Fatimabode
Advent 2020

Onze Lieve Vrouw van Fatima
De Belte

JAARGANG 57 no 12 Advent 2020
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
Vieringen in de regio
De Belte
Zaterdag
Zondag

Onze Lieve Vrouw van Fatima
: 19.00u.
: 9.00u. één viering per weekend

Dedemsvaart
Zaterdag
Zondag

St. Vitus
: 19.00u. één viering per weekend
: 9.00u.

Hardenberg
Zondag

St. Stephanus
: 11.00u.

Slagharen
Zaterdag
Zondag

St. Alphonsus de Liguori
: 19.00u. één viering per weekend
: 9.00u.
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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

Bereikbare pastor van zondagmiddag 12.00u. tot maandagavond
24.00u. alleen voor dringende pastorale hulp, belt u dan het
volgende nummer: 06 – 50412238
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
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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.

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.: 0524 - 571757

Vacant- profieldrager gemeenschapsopbouw
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Redactietafel
Voor u ligt de Fatimabode voor de adventperiode.
Een vreemde advent periode. We hopen dat het volgend jaar weer
een normale periode zal zijn.
De Fatimabode voor de kerstdagen en januari zal verschijnen op
vrijdag 18 december.. Copy kunt u inleveren tot en met donderdag
3 december bij Conny Werink, Kerkenbovenveen 30 7926 AE
Kerkenveld of via de mail; connywerink@gmail.com

Pastoralia
JOHANNES – een meditatie voor de Advent
Een mens staat op – Johannes is zijn naam, een stem die roept in
de woestijn.
Nee, niet hij was het licht, maar hij kwam om te getuigen van het
licht.
Het licht dat in hem kwam, deed hem getuigen van het licht: het
licht dat in hem kwam.
Er staat een mens op om te getuigen van het licht dat in hem
kwam.
Want hij moest getuigen, getuigen van dat licht. Een mens staat op
en spreekt.
Hij spreekt een woord van licht, licht van de Levende in wie geen
dood of duisternis bestaat. Vanwege dat goddelijke licht staat die
mens op - Johannes was zijn naam om het woord van licht te spreken, midden in de woestijn van het
leven. Zijn spreken getuigde van Hem die licht is. Hij moest wel
getuigen - hij kon niet anders.
En ze kwamen naar hem toe, van heinde en van ver, tot van sintjuttemis kwamen ze naar hem toe, naar hem die getuigde van het
licht. Ze dromden samen rond deze vonk van licht in de duisternis
van de doodswoestijn. En zij drongen bij hem aan en vroegen hem:
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“Wie denk jij wel die je bent? Jij daar in je pij? Elia soms? Of de
grote profeet die komen zal? Wie denk jij eigenlijk wel die je bent,
kamelenman?”
“Nee, nee!” sprak hij, “Elia ben ik niet, noch profeet of grote koning,
geen bisschop en geen paus, geen imam of een rabbijn. Johannes
is mijn naam: ik ben niet waardig om Zijn sandalen los te maken! Ik
ben opgestaan om te getuigen, te getuigen van het licht.
Een woord in de woestijn ben ik - de woestijn die woest en ledig is.
Een woord van ‘daar zij licht!’, een woord van een nieuw begin: “En
daar was licht!”
Johannes getuigde van het licht, zoals leven getuigt van water in de
woestijn en fluistert dat de steppe eens zal bloeien als een roos! Er
stond een mens op voor een nieuw begin. Sta jij op? - sta ik op?
Om - net als hij - te getuigen van het licht? Om elkaar het leven toe
te spreken? Ben jij het soms? – ben ik het soms?
Johannes sprak: “Nee, niet Hem ben ik, niet Hem die komen zal! Ik
ben maar een stem in de woestijn, ééntje die roept om licht en
léven! Nee, niet ik ben Hij die komen zal - God bewaar me! Ik maak
slechts paden vrij, want de weg moet recht voor Hem die haastig
komen zal, Hij, die het licht is van ons leven.” Want Hij die IS, is Hij
die KOMT. ZIJN is KOMEN en wat IS, KOMT onherroepelijk aan
het licht. Dat is, wat leven is!
Johannes getuigt van het licht, dat IS en KOMEN gaat, als water
dat woestijnen drenkt en de steppen bloeien laat! In Hem komt Hij
nu al aan het licht die het licht des levens is.
Maar zij die hem verdrongen, de mannen van het heilig zwijgen, zij
riepen maar: “Wie denk jij dat je bent!” en “Waar haal je het
vandaan? Jij met je water in de woestijn en je steppe die zal
bloeien! Jij met je praatjes over licht in woestijnen van het leven.”
Zo spraken de mannen van het heilig zwijgen, de mannen van de
duisternis, de mannen met de dood op hun gezicht…
Johannes gaf hen ten antwoord: “Gij kent Hem niet, Die na mij
komt, Die groter is:
Messias, grote Koning, Elia en Profeet, de Komende, Gij kent hem
niet!
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Want ik ben Hem niet, - natuurlijk niet - ik ben slechts een
roepende in de woestijn die wil getuigen van het licht dat leven is,
getuigen van de Komende die WAS en die IS en KOMT. Midden
onder u staat Hij die gij niet kent, Hij die voor mij IS en die na mij
KOMT. Midden onder U staat Hij en Gij kent Hem niet?”
Er stond een mens op.
Johannes was zijn naam.
God is genadig!

Joop Butti
Misintenties
Zondag 29 Nov.
Annie Nijhof-Oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte
Kosse; Willem Kosse; Fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink;
Jans Pieper; Herman Finkers; Willem Haverkort; Ben Schelhaas;
Overleden Pastores van onze locatie;
Zat.5 Dec.
Annie Nijhof-Oude-Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte
Kosse; Willem Kosse; Fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbink; Jans
Pieper; Herman-Finkers; Johan Hagemeijer; Hans Finkers;
Overleden Pastores van onze locatie;
Zondag 13 Dec.
Annie Nijhof-Oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte
Kosse; Willem Kosse; Fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink;
Jans Pieper; Herman Finkers; Johan Finkers; Ouders IJsseldijkHofstede; Jo IJsseldijk; Gerard Spijker; Willem Haverkort;
Overleden Pastores van onze locatie;
Zat.19 Dec.
Annie Nijhof-Oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte
Kosse; Wilem Kosse; Fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans
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Pieper; Herman Finkers; Johan Werink; Joop Kleinheerenbrink;
Herman en Annie Schlepers-Bouwhuis; Overleden Pastores van
onze locatie;

Collectes oktober
Collecte eigen kerk
Uitvaarten \avondwake
Misboekjes
Mariakapel
Wereld missiedag v.d. kinderen
Wereldmissiedag

€ 122,35
5,50
68,60
68,60
21,00

Koffiedrinken
We hopen dat we snel weer kunnen koffie
drinken.

Kerkversieren
27 nov. tot kerst: Astrid v. Engelenhoven en Wilma Kleine

Kerkhofonderhoud
27 nov en 4 dec.: H. Spijker, T. Nibourg, B. Benjamins, R. v.d. Fels,
H. de Bruin, H. Maas en G. Kleine
11 en 18 dec.: R. Hofman, G. Hofman, M. Hofman-Werink; J. Berg;
J. Luiken en H. Luiken

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

KERST GRAFSTUKKEN
Ook dit jaar worden door enkele dames op woensdag 9 december
in de Zandbelt kerst grafstukken gemaakt.
Deze zijn te bestellen voor 4 december bij Ben Nijhof tel.: 0630939220
De grafstukken kosten € 10,00 per stuk.
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Alllerzielen 2020, maar dan anders….
Géén viering, géén mensen in de kerk, maar wat was het bijzonder.
Velen hebben maandag 2 november, zowel overdag als ’s avonds tot
20.30 uur het kerkhof bezocht om een lichtje/bloem te plaatsen op het
graf van de dierbare overledenen.
Even stilstaan en teruggaan in de tijd. Wij als werkgroep hebben een
lantaarntje met bloem en waxinelichtje neergezet op de graven van de
overledenen van het afgelopen jaar. (door de harde wind was het nog
niet zo eenvoudig om het lichtje brandend te houden).
Ook in de kerk brandden er 8 waxinelichtjes om het bloemstuk en op
het altaar stonden ook 8 lichtjes. De mensen zagen dit wanneer ze in
de Mariakapel een gedachtenisprentje konden meenemen en kaarsjes
opstaken.
En ja wat is dit veel gedaan! Dank daarvoor. Allerzielen leeft onder
ons.
Werkgroep Allerzielen: Anita, Ria, Ineke

De locatieraad wil de werkgroep Allerzielen bij deze
hartelijk danken voor het mooie alternatief wat dit jaar
geboden is.
Nieuwjaarsreceptie
In het begin van het nieuwe jaar willen wij altijd graag een toast met
u allen uitbrengen op het nieuwe jaar middels de
nieuwjaarsreceptie. Helaas zal dat in 2021 nog niet kunnen i.v.m.
de coronamaatregelen. Wij vinden dit erg spijtig, hopelijk zal er een
ander moment in 2021 zijn waarop wij wel met elkaar het glas
kunnen heffen.
Hartelijke groeten,
De locatieraad.
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!Ver-geef! ?vergeet? !ver-zoen!
Op de 3e zondag van de Advent, in het weekend van 12 en 13
december, zal in de vieringen aandacht zijn voor het thema
‘vergeving en verzoening’.
Jezus zegt ons:” vergeef altijd”. Als ik wil leven met Hem aan mijn
zijde dan moet ik de vraag stellen: Hoe kan ik vergeven?
Iemand vergeven die jou kwaad heeft gedaan, of dat nu om iets
kleins gaat of een daad die jou echt heeft beschadigd, kan soms
een onoverkomelijke opdracht lijken. Soms is het een proces dat
echt tijd neemt. Toch is de Bijbel heel duidelijk over de noodzaak
van vergeven. Er zijn geen kanttekeningen als “tenzij”, “als”, of
“maar”. In alle dingen moeten we onze blik richten op onze
Voorloper, Aanvoerder en Meester: Jezus.
Christus leed onrecht; zelfs op wrede wijze werd Hem onrecht
aangedaan. Niemand heeft meer onrecht geleden dan Christus. En
een van de laatste uitspraken die Hij deed was: “Vader, vergeef het
hun, want ze weten niet wat ze doen.” Is het makkelijk? Nee. Is het
onmogelijk? “Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft”, zei Jezus.
En wanneer jij de kracht niet hebt, wanneer je weet dat je het niet in
je hebt om te vergeven, dan
moet je die kracht vinden in
Christus. “Ik vermag alle dingen
in Hem, die mij kracht geeft,”
zegt Paulus. Zal het vergeven
van de ander de pijn die je hebt
geleden tenietdoen? Zal het de
dingen die jou zijn aangedaan
terugdraaien? Betekent het dat
de persoon die jou kwaad heeft
gedaan geen
verantwoordelijkheid hoeft te
nemen voor zijn of haar daden?
Nee, maar je zult vrij worden
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van de gedachten van haat en bitterheid en de last die ze met zich
meebrengen. Vergeving schenken doe je niet slechts omwille van
degene die je vergeeft, maar omwille van jezelf, zodat je niet met
die zware last hoeft te leven.
Het feit dat je iemand vergeeft, vergoelijkt niet wat die ander heeft
gedaan, en maakt dat op geen enkele manier “oké”. Vergeven
betekent niet dat je de ander nu moet vertrouwen, en het te
vergeten is evenmin verplicht. “Vergeven en vergeten” is geen
Bijbels citaat. Het is één ding om op je hoede te zijn en je bewust te
zijn van wat er is gebeurd, en een ander ding om te haten en wrok
te koesteren.
In het ideale geval zullen degenen die jou hebben gekwetst ook
berouw tonen en hun fouten proberen goed te maken. Maar zorg
ervoor dat jouw genezing daarvan niet afhankelijk is. Je behoort te
vergeven ongeacht hun houding. Hun zonden zijn tussen hen en
God. Het is goed dat mensen de consequenties van hun daden
onder ogen zien, en dat ze verantwoording afleggen in overeenstemming met aardse wetten en autoriteiten. En op een dag zullen
ze ook voor Gods aangezicht staan en reken-schap afleggen voor
hun daden, en God is bovenal recht-vaardig. Maar oordeel en
wraak behoort slechts God toe.
Het is belangrijk om te beseffen dat vergeving geen gevoel is; het is
een keuze. Kiezen voor vergeving betekent dat je naar God gaat,
en Hem op je knieën vraagt om de kracht om te vergeven. Het is de
keuze om geen gedachten van haat te laten regeren in je hart. Het
is de keuze om tot God te naderen voor hulp en troost in plaats van
te blijven hangen in het verleden, zelfs als je gevoelens liever iets
anders willen. De kracht die we hiervoor nodig hebben, ontvangen
we van de heilige Geest. Denk aan Jezus, “die, als Hij gescholden
werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het
overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt.”

Nader tot God, en in Zijn liefde zal je alles vinden wat je nodig hebt.
Pastor Hans de Vries.
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Nieuws over het Heilig Vormsel en de Eerste Heilige
Communie
In 2020 zijn de vieringen van het H. Vormsel en de Eerste heilige
communie helaas niet doorgegaan i.v.m. het Corona virus, wij
hopen dat wij deze vieringen in 2021 wel weer kunnen
plaatsvinden.
De Eerste Heilige Communie vindt plaats op zondag 11 april in
Slagharen.
De ouders van de kinderen die vorig jaar hiervoor opgegeven zijn
worden door de werkgroep weer benaderd en krijgen het
programma via de mail toegestuurd. Graag bieden wij de kinderen
die nu in groep 4 zitten de mogelijkheid om zich hierbij aan te
sluiten. De ouders van deze kinderen zijn van harte welkom op de
ouderavond wij zullen u hier alles vertellen over het project. De
ouderavond vindt plaats op maandagavond 18 januari 2021 om
19.30 uur in de parochiezaal van Slagharen. U kunt uw kind
opgeven door haar/hem aan te melden bij het secretariaat of via
het opgave formulier wat u vindt op de website:
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/pastoraatsgroepcatechese/
Na opgave zullen wij de ouders dan middels de mail de agenda
sturen voor de ouderavond, en gaande weg het project kunnen wij
u op de hoogte houden. Ouders van vorig jaar reeds aangemelde
kinderen hoeven dus niets te doen en hoeven ook niet op de
ouderavond te komen.
Het Heilig Vormsel vindt ook in 2021 plaats.
Het Heilig Vormsel zal worden toegediend aan de jongeren die op
dit moment in groep 7 of groep 8 zitten van de
basisschool. Daarnaast hebben wij dit jaar een groep van het
eerste jaar middelbaar onderwijs i.v.m. het niet door gaan van de
viering vorig schooljaar.
De invulling van het project hoort u op de ouderavond. Het Vormsel
zal ook dit jaar weer een samenwerking zijn tussen Hardenberg,
Slagharen, de Belte en Dedemsvaart. De Vormselviering zal in
Slagharen gaan plaatsvinden, daarom hebben we besloten de
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ouderavond in Dedemsvaart te organiseren. De ouderavond vindt
plaats op maandag 7 december 2020 om 19.30 uur in de
parochiezaal van Dedemsvaart. Wilt uw kind het H. Vormsel
toegediend krijgen, dan kunt u dit melden bij het secretariaat of via
het opgaveformulier wat u vindt op de website
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/pastoraatsgroepcatechese/
Na opgave zullen wij de ouders middels mail op de hoogte houden
en de agenda mailen voor de ouderavond.
Ook voor deze ouders geldt, de jongeren die al aangemeld zijn
voor het Vormsel van vorige jaar krijgen via de mail bericht en
hoeven de jongere niet opnieuw op te geven. Mocht een
aangemelde jongere van vorig jaar afzien van het ontvangen van
het Heilig Vormsel, dan horen wij dit graag via de mail.
Wellicht tot ziens op de ouderavonden.
Werkgroep Eerste Heilige Communie
Werkgroep Heilig Vormsel
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Vieringenrooster december 2020
datum

Tijd

Viering

Voorganger

Lector

Koster

Bijzonderheden

Zon. 29
nov.

9.00

Eucharistieviering
1e zondag v .d.
advent

Pastoor
Monninkhof

Theo
Schlepers

Jan Berg

Zat. 5
dec.

19.00 Communieviering
2e zondag v.d.
advent

Pastor Butti

Conny
Werink

Jan Berg

Zon. 13
dec.

9.00

Pastor Wenker

Theo
Schlepers

Ineke
Tubben

Zat. 19
dec.

19.00 Eucharistieviering
4e zondag v.d.
advent

Pastoor
Monninkhof

Conny
Werink

Richard
Lugies

Eucharistieviering
3e zondag v.d.
advent

extra collecte
bisschoppelijke
adventsactie

Vieringen in de regio:
Ev. staat voor eucharistieviering en
Cv. staat voor communieviering.
Gv. Staat voor gebedsviering

november
Slagharen
Za. 19.00
Zon. 9.00
Dedemsvaart
Za. 19.00.
Zo. 9.00.
Hardenberg
Zo. 11.00u

28/29

5/6

12/13

19/20

GV
-

CV

CV
-

EV

EV
-

EV

CV

EV

GV

CV

CV

EV

Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma
Emmanuelparochie

Om verspreiding van het COVID-19
virus
zoveel mogelijk te voorkomen,
zijn alle activiteiten
in het kader van ‘Inzicht & Uitzicht’
tot het eind van dit jaar
geschrapt of uitgesteld.

Advent
In het duister van mijn ziel
wacht ik op het Licht
Advent telt weer in weken
zoals ik wacht op een vriend
in het volste vertrouwen
hij komt
zo wacht ik op U, mijn God
de weken ademen belofte
Uw belofte:
Ik kom
komende als Mens ben Ik
dichtbij
om de wereld te verlichten
jou en jullie
van hier en daar en overal
ik breek de muren af
schep ruimte in mijn ziel
opdat het Licht
kan binnenstromen:
U, mijn God
die het duister van mijn ziel
glansrijk zal weerstaan
want God uit God
Licht uit Licht
bent U
Oeke Kruythof
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Gebed in de Advent
Goede Vader,
In deze advent worden wij ons weer meer bewust
van alle vragen en verwachtingen in ons leven.
Wij willen proberen het antwoord op deze vragen
niet zozeer te gaan zoeken in luxe, comfort en macht
die toch niet blijvend zijn, maar bij U, God,
die ons diepste geluk wil.
Help ons daarom meer tijd te maken voor stilte,
bezinning en gebed.
Doordring ons van uw blijde boodschap.
Maak ons geestdriftig als Jesaja
zodat wij onze medemensen nieuwe moed kunnen geven.
Kom ons te hulp, want alleen zijn wij onmachtig.
Vervul ons met een groter geloof en met uw Geest
die ons in staat stelt uw komst voor te bereiden.
Amen.
Heilige van de maand
Heilige Barbara
Van de heilige Barbara is erg weinig
bekend, behalve dat ze in de tweede of
derde eeuw in Nicomedia in Klein-Azië de
marteldood stierf. Haar naamdag wordt
gevierd op 4 december. Haar heidense
vader had eerst op alle mogelijke
manieren geprobeerd te voorkomen dat
ze zich tot het christendom bekeerde,
maar zonder succes. Daarop folterde en
onthoofdde hij haar, waarop hijzelf
dodelijk door de bliksem werd getroffen.
Barbara is patroonheilige van mensen
met een gevaarlijk beroep, zoals
mijnwerkers en tunnelbouwers.
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Kinderpagina

KLEUR DEZE ADVENT KRANS MAAR MOOI
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Gebed om roepingen
God van alle vertroosting
en vervulling van al onze verwachtingen,
in deze periode op weg naar Kerstmis
zien wij uit naar de komst van uw Zoon,
de doorbraak in de geschiedenis
en het nieuwe begin.
Tot verwondering van de engelen
hebt u Hem naar onze aarde gezonden
en Hem laten delen in het menselijk leven.
Hij begon zijn leven in een kribbe.
Bij de doop heeft Jezus zijn roeping verstaan
en begon Hij aan de verkondiging van zijn Rijk.
Hij trok door het land,
verkondigde en bewerkte wonderen van genade.
Hij maakte indruk en velen gingen achter Hem aan.
Wij bidden in deze tijd van verwachting
om uw Geest die jonge mensen
tot levenskeuzes aanzet en inspireert.
Laat jongens en meiden
zich verdiepen in het geloof,
zodat zij hun eigen roeping
en levensopdracht ontdekken.
Wij bidden dat zij zich willen inzetten
voor de verkondiging van het Rijk Gods.
Dat vragen wij U
door Christus onze Heer
op wie wij alle hoop hebben gesteld
en die nu met U leeft
tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen
Mgr. C.F.M. van den Hout Bisschop van Groningen-Leeuwarden
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