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Beste mensen, 
 

Op radio en TV, in de krant en in de vele folders die we ontvangen wordt volop geadverteerd voor het 

komende Kerstfeest. Kerstdiners, kerstmarkten, kerstreizen, extra koopzondagen etc., maken het 

consumptiegedrag van de mens nog levendiger dan dit al is. 

Als voorbereiding op Kerstmis zing ik graag religieuze kerstliederen. Eén van de mooiste kerstliederen 

vind ik: ‘Ere zij God….in den hoge…’ 

God heeft zijn zoon Jezus geboren laten worden uit de schoot van Maria met als levensopdracht: vrede 

brengen aan ieder mens. Geen verdeeldheid zaaien, maar…respect tonen voor iedereen, hart hebben 

voor mensen die leven aan de rand van de samenleving, mensen die het minder getroffen hebben in 

het leven. Oog en oor hebben voor zieken, bejaarden, kinderen, jeugd, vluchtelingen. 
 

Tijdens het zojuist genoemde lied zingen we: vrede op aarde, aan de mensen een welbehagen.  Wat 

hebben we  eigenlijk in de wereld en in onze nabije omgeving met die vrede gedaan die Jezus is komen 

brengen? 
 

De spanning is soms om te snijden. Wat gaat er gebeuren in de strijd tussen Rusland en Oekraïne, het 

geweld op andere plaatsen op onze wereld, onrust in families of vriendenkring, onrust onder 

vrijwilligers die het allemaal goed bedoelen. Nog steeds worden in de wereld mensen opgepakt die 

voorbereidingen aan het treffen zijn voor een aanslag. Dan zeggen we dat we er in Nederland nog 

steeds goed mee weggekomen…  
 

We zien steeds wel het verdriet, de pijn en onmacht, de angst en onzekerheid. Mensen die het van nabij 

hebben meegemaakt, dragen deze gebeurtenissen als een blijvend litteken mee in hun leven. 
 

Vrede op aarde…wordt het nu niet eens tijd om het Kind Jezus te omarmen? Geef jezelf een kans om 

vriend te worden met de Vredestichter bij uitstek. Als je Jezus durft te omarmen, loop je nooit alleen in 

je leven. Je mag je gedragen voelen en je leven wordt gekleurd door een geestelijke rijkdom waaruit je 

iedere dag mag putten. Door deze geestelijke rijkdom goed te onderhouden, zal deze nooit uitgeput 

raken…óók niet op de momenten dat je jezelf verdrietig, verlaten of eenzaam voelt. 

Ere zij God in den hoge, vrede op aarde  aan de mensen een welbehagen! 
 

Wij wensen u allen een Zalig Kerstmis en een vredig 2023 toe. 
 

Hartelijke groeten, parochiebestuur en pastoresteam 

 

Nieuwsbrief 
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Rooster 

 

 Nieuw-Schoonebeek Weiteveen Schoonebeek Coevorden Steenwijksmoer 

Za. 24 dec. 

22.00 uur 

Liturgiegroep 

Carmina Burana 

18.00 uur 

kinderhulde 

kinderkoor  

 

20.00 uur 

B. Buit 

akKOORd 

19.00 uur  

Liturgiegroep 

Mathiaskoor 

19.00 uur 

kapel St. Franciscus 

gezinsviering 

kinderkoor 

 

22.00 uur B. Buit 

Cantemus Domino 

20.00 uur 

 Liturgiegroep 

St. Cecilia en Palet 

Zo. 25 dec. 

9.30 uur  

B. Buit 

 

11.00 uur 

kind. rond de kribbe 

11.00 uur  

N. Nijhuis 

herenkoor 

11.00 uur 

B. Buit 

9.30 uur 

N. Nijhuis 

Convalesco geen viering 

Ma. 26 dec. 
    

10.00 uur 

B. Buit en N. Nijhuis 

Di. 27 dec    Geen viering  

Wo. 28 dec. 
   10.00 uur kapel SF 

B. Buit en N. Nijhuis 

 

Za. 31 dec. 19.00 uur – Immanuelviering in Schoonebeek   -   B. Buit en N. Nijhuis  

Zo. 1 jan. 11.00 uur – Immanuelviering in Coevorden   -   B. Buit en N. Nijhuis 

 

Aanschuiven bij het kerstdiner 

 

De kerstdagen komen er weer aan. Dagen van gezelligheid, van elkaar ontmoeten en lekker eten. 

Maar dit geldt niet voor iedereen. Voor sommige mensen zijn de komende feestdagen moeilijke 

dagen waar tegenop wordt gezien. 
 

Voor deze alleenstaande mensen organiseren wij op maandag 26 december een kerstdiner in het 

Antoniusgebouw in Coevorden. Ook mensen vanuit andere geloofsgemeenschappen zijn welkom. 

Een aantal parochianen zullen voor u een kerstdiner voorbereiden. Tijdens het diner is er gelegenheid 

om elkaar te ontmoeten, kerstliederen te zingen en de kerststal te bekijken. 
 

Dit kerstdiner wordt u aangeboden tegen een 

vergoeding van  €10,00. Er is nog ruimte aan tafel.  

U kunt zich tot uiterlijk 24 december hiervoor 

opgeven bij Lidy Maatman, tel: 06- 10 09 56 42 of bij 

pastoor Bernard Buit, e-mail: bjjbuit70@gmail.com 

of telefonisch: 0524-211 096. Ook als u mee wilt 

helpen kunt u zich bij hen opgeven. 

 

mailto:bjjbuit70@gmail.com
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Doordeweekse vieringen in Coevorden 

 

In verband met de hoge energiekosten heeft de locatieraad in Coevorden in overleg met het 

pastoresteam besloten dat met ingang van 2 januari a.s. de doordeweekse eucharistieviering gehouden 

wordt in het Antoniusgebouw. Om 18.30 is er aanbidding van het Allerheiligste en vervolgens begint 

om 19.00 uur de Eucharistieviering. U bent van harte welkom! 

 

Kerstprogrammering bij de KRO-NCRV 

 

  

 

 

 

 

Zaterdag 24 december: 

- Kerst met de zandtovenaar: ook dit jaar brengt de zandtovenaar het kerstverhaal tot leven met 

zijn steeds veranderende zandtekeningen. Daarbij krijgt hij hulp van vele artiesten. ‘Kerst met 

de zandtovenaar’ is te zien op zaterdag 24 december om 19.50 uur bij KRO-NCRV op NPO 2 

- Kerstnachtmis: dit jaar zendt KRO-NCRV de Kerstnachtmis uit vanuit de St. Martinuskerk in 

Sneek. De Kerstnachtmis is te zien op zaterdag 24 december om 23.30 uur bij KRO-NCRV op 

NPO 2 
 

Zondag 25 december: 

- Pontificale hoogmis: op Eerste Kerstdag wordt er een pontificale hoogmis uitgezonden vanuit 

de St. Bavokathedraal in Haarlem, voorganger in deze mis is bisschop Jan Hendriks. De 

pontificale hoogmis is te zien op zondag 25 december om 11.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 2 

- Urbi et Orbi: ook dit jaar spreekt paus Franciscus de traditionele zegen uit vanaf het balkon van 

de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Urbi et Orbi is te zien op zondag 25 december om 12.00 uur bij 

KRO-NCRV op NPO 2 

- Wilfred Kemp viert Kerst in Rome met Catherine Keyl: tegen de achtergrond van de Eeuwige 

Stad praat Catherine Keyl met presentator Wilfred Kemp over de zin en onzin van het leven. 

Ze bezoeken onder meer het Sint-Pietersplein, waar Catherine vertelt over haar relatie tot het 

geloof en de kerk. ‘Kerst in Rome’ is te zien op zondag 25 december om 12.25 uur bij KRO-

NCRV op NPO 2 

- Adrianus, de Nederlandse paus: Op Eerste Kerstdag wordt de documentaire Adrianus, de 

Nederlandse paus uitgezonden. Een bijzonder portret van de enige Nederlandse paus ooit. Wie 

was hij? Hoe heeft hij het tot paus geschopt? En onder welke verdachte omstandigheden is hij 

overleden? Adrianus, de Nederlandse paus is te zien op zondag 25 december om 19.30 uur bij 

KRO-NCRV op NPO 2 
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Vier. nu 
 

De website Vier.nu is het vervolg op eerdere campagnes in voorgaande jaren:  Vier Kerstmis, Vier 

Pasen en Vier Pinksteren. De site krijgt een vaste plek op internet.  Met de landelijke campagne Vier.nu 

Kerstmis willen de Nederlandse bisdommen zoveel mogelijk mensen stimuleren naar (een van) de 

kerstvieringen in de parochies te komen. Na de coronajaren zijn de kerstnachtvieringen weer 

toegankelijk, rekening houdend met basisregels als afstand houden.  

De website Vier.nu biedt kennis en materiaal voor het samen vieren van christelijke hoogfeesten in de 

Rooms-Katholieke Kerk. De site helpt mensen ook om een parochie in eigen omgeving te vinden. 

Vier.nu is een landelijke campagne voor en door parochies in heel Nederland. 

 

De website begint in 2022 met focus op Kerstmis. In de loop van 2023 worden andere hoogfeesten, zoals 

Pasen en Pinksteren, uitgelicht. Informatie over Kerstmis blijft toegankelijk om bezoekers blijvend te 

informeren over betekenis en achtergrond van de hoogfeesten. Andere christelijke hoogfeesten krijgen 

later ook een plek. De praktische informatie voor parochies wordt verder aangevuld. 

Ontdek het zelf en ga naar Vier.nu ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Gelovige inspiratie 
 

Evangelie Kerstnacht 24 december  
 

Lucas 2, 1-14 

In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus, dat er een volkstelling moest gehouden worden in 

heel zijn rijk. Deze volkstelling had voor het eerst plaats toen Quirinius landvoogd van Syrië was. Allen 

gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op en omdat hij 

behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea naar de 

stad van David, Bethlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die 

zwanger was. Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht haar 

zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er 

voor hen geen plaats was in de herberg. In de omgeving bevonden zich herders die in het open veld 

gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor hen en zij werden 

omstraald door de glorie des Heren, zodat zij door grote vrees werden bevangen. Maar de engel sprak tot 

hen: "Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. 

Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn: 

gij zult het pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe." Opeens voegde zich 

bij de engel een hemelse heerschare; zij verheerlijkten God met de woorden: "Eer aan God in den hoge en 

op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft." 

 

http://www.vier.nu/
http://www.vier.nu/
http://www.vier.nu/
http://www.vier.nu/
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Kleurwedstrijd, een Bijbelverhaal en knutselen voor de kinderen 

 

Met Kerstmis vieren we dat Jezus wordt geboren in een stalletje in Bethlehem.  

Op het volgende blad zie je een mooi kleurplaat met de stal, met het kindje Jezus, Jozef en Maria,  

de os en de ezel, schaapjes en vele sterren.  

 

Wat moet je doen om mee te doen aan de kleurwedstrijd: Print de kleurplaat uit en kleur de kleurplaat. 

De maker van de mooiste kleurplaat ontvangt een prijsje. Doe je mee? 

 

Op bladzijde 7 van deze nieuwsbrief vind je een mooi Bijbelverhaal. 

Als jullie thuis een kinderbijbel hebben kun je het verhaal ook lezen in de kinderbijbel.  

Of je kunt je ouders of opa en oma vragen of zij het verhaal willen voorlezen of vertellen.  

 

Ook is er een kleurplaat van een glas-in-lood-raam. Je kan deze het beste inkleuren met viltstift. Als je 

klaar bent met kleuren kun je de achterkant van de kleurplaat insmeren met zonnebloemolie of slaolie. 

Goed laten drogen. Dan uitknippen langs de rand. En mooi ophangen voor het raam. 
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KLEURPLAAT 

Deze kleurplaat mag je opsturen naar Pastoor Bernard Buit, St. Jansstraat 10, 7741 HB Coevorden of in 

de brievenbus van de pastorie gooien.  
 

De kleurplaat is gekleurd door 

Naam……………………………………………………………………………………………………..  

Adres – Pc en Plaats……………………………………………………………………………………. 
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Bijbelverhaal voor de kinderen 

 

Een wonder in een stal  

Jozef en Maria zijn op weg naar Bethlehem. Het is geen makkelijke reis. Maar het is op bevel van de 

keizer. Zijn wil is wet. Dus als hij zegt dat je je moet inschrijven in je geboorteplaats, dan ga je. Ook al 

ben je hoogzwanger. Maria schuift wat heen en weer op de rug van de ezel. Ze is zwanger en haar 

dikke buik zit in de weg. Ze kijkt opzij. Jozef loopt naast de ezel. Op zijn rug heeft hij een tas met eten, 

kleding voor Maria, voor hemzelf én voor de baby. Want het kan niet lang meer duren voordat de baby 

geboren wordt. Misschien wel tijdens de reis, misschien wel in Bethlehem... Hoe dichter ze bij 

Bethlehem komen, hoe drukker het wordt. Er zijn meer mensen op weg naar de stad om zich in te laten 

schrijven. ‘We moeten op zoek naar een herberg, een plekje om te overnachten’, zegt Jozef. Hij kijkt om 

zich heen. Dan leidt hij de ezel met Maria een straat in. Even verderop hangt een uithangbord. Een 

herberg. Aan het geroezemoes kunnen ze horen dat het druk is binnen. ‘Blijf jij even buiten met de ezel 

en de bagage, dan vraag ik of we hier kunnen overnachten’, zegt Jozef. Al snel komt hij weer naar 

buiten. Hij fronst en schudt zijn hoofd. ‘Vol’, zegt hij. ‘Een paar straten verderop schijnt nog een herberg 

te zijn, laten we het daar proberen.’ Ook de volgende herberg blijkt vol te zijn. Wat nu? Verslagen staren 

Jozef en Maria elkaar aan. Dan horen ze iemand roepen. Het is de eigenaar van de herberg. Hij staat 

druk te gebaren in de deuropening. ‘Ga daar het straatje in, je komt achter de herberg uit. Daar staat 

een oude stal. Als jullie het niet erg vinden om daar samen met jullie ezel te overnachten... het is het 

enige wat ik nog kan verzinnen.’ Jozef en Maria kijken elkaar aan. Er zit niets anders op.  

In de stal probeert Jozef een lekker plekje te maken. 

De herbergier komt een stapel dekens brengen. 

Jozef spreidt ze uit. Maria gaat liggen, moe van de 

lange reis. ‘Jozef ’, zegt Maria, ‘ik denk dat het niet 

lang meer duurt...’ Langzaam wordt het donker om 

hen heen. Een kleine olielamp zorgt voor een beetje 

licht in de stal. Die nacht wordt de baby geboren. 

Een jongetje. Jozef pakt een paar doeken en wikkelt 

ze om zijn zoontje heen. Dan geeft hij de baby terug 

aan Maria. ‘Jezus’, zegt hij. ‘We moesten hem Jezus 

noemen, heeft de engel gezegd.’ Even later klinken 

er stemmen buiten. Opgewonden gefluister. Wat zou er aan de hand zijn? Er wordt gerammeld aan de 

staldeur, en dan gaat hij open. In de deuropening staan een aantal mannen. Hun gezichten worden 

verlicht door de fakkels die ze dragen. ‘Wij hebben het nieuws gehoord. De Redder is geboren! Zijn we 

aan het juiste adres?’ Jozef is opgesprongen. Met grote ogen kijkt hij de mannen aan. Ze schuifelen 

langs Jozef en knielen bij Maria die de baby in haar armen heeft. ‘We waren op het veld bij de schapen’, 

vertelt een van de mannen. ‘Opeens was er een engel, hij straalde. En wij, wij schrokken! Maar de engel 

vertelde dat we niet bang hoefden te zijn. Hij had belangrijk nieuws: de redder van de wereld is 

geboren! We moesten op zoek naar een pasgeboren baby in een stal.’ Maria en Jozef kijken elkaar aan. 

Dan gaat de man verder: ‘En toen kwamen er nog veel meer engelen. Ze zongen een prachtig lied. En 

daarna zijn we op zoek gegaan. Het is precies zoals de engel zei! Een baby in een stal.’ Maria kijkt de 

mannen aan. Wat een bijzonder verhaal. Even denkt ze terug aan de engel die bij haar op bezoek is 

geweest. De mannen staan op. ‘Laten we gaan, heel de wereld moet van dit wonder weten!’ Als de 

mannen vertrokken zijn, horen Jozef en Maria hen zingend door de straten lopen. ‘Alle eer aan God in 

de hemel en vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt!’ Ze zingen het lied dat de engelen 

zongen. 
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