijn. Bent u niet in de 
gelegenheid om naar de kerk te gaan, maar u zou toch graag, bijv. 
1x per maand, de Communie thuis ontvangen dan zijn wij gaarne 
bereid u te bezoeken. 
Heeft u hiervoor belangstelling informeer dan gerust naar de 
mogelijkheden of maak een afspraak. 
 

Mariakapel blijft dagelijks geopend! 
 
 

Richtlijnen Kerkbalans 2020: 

€ 170,00 per gezin 

€  85,00 voor één persoons huishoudens  
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Vanuit de locatieraad 

De corona dwingt ons tot het nemen van beslissingen die we liever 
niet willen nemen maar toch moeten nemen om elkaar tegen de 
corona te beschermen.  
Kerst het mooiste familiefeest dat je graag met z`n allen wilt vieren 
zal dit jaar in zeer beperkte vorm gevierd worden. 
 
2e kerstdag hebben we een viering met vooraf opgave bij Thea 
Kosse op 22 december tussen 10.00 en 12.00 uur. 
Telefoonnummer: 0523-681154. Met een maximum van 30 
personen vol = vol. 
 
En op oudejaarsavond een viering ook met opgave bij Janny 
Sieljes op 29 december tussen 10.00 en 12.00 uur. 
Telefoonnummer: 0523-785320. Met een maximum van 30 
personen vol = vol. 
 
Dus kerstavond en 1e kerstdag is er geen viering. Uiteraard kun je 
online mee vieren vanuit Ommen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk 
Er worden misboekjes van Kerst in de Mariakapel neergelegd, 
zodat je online mee kunt vieren. 
 
1e en 2e kerstdag is de kerk geopend van 14.00 tot 16.00 uur. 
We gaan de kerststal opzetten en alles in kerstsfeer brengen in de 
kerk met behulp van vrijwilligers. 
Beste parochianen dus jullie zijn van harte welkom om met de 
kinderen en/of kleinkinderen een kijkje te komen nemen bij onze 
mooie kerststal met op achtergrond kerstmuziek. 
 
Misschien ten overvloede maar houdt 1,5 meter afstand van andere 
kerkbezoekers. 
 
Namens de locatieraad een zalig kerstfeest en een gezegend 2021 
toegewenst. 

  
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk
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Wel viering, minder collecte 

Met een variant op deze titel, deden we in mei een beroep op U, als 

kerkgangers en niet-kerkgangers, om ons als geloofsgemeenschap 

eenmalig 25 euro te schenken. Aan deze oproep heeft U als onze 

parochianen, royaal gehoor gegeven. Voor al uw goede gaven zijn 

we U oprecht dankbaar. 

Gelukkig kunnen we elkaar sinds begin juli weer treffen. Vanaf dat 

moment zijn er ook in onze kerk weer weekendvieringen en ook 

doordeweekse vieringen. Verder zijn er ook kinderen gedoopt (dit 

kan nog steeds), is er zelfs een bruidspaar getrouwd, en zijn er ook 

uitvaartvieringen. Eerste heilige communie en vormsel hebben we 

jammer genoeg wederom moeten uitstellen, maar we hopen, dat 

binnen enige tijd, ook deze vieringen alsnog kunnen plaatsvinden. 

Tot de voorzorgen tegen corona hoort, dat we – vanwege de 

onderlinge afstand van anderhalve meter – minder mensen in onze 

kerk kunnen ontvangen dan er normaal komen. Op dit moment is 

dit aantal zelfs beperkt tot 30 kerkgangers maximaal. Alleen bij 

uitvaarten zijn de mogelijkheden iets ruimer. Verder kunnen we ook 

de collectes niet op de gewone wijze laten plaatsvinden, maar 

moeten we volstaan met het collectemandje achter in de kerk te 

zetten, in de hoop, dat U bij het verlaten van de kerk Uw goede 

gaven in het mandje wilt leggen. 

Hierdoor missen wij als geloofsgemeenschap nog steeds 

inkomsten, terwijl onze uitgaven doorlopen. Denkt U hierbij aan de 

bekostiging van ons pastoraal team, het doorbetalen van onze 

kerkmusici, in dit jaargetijde weer de verwarming van de kerk, 

kerkversiering en andere kosten. Op dit moment zien we in onze 

geloofsgemeenschap een tekort ontstaan. 

Daarom wagen wij het opnieuw om een beroep op U te doen. 

Zodat we onze onkosten kunnen blijven dekken. Zou U – als 
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kerkganger of niet-kerkganger – ons s.v.p. wederom 25 euro 

kunnen schenken. Dit zou ons ook nu werkelijk helpen !!! 

Bij voorbaat dank voor Uw goede gaven. 

Graag wensen we U – ook in deze moeilijke tijd – een gezegend 

Kerstfeest toe, en een gezond Nieuwjaar ! 

Vrede en alle goeds. 

Namens parochiebestuur, pastoraal team, locatieraad en 

pastoraatsgroep, 

                                   Pastoor André Monninkhof 

 



Vieringenrooster december 2020 
 

datum Tijd  Viering  Voorganger  Lector  Koster Bijzonder- 

heden 

Zat. 19 

dec. 

19.00 Eucharistieviering 
4e zondag v.d. 
advent 

Pastoor 

Monninkhof 

Conny 

Werink 

Richard  

Lugies 

 

Zat. 26 

dec. 

10.00 Eucharistieviering 
Tweede kerstdag 

Pastor Wenker Theo 

Schlepers 

Ineke 

Tubben 

 

Vr. 31 

dec. 

19.00 Gebedsviering 
Oudejaarsdag 

Werkgroep  Jan Berg  

Zon. 3 

jan. 

9.00 Eucharistieviering Pastor Wenker Conny 

Werink 

Richard 
Lugies 

 

Zat. 9 jan. 19.00 Gebedsviering Werkgroep 
Slagharen 

 Jan Berg  

Zon. 17 
jan 

9.00 Eucharistieviering Pastoor 

Monninkhof 

Theo 

Schlepers 

Richard 
Lugies 

 

Zat. 23 

jan. 

19.00 Communieviering Pastor Butti Conny 

Werink 

Ineke 
Tubben 

 

Zon. 31 

jan. 

9.00 Eucharistieviering Pastor 

Monninkhof 

Theo 

Schlepers  

Richard 
Lugies 

 



Vieringen in de regio: 
Ev. staat voor eucharistieviering en  

Cv. staat voor communieviering. 

Gv. Staat voor gebedsviering 

december 24/25 27 31/1 2/3 9/10 

Slagharen 
Za. 19.00 
Zon. 9.00 

21.00 
Cv 
EV- 

 
-10.00 
  EV 

 
GV 
- 

 
EV 
- 

 
- 
GV 

Dedemsvaa
rt  
Za. 19.00 
Zon. 9.00 

 
 
 
CV 

  
 
GV 
10.00 
EV 

 
 
CV 
- 

 
 
EV 
- 

Hardenberg 
Zo. 11.00u 

21.00  
EV 

 
 

 
 

 
CV 

 
CV 

 

december 16/17 23/24 30/31   

Slagharen 
Za. 19.00 
Zon. 9.00 

 
EV/ HV 

 
- 
EV 

 
CV 
- 

  

Dedemsvaa
rt  
Za. 19.00 
Zon. 9.00 

 
 
- 
GV 

 
 
- 
EV 

 
 
EV 
- 

  

Hardenberg 
Zo. 11.00u 

 
CV 

 
EV 

 
EV 

  

 

Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma 
Emmanuelparochie 
 
De activiteit  `Boeren en toekomst` 
Van Inzicht en Uitzicht die op 26 januari 2021 in 
het parochiecentrum De Zandbelt te De Belte zou 
plaats vinden, wordt gezien de verwachtingen 
rondom de corona uitgesteld. 
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Kerstgroet Pastor Thomas 
 

Beste mensen van de Emmanuel parochie, 
hartelijke groeten van pastor Thomas vanuit 
India. 
Kerstmis komt dichtbij . Ik wil u allen een 
zalig kerstfeest toewensen. 
Vanwege de verspreiding van het 
coronavirus zal kerstmis dit jaar anders zijn 
in de hele wereld, anders als dat wij 
gewend waren. 
Het evangelie vertelt ons dat Jezus 
geboorte licht bracht voor alle mensen die 
in het donker zijn gebleven. Daarom hopen 
wij dat kerstmis dit jaar licht zal brengen 
vanuit het donker dat corona brengt.  

Ik ben nu werkzaam bij een parochie niet ver van mijn familie. Mijn 
broer Paulus is 3 weken geleden overleden , na een ziekte van 
anderhalf jaar. Hij werd behandeld voor een hersentumor. 
Corona ziekte en de afsluiting  van het leven  maakt alles anders 
hier. Het normale leven is moeilijker geworden voor vele mensen.  
Vele mensen hebben problemen met eten , drinken en andere 
behoeften van het leven. Zoals jullie weten is er in de Emmanuel 
parochie het Pastor Thomas Fonds dat wordt gesteund door een 
groot aantal mensen. 
Vanuit de opbrengsten van het fonds  heb ik een aantal ouders met 
hun kinderen geld gegeven om eten te kunnen kopen.  Dat wil ik 
graag blijven doen en hoop dat de crisis snel over zal zijn.  Ik dank 
alle mensen die mij financieel  steunen om dit waar te kunnen 
maken. 
Ook dank ik  de leden van het Pastor Thomas Fonds voor het 
organiseren van activiteiten  zoals de verkoop van kerstbomen 
erwtensoep en rookworsten enz. 
Ik dank jullie allemaal namens de kinderen en hun ouders  die hulp 
hebben mogen ontvangen van het fonds waar jullie voor gegeven 
hebben.  
Ik wens u allen een gezegend kerstfeest toe. 
Vriendelijke groeten, 

Pastor Thomas 
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Indien u het Pastor Thomas Fonds wilt steunen, dan kunt u uw 

bijdrage storten op bankrekeningnummer: NL 13 RABO 

0138641242.  

Heilige van de maand 

14 JANUARI  

Z. PETRUS DONDERS: MISSIONARIS ONDER 

LEPROZEN 
Er zijn enkele Nederlandse zaligen die wachten op hun 
heiligverklaring. De Zalige Titus Brandsma is er één van en 
Petrus Donders ook. Petrus Donders werd op 27 oktober 1809 
in Tilburg geboren. Hij wilde graag priester worden maar zijn 
ouders hadden er geen geld voor. Na een goed woordje van de 
plaatselijke pastoor kon hij hulp worden op het kleinseminarie in 
Sint Michielsgestel. Petrus viel op door zijn vroomheid en werd 
daarom toegelaten tot de priesteropleiding. Op het 
grootseminarie meldde hij zich bij mgr. Grooff, missiebisschop in 
Suriname, die missionarissen zocht. In Suriname werkte Petrus 
Donders vooral onder leprapatienten. Hij trad in 1867 toe tot de 
Redemptoristenorde. Vanwege zijn onbaatzuchtig werk onder 
leprozen werd hij na zijn dood op 14 januari 1877 als spoedig als 
een heilig man vereerd. Op 23 mei 1982 werd Petrus Donders 
door paus Johannes Paulus II zalig verklaard. In 1992 werd in 
Tilburg naast zijn nagebouwde geboortehuis het Peerke 
Donderspaviljoen gebouwd, een museum dat gewijd is aan deze 
zalige Brabantse missionaris. 
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DRIEKONINGEN 
Ik sta goed verdekt 
hier opgesteld – 
achter Melchior, de koning – 
groot formaat in goudbrokaat 
belemmert veilig, ongevraagd 
het zicht op mij – maar dan 

alsof hij weet van mijn bestaan 
schuift hij mij naar voren 
en sta ik oog in oog met Hem 
het Kind 
met enkel leegte in mijn handen 
 
en ik die op een afstand stond 
spel hier in alle taal 
het God-wordt-mens-verhaal 
woord voor woord 
word ik gewaar 
hoe Hij mijn leegte deelt 
de weg ten einde toe 
het Licht bevechtend 
op het duister 
het Leven op de dood 
de Volheid op de leegteGods geheimenis 
dit Kind 
 
met Melchior 
en zijn gezellen 
kniel ook ik nu neer 
 
ik ga naar huis 
met volle handen – 

Oeke Kruythof 
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Kinderpagina 

 

Kikker 
‘Kikker, we zijn verhuisd!’ riepen de muizen. Ze kwamen door de 
kerk aangerend, waar het druk was. Mevrouw Bontje en de 
vrijwilligers waren bezig de kerk in kerstsfeer te brengen! Ze 
sleepten met dennentakken en lampjes en werkten aan de 
kerststal. Maar de muizen hadden iets fijns ontdekt: er stond een 
grote stapel dozen achterin, waar niemand naar omkeek. 
‘Kom kikker, dan laten we je ons nieuwe huis zien!’ Ze hadden 
een deurtje in de onderste witte doos geknaagd en waren naar 
binnen gekropen, tussen de houtwol. Kikker was te groot voor 
het gaatje, maar hij wilde best geloven dat het daarbinnen heel 
warm en gezellig was. De muizen sleepten nog wat 
koekkruimels naar binnen en gingen slapen. 
Maar de volgende morgen werd hun huis met een grote zwaai 
opgetild. ‘Zo, nu deze nog’, hoorden ze een man zeggen. Ze 
vlogen met huis en al door de lucht en kwamen zachtjes neer. 
Toen ging hun dak eraf. Een grote hand duwde alle houtwol met 
de muizen opzij. ‘Hé, dit is het kindje Jezus’, zei de man, ‘Dat 
hoeft pas met Kerstmis in de kribbe. Ik zet het zolang onder de 
stal.’ De doos ging weer dicht. De muizen keken elkaar aan. 
‘Heb je dat gehoord?’ fluisterde de een. ‘Ja!’ zei de ander, ‘Hier 
woont het kindje Jezus! We moeten weer verhuizen.’ Ze waren 
er nog maar net uit, toen de man terugkwam met plakband. 
‘Even dat gat dichtplakken’, bromde hij. ’Straks komen er nog 
muizen in!’ 
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PUZZEL 
Zeven woorden uit het kerstverhaal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedenk en noteer ze allemaal. 
Dan lees je van boven naar onderen 
wie zich over het Kind verwonderen!       

 
1             je kunt hier overnachten  
2             trouw lastdier 
3             lange tocht maken 
4             onmisbaar boven hun hoofd 
5             hemels wezen 
6             ander woord voor voederbak 
7             wolfabriekjes 
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Gebed om roepingen 

Heer, 
 U hebt mij geschapen, uniek en eenmalig. 

 U houdt van mij en U kent mij 
zelfs beter dan ik mezelf ken.  

U vertrouwt mij een bijzondere taak toe 
 die enkel ik in deze wereld kan vervullen. 
 De heilige Augustinus bad: “Heer Jezus, 

 laat mij mezelf kennen, laat mij U kennen… 
 Laat mij alles wat mij overkomt, 

 aanvaarden als van U… en steeds verlangen U te volgen.” 
 Heer, ik bied U ditzelfde gebed aan met het geloof, 

 het vertrouwen en de liefde van mijn hart. 
 Ik weet dat ik zwak ben, en steeds weer word verleid 

 andere wegen te gaan, 
 maar ik vertrouw op uw Kracht 

 en op uw eindeloze barmhartige Liefde. 
 Amen.  

 
Zuster Mary Amata Mueller OP Sint Rosa van Lima Klooster, 
Dominicanessen van Sint Cecilia – Sittard (vertaling: Zuster 

Myriam Decock F.S.O.) 


