
uitnodiging 

en               

 programma 

 
100-jarig jubileum 

R.K. kerk Weiteveen 

31 mei - 1 juni - 2 juni 

        2019 

      
 

 



vrijdag 31 mei 2019 

 
19.30 uur Presentatie van de film: "Toen leeft nog! " 
  een film over de geschiedenis van de kerk / 

  parochie. 

  De filmbeelden worden afgewisseld met 

  verhalen over de historie en  gebeurtenissen.

  De acteurs komen voornamelijk uit Weiteveen 

en de verhalenvertellers zijn gidsen van het 

 Veenloopcentrum. 

  Dit alles zal ondersteund worden met liedjes van 

  het kinderkoor: "De Vrolijke Klanken",   

                   dameskoor: "akKOORd" en het herenkoor. 

 

  De presentatie van de film, de vertellingen en 

  de zang van de koren zullen plaatsvinden in de 

  kerk, Zusterweg 19 te Weiteveen. 

 

  De kerk is vanaf 19.00 uur open. 

 

  Er zal ook een pauze worden gehouden  

  en tijdens de pauze kan men het toegangskaartje 

inwisselen voor koffie / thee met cake. 

 

  Na de voorstelling kan men nog gezellig  

  samenzijn in de tent bij de kerk; 

munten voor consumpties  

tegen contante betaling.  



zaterdag 1 juni         

 
14.00 uur Tweede presentatie van de film: 

" Toen leeft nog! " 

            
  zie voor verdere informatie: 

bij vrijdag 31 mei 2019. 

 

De presentatie van de film, de 

vertellingen en de zang van de  

koren zullen plaatsvinden in de  kerk,  

Zusterweg 19 te Weiteveen. 

 

  De kerk is vanaf 13.30 uur open. 

 

  Tijdens de pauze kan men het toegangskaartje          

                    inwisselen voor koffie / thee met cake. 

 

  Na de voorstelling kan men nog gezellig 

  samenzijn in de tent bij de kerk; 

munten voor consumpties  

             tegen contante betaling. 

                                            

 

 

 

 

 

 



zondag 2 juni 2019 

 
10.30 uur Plechtige eucharistieviering t.g.v. het 100-jarig 

  jubileum van de kerk / parochie. 

  De hoofdcelebrant zal zijn: Monseigneur Ron 

  van den Hout, bisschop van het bisdom  

  Groningen- Leeuwarden. 

 

  Na de feestelijke viering in de kerk: 

  koffie/thee en broodjes in de feesttent en 

het Veenloopcentrum. 

 

 

13.00 uur Een gezellige middag voor jong en oud in 

  de tent, het Veenloopcentrum en de tuin: 

 

• elkander ontmoeten, 

 

• voor de kids (gratis):  schminken, ballonnen en  

glitter tatoo, 

 

• springkussens voor de jeugd, 

 

                    



 

• optreden van Bram Scheper, en een voor deze dag  

speciaal samengestelde band met bekenden uit 

Weiteveen, 

 

• optreden van het gelegenheidskoor o.l.v. Theo Mensen; 

dit koor is speciaal voor deze dag geformeerd, 

 

• in het informatiecentrum bij het Veenloopcentrum is 

een tentoonstelling ingericht met voorwerpen  uit de 

verzamelcollectie uit het museum van Bennie Mensen. 

Het boek:  "Zo ontstond Weiteveen" 

geschreven door Bennie Mensen ligt daar ter inzage 

en is te bestellen, 

 

• in het bruin café van het Veenloopcentrum 

zullen doorlopende filmbeelden van de historie 

 en activiteiten in de parochie worden vertoond, 

 

• er staan standjes waar men drankjes en 

etenswaren: broodje braadworst / hamburger 

kan kopen, 

 

• munten voor consumpties  

tegen contante betaling 

 

  

 



informatie 
 

Bij de komst van pastoor Huurdeman in 1917 werd 

hij geconfronteerd met het probleem van een veel  

te kleine kerk in Nieuw-Schoonebeek.  

Vergroten van het kerkgebouw was even wel moeilijk. 

Op voorstel van pastoor Huurdeman werd door de 

Aartsbisschop een onderzoek en rapport gevraagd 

van de pastoors van Erica, Klazienaveen en  

Nieuw-Schoonebeek over de stichting van een nieuwe 

parochie in Weiteveen. 

Het positieve rapport heeft er uiteindelijk 

toe geleid dat in 1919 de parochie in Weiteveen werd 

opgericht. 

 

• 30 oktober 1918: de eerste steenlegging. 

• 2 juni 1919:   de nieuwe herder, pastoor Veltman  

 werd op een plechtige wijze 

 ingehaald. 

• 3 juni 1919:   inwijding van de kerk door Deken 

   Eekwielens. 

 

Onder bescherming van Maria Koningin des Vredes beleefde 

de nieuwe parochie enkele jaren van vrede en rust, waarin 

pastoor Veltman aan het heil der hem toevertrouwde zielen 

met lust en ijver kon werken. 

 



praktische zaken 

 
• Ruimschoots van te voren voor de aanvang van de 

presentatie van de film, de verhalen en de zang 

zullen de geconsacreerde hosties uit het tabernakel 

overgebracht worden naar het rustaltaar 

in het kleine parochiezaaltje bij de sacristie. 

  

• Het is niet de bedoeling dat men tijdens de 

voorstelling gaat filmen. 

 

• Toegang voor de vrijdagavond: gele kaartjes. 

Toegang voor de zaterdagmiddag: groene kaartjes. 

 

•  Niet vergeten mee te nemen: 

uw reeds gekochte toegangskaart: 

voor de presentatie van de film: 

        "Toen leeft nog!" 

 

• Let op:  

Tijdens het jubileumfeest zal voor het verkrijgen van 

consumpties met munten worden gewerkt.  

Er is geen pinapparaat en daarom  munten voor 

consumpties tegen contante betaling. 

                        

http://www.festivalbandje.nl/consumpties/consumptiemunten/telbak-25mm-29mm


  
Het zou heel fijn zijn 

u allen te kunnen en 

mogen ontmoeten 

op ons jubileumfeest. 

 

Weet, dat iedereen 

van harte welkom is. 

 
Locatieraad en jubileumcommissie: 

O.L.V. Koningin van de Vrede. 


