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Er is een tijd van komen 
en een tijd van gaan… 
 
De Groningse zanger Ede Staal werd 
bekend met door hemzelf geschreven en 
gezongen Groningse liedjes over het 
leven op het Groningse platteland. Een 
van zijn liedjes heeft als titel Credo – 
mien bestoan. In dit lied schrijft hij: …… 
der is ’n tied van komen en ook een tied 
van goan. Aan deze passage uit dit lied 
moest ik denken toen afgelopen week-
end bekend werd gemaakt dat ik de 
Norbertusparochie ga verlaten vanwege 
een nieuwe benoeming elders in ons 
bisdom.  
Als je als pastor ergens nieuw begint dan 
weet je ook dat er een moment gaat 
komen waarop je weer weggaat uit de 
parochie. Als pastor loop je een stukje 
mee in de parochie en in het leven van 
de mensen.  
 
Er is een tijd van komen en een tijd van 
gaan. Het moment is nu aangebroken 
dat ik binnenkort de parochie ga 
verlaten. Bijna 7 jaar mocht ik werken in 
de Norbertusparochie, eerst samen met 
pastor Bert van der Wal en de laatste 
twee jaren met collega Albert Buter.  
In deze jaren heb ik geprobeerd om iets 
te mogen betekenen voor u  in de paro-
chie. Vele vergaderingen heb ik bijge-
woond waarin ik mensen heb leren ken-
nen met vele gaven en talenten voor de 
opbouw van onze parochie en geloofs-
gemeenschappen. Vele mensen mocht ik 

nabij zijn in de mooie en moeilijke 
momenten in hun leven. En vele 
kinderen heb ik mogen voorbereiden op 
hun Eerste Heilige Communie. En nog 
zoveel meer. Zo heb ik bewust en 
misschien ook onbewust met velen een 
stukje meegelopen in het leven. En daar 
ben ik dankbaar voor! Samen met velen 
van u, in onze geloofsgemeenschappen, 
heb ik wekelijks Eucharistie mogen 
vieren. Een bron van hoop en vreugde. 
 
Er is een tijd van komen en een tijd van 
gaan. Door mijn vertrek zullen er dingen 
gaan veranderen. Maar er zal door het 
bisdom gezocht worden naar een goede 
oplossing in onze parochie. Maar één 
ding zal blijven. We vormen samen een 
geloofsgemeenschap en een parochie. 
We zullen blijven samenkomen als ge-
meenschap rondom de Heilige Schrift en 
om samen Eucharistie te vieren. En dit 
doen we al honderden jaren samen en is 
de constante factor gebleven!  
 
In vertrouwen op onze goede en 
liefdevolle God rond ik in de komende 
weken mijn taken hier in de parochie af 
en bereid ik mij voor op mijn taken in de 
Immanuelparochie in Zuid-Oost Drenthe. 
Maar eerst komt er nog een moment 
waarop we afscheid kunnen nemen van 
elkaar. 
 
In de tussenliggende tijd wil ik u vragen 
om uw gebed voor onze geloofsge-
meenschappen, de Norbertusparochie en 
het pastoresteam. 
 
Hartelijke groet,  
pastor Bernard Buit 
 

 



Aanmelden voor vieringen 
U moet zich vooraf aanmelden voor de 
weekendvieringen (max. 30 personen).  
 
Sappemeer 
Secretariaat: 0598-392492 
Woensdag en vrijdag 9.30 – 11.30 uur 
Nieuwe Pekela 
Henriëtte Schrör: 0597-647188 
b.g.g. antwoordapparaat inspreken 
Oude Pekela 
Rita Arends: 06-46418221 
Veendam 
Ingrid Schröder: 06-24484956 
ingrid.j.m.schroder@gmail.com 
Winschoten 
Secretariaat: 0597-432277 
Dinsdag en vrijdag 9.30 -11.30 uur 
of: vituswinschoten@gmail.com 
---------------------------------------------- 
 
Kinderwoorddiensten Sappemeer 
 
Op zondagmorgen 21 maart willen we 
de kinderen de gelegenheid geven om 
een palmpasenstok te gaan maken. We 
doen dit tijdens de Mis, boven in de 
pastorie. 
 
Zondag 28 maart is er om 10.00 uur 
een Palmpasenviering in de kerk. We 
beginnen in de kerk met een intochts-
processie waarbij de kinderen hun palm-
pasenstok kunnen laten zien. Daarna zal 
er aansluitend een kinderwoorddienst 
zijn voor de kinderen boven in de 
pastoriezaal. 
 
Een week later is het Pasen. We willen 
alle kinderen wederom uitnodigen om op 
Eerste Paasdag (zondag 4 april) naar 
de kerk te komen. Ook dan begint het 
weer om 10.00 uur en is er weer 
kinderwoorddienst, waarbij de kinderen 
iets moois kunnen maken. We zouden 
het erg leuk vinden als jullie weer 
allemaal komen en dat we gaan probe-
ren om er een mooi paasfeest van te 
maken. Er worden weer veel eieren ver-
stopt in de tuin van de pastorie. Komen 
jullie ze zoeken? 
 
Kinderwoorddienst Sappemeer 
Richard, Anita, Tineke en Janneke 
(Aanmelden mag bij 
RichardKrijnsen@home.nl  
of 0598-390913) 

Pas op: internetcriminelen actief! 
Internetcriminelen geven zich in e-mails 
uit voor pastorale beroepskrachten in 
een poging om de ontvanger aan te 
sporen geld over te maken. Na eerdere 
incidenten in de bisdommen Breda en 
Den Bosch is er recent opnieuw een 
dergelijk incident gemeld. Criminelen 
maken gebruik van bijvoorbeeld Gmail 
om een nieuw e-mailadres aan te maken 
dat er geloofwaardig uitziet. Vanuit dit e-
mailadres versturen ze een bericht 
waarin ze bijvoorbeeld zeggen de pas-
toor te zijn. Het nep e-mail-adres wijkt 
vaak maar heel weinig af van het echte 
e-mailadres van de pastoor.  
 
Voor alle duidelijkheid: we zullen u nooit 
via een e-mailadres van één van onze 
pastores om geld vragen. Een mail met 
die boodschap is dus altijd nep! In geval 
van twijfel over een e-mail kunt u altijd 
contact opnemen met een van de 
pastores. Bovendien staan de goede e-
mailadressen vermeld in Rots en Bron. 
Als u een verdachte mail ontvangt en 
niet op een link, knop of bijlage in het 
bericht hebt geklikt, is het  niet waar-
schijnlijk dat deze e-mail schade heeft 
toegebracht. Het enkele feit dat u zo’n 
mail hebt ontvangen en geopend, is nog 
geen beveiligingsincident of datalek. Het 
is wel belangrijk dat u de betreffende 
mail direct verwijdert uit uw mailbox en 
postvak met ‘verwijderde berichten’. Zo 
kunnen andere personen die toegang tot 
de mailbox hebben, zich niet meer 
vergissen. Wat als u wel op een link in 
een “phishing” mail hebt geklikt? In dat 
geval is er sprake van een beveiligings-
incident. Neemt u dan contact op met 
het parochiebestuur. 
---------------------------------------------- 
Overlijden 

† 
In de geloofsgemeenschap Winschoten 
overleed op 1 maart op 93-jarige leeftijd 
de heer Paul van den Boom. 
Zijn uitvaart zal in besloten kring plaats- 
vinden op maandag 8 maart waarna de 
begrafenis zal plaatsvinden in Belling-
wolde. Moge hij nu rusten in vrede bij 
God in zijn hemel. We wensen zijn kin-
deren en kleinkinderen sterkte en kracht 
toe in deze moeilijke en verdrietige 
periode. 



TER INSPIRATIE 
 
Evangelie zondag 7 maart 
(3e Zondag Veertigdagentijd) 
Joh. 2, 13-25 
 
Toen het paasfeest der Joden nabij was 
ging Jezus op naar Jeruzalem. In de 
tempel trof Hij de verkopers aan van 
runderen, schapen en duiven en ook de 
geldwisselaars die daar zaten. Hij maak-
te van touwen een gesel, dreef ze alle-
maal uit de tempel, ook de schapen en 
de runderen; het kleingeld van de 
wisselaars veegde Hij van de tafels en 
Hij wierp die omver. En tot de duiven-
handelaars zei Hij: “Weg met dit alles! 
Maakt van het huis van mijn Vader geen 
markthal!" Zijn leerlingen herinnerden 
zich dat er geschreven staat: De ijver 
voor Uw huis zal mij verteren. De Joden 
richtten zich tot Hem met de woorden: 
“Wat voor teken kunt Gij ons laten zien 
dat Gij dit doen moogt?" Waarop Jezus 
hun antwoordde: “Breekt deze tempel af 
en in drie dagen zal Ik hem doen 
herrijzen."  
Maar de Joden merkten op: “Zesen-
veertig jaar is aan deze tempel ge-
bouwd; zult Gij hem dan in drie dagen 
doen herrijzen?" Jezus echter sprak over 
de tempel van zijn lichaam. Toen Hij dan 
ook verrezen was uit de doden 
herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij 
dit gezegd had, en zij geloofden in de 
schrift en in het woord dat Jezus 
gesproken had.  
Terwijl Hij bij gelegenheid van het 
paasfeest in Jeruzalem was, begonnen er 
velen in zijn Naam te geloven bij het 
zien van de tekenen die Hij deed. Maar 
Jezus van zijn kant had geen vertrouwen 
in hen omdat Hij allen kende. Hij wist 
wat er in de mens stak en daarom was 
het niet nodig dat iemand Hem over de 
mens inlichtte. 
 

 

Als de brokstukken  
in het rond vliegen 

 
De tempel van Jeruzalem is een plek van 
ontmoeting met God. Op een zekere dag 
is Jezus verontwaardigd over wat hij 
daar aantreft. Hoe zou hij reageren als 
hij naar de tempel van onze ziel kijkt, 
ons hart? 
 
Jezus gaat de tempel binnen en begint 
iedereen die er iets koopt of verkoopt 
weg te jagen; hij gooit de tafels van de 
geldwisselaars en de stoelen van de 
duivenverkopers omver. Waarom toch? 
Geld wisselen, duiven kopen of verko-
pen, daar is op zich toch niets mis mee. 
Het gaat Jezus om de plek waar dit alles 
zich afspeelt. “Mijn huis moet een huis 
van gebed zijn.” De tempel in zijn echte 
functie wil een plek van gebed en 
ontmoeting met God zijn, geen markthal.  
 
Welke overbodige activiteiten vinden er 
plaats? Wat als we dit toepassen op de 
tempel van onze ziel? “Mijn hart moet 
een plek van gebed zijn.” Onze ziel moet 
een plek zijn van ontmoeting met God. 
Welke overbodige activiteiten vinden er 
plaats waardoor we onvoldoende ruimte 
in ons hart hebben om te bidden? Welke 
ballast moet uit ons hart verwijderd 
worden opdat we God echt kunnen 
ontmoeten?  
 
Als we oprecht in ons hart kijken, welke 
tafels, stoelen, duivenverkopers willen 
we er dan uitgooien? Jezus is bereid om 
ons daarbij te helpen. Hij is veront-
waardigd dat mensen Gods genade 
proberen af te kopen. Jezus wil niet dat 
mensen denken dat ze kunnen onder-
handelen met God. “U wilt van mij geen 
offerdieren, in brandoffers schept u geen 
behagen.” (Ps 51,18) God verlangt naar 
ons hart. Naar de tempel van onze ziel 
verlangt God; die tempel als plek van 
ontmoeting met Hem. Het is hem genoeg 
dat we ons hart, de tempel van onze 
ziel, aanbieden opdat hij alle ruimte 
krijgt. De tempel van Jeruzalem wil huis 
van gebed zijn, een plek van ontmoeting 
met God. De tempel van onze ziel wil 
ook een plek van gebed zijn, waar God 
alle ruimte krijgt om ons te ontmoeten.  
 
(Hilde van Linden, Igniswebmagazine.nl) 



 
 

 


