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 Van 

  Harte 

   Welkom 

  



 

"Toen leeft nog!" 
 

Een film over de geschiedenis van de kerk / parochie, 

de acteurs komen bijna allemaal uit Weiteveen. 

 

De filmbeelden worden afgewisseld met verhalen over 

de historie en gebeurtenissen van de kerk / parochie. 

 

De vertellers zijn: 

• Gré Blaauw 

• Harrie Scholte Aalbes 

• Jan Suelmann 

 

De vertellingen worden afgewisseld door de zang van: 

• Kinderkoor ‘De Vrolijke Klanken’ o.l.v. Marjo Pol 

• Dameskoor ‘akKOORd’ o.l.v. Karin Lanting 

• herenkoor o.l.v. Wilfred Wesseling 

• organist: Gerrit Vriesema 

 

Productie van de film: 

HADDERS MEDIA - Otto Hadders 

 

Geluid: HB Systems 

  



 

♫   Mijn Weiteveen 

Elke dag dat ik mijn dorp niet heb kunnen zien 

is voor mij een verloren dag. 

Lopend langs ‘de Lijn’ waar de koekoek mij begroet, 

op deze plek voel ik mij goed. 

 

Refrein:  

Want Weiteveen, voor jou zing ik mijn mooiste lied 

over ‘de Lijn’, je schapen en de hei, 

rustig midden in het Bargerveen ligt mijn dorp Weiteveen. 

 

Singel, Zuidersloot of Korhoenlaan 

nee, ik wil hier nooit meer vandaan. 

Kom je nou van oost of kom je nou van west 

hier voelt men zich opperbest.   Refrein: 

 

Gaat het vriezen, gaan we schaatsen op de baan 

is het warm, is de Wiekslag een genot. 

Op 't Amsterdamscheveld wordt onze plaatselijke held 

die hier net weer wint, hier weer bemind.  Refrein: 

 

Af en toe toeristen die ‘het Veen’ weer over gaan 

met een ferme pas over 't Noaberpad. 

Wollegras en Zonnedauw groeit hier aan elke kant 

de mooiste plek van Nederland.   Refrein: 
 

 Los Vast: 

• Erik Fühner:    zang + keyboards 

• Jos Mensen:   bas 

• Dennis Lippold:   gitaar + banjo 

• Gert Jan Mensen:  drums 

• Petra Beerling-Hoogenberg: achtergrond zang 

• Jan Suelmann:   tekst 



 

Fijn dat u er was. 

 

Mogen we u op zondag 2 juni a.s. 

ook weer begroeten 

• Tijdens de plechtige eucharistieviering 

om 10.30 uur in onze kerk en 

na de feestelijke viering voor 

het samen zijn onder het genot 

 van koffie of thee 

  met broodjes? 

 

• Tijdens de gezellige middag 

voor jong en oud vanaf 13.00 uur 

  in de tent, in en rondom het 

    Veenloopcentrum? 

 

 

Weet dat iedereen van harte welkom is. 

 


