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Op 26 januari 1871 werd deze kerk plechtig ingewijd door pastoor 
Lonink. De 42,5 meter hoge toren kwam er in 1874. Vanaf 1871 
tot 1876 deed een “paterskamer”, ingericht in het naastgelegen 
huis van de familie Overkamp, dienst als pastorie. Dat huis van de 
familie Overkamp was deels gebouwd van het overtollige 
materiaal van de bouw van de kerk. Hier huisde de eerste 
zielzorger van Vragender, Henricus Hubertus Clevers (*1837) tot 
1876. 
 
Toen in 1876 de pastorie gereedkwam en Vragender tevens een 
zelfstandige parochie (Antonius van Padua) werd, kwam, als 
eerste pastoor in de geschiedenis van Vragender, Hermanus 
Jongerius (*1823) hier zijn intrek nemen. 
Het eerste kerkbestuur bestond uit: G. J. Eeftink, G. J. Schilderink, 
Jan Harmelink en J. H. Weijenborg. 
Rond 1950 bleek de kerk te klein en bouwvallig. In 1951/52 werd 
de kerk door aannemer te Brake uit Lievelde afgebroken en weer 
opgebouwd tot de huidige. 
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Opening 
Intredelied: Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer 
 

Kom, Schepper, Geest,  
daal tot ons neer, 
houd Gij bij ons Uw intocht, Heer; 
Vervul het hart dat U verbeidt 
met hemelse barmhartigheid. 
 

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waar uit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 
 

Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 
o hand die God ten zegen houdt, 
o taal waarin wij God verstaan, 
wij heffen onze lofzang aan. 
 

Verlicht ons duistere verstand, 
geef dat ons hart van liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij het geeft. 
 

Verlos ons als de vijand woedt, 
geef, Heer, de vrede ons voorgoed. 
Leid Gij ons voort,  
opdat geen kwaad, 
geen ongeval ons leven schaadt. 
 

Doe ons de Vader en de Zoon 
aanschouwen in den hogen troon 
o Geest van beiden uitgegaan 
wij bidden U gelovig aan. 

Begroeting   } 
     }   

Welkom en inleiding  }   
 

Kyrie-litanie   } 
Bidden wij tot de levende God, Vader van onze Heer Jezus Christus  
in kracht van de heilige Geest:    Kyrie eleison 

Over de stad van God op aarde, voor het volk dat hier bijeen is, 
bidden wij om licht en verlossing:   Christe eleison 

Over de wereld waarin wij leven, over hen die worden verdrukt 
bidden wij om geloof en toekomst:   Kyrie eleison 

Over allen die zoeken naar waarheid en het evangelie willen 
verstaan bidden wij om geduld en om aandacht:  Kyrie eleison 

 

Over de geschiedenis van 150 jaar St. Antonius van Padua kerk  
door Bennie Schilderink 
 
Gebed    
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Liturgie van het woord 

Eerste lezing Handelingen van de apostelen. 2, 41-47    
 
Zij die zijn woord aannamen, lieten zich dopen; en op die dag sloten zich 
ongeveer drieduizend mensen aan. Ze wijdden zich trouw aan het 
onderwijs dat de apostelen gaven, en aan de onderlinge gemeenschap, 
het breken van het brood en het gebed.  Vrees beving iedereen en er 
gebeurden vele wonderen en tekenen door toedoen van de apostelen.  
Allen die het geloof hadden aangenomen, bleven bijeen en bezaten alles 
gemeenschappelijk. Ze verkochten have en goed en verdeelden dat onder 
allen naar ieders behoeften.  Dagelijks gingen ze trouw en eensgezind 
naar de tempel, braken bij iemand aan huis het brood, gebruikten samen 
hun maaltijden in blijdschap en eenvoud van hart, loofden God en 
stonden in de gunst bij heel het volk. De Heer breidde hun kring dagelijks 
uit; steeds meer mensen werden gered. 
  
Woord van de Heer. Wij danken God. 
 
We bidden uit psalm 23:        
REFR: Mijn herder is de Heer, het zal mij nooit aan iets ontbreken.  
 

Hij brengt mij in een oase van groen, daar strek ik mij uit aan de rand van 
het water, daar is het goed rusten.    REFR: 
 

Ik kom weer tot leven, dan trekken wij verder, vertrouwde wegen 
Hij voor mij uit, want God is zijn naam.   REFR: 
 

Al moet ik het duister in van de dood ik ben niet angstig, U bent toch bij 
me, onder uw hoede durf ik het aan.    REFR: 
 

Gij nodigt mij aan uw eigen tafel, en allen die tegen mij zijn, moeten het 
aanzien: dat Gij mij bedient, dat Gij mij zalft, mijn huid en mijn haren, 
dat Gij mijn beker vult tot de rand.    REFR: 
 

Overal komen geluk en genade mij tegemoet mijn leven lang, en altijd 
kom ik terug in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen REFR: 
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Alleluja  
Ik ben de goede Herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.    
 
Evangelie        
D De Her zij met u 
A En met uw geest 
D Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Matteus (28 16-20) 
A Lof zij U, Christus 
 
De elf leerlingen begaven zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun 
aangewezen had.  Toen zij Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding neer;  
sommigen echter twijfelden. Jezus trad nader en sprak tot hen: „Mij is 
alle macht gegeven in de hemel en op aarde.  „Gaat dus en maakt alle 
volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de 
Zoon en de heilige Geest, en leert hun te onderhouden alles wat Ik u 
bevolen heb.  „Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der 
wereld." 
  
Woord van de Heer.  Wij danken God 
 

Verkondiging   

 
Ave Maria – koorzang-  
Ave Maria gratia plena, Dominus tecum 
Benedicta tu, in mulieribus et benedictus, 
Fructus ventris tui Jezus. 
Sancta Maria mater Dei, Ora pro nobis peccatoribus 
Nunc et in hora mortis nostrae, mortis nostrae.  Amen  

 
Voorbede      

We beantwoorden elke bede met: 
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
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Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, 
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving, 
maar verlos ons van het kwade. 
 

SLOTGEDACHTE:     
Vandaag vieren we als geloofsgemeenschap  
150 jaar St. Antonius van Padua kerk in Vragender 
Door de eeuwen heen is de heilige Antonius van Padua 
bekend en bemind geworden bij velen.  
Wat verloren was, werd op zijn voorspraak dikwijls teruggevonden.  
Maar meer nog is hij een man, die op de bres stond voor de vernieuwing 
van de kerk.  Hij had een ideaal voor ogen waarover hij niet kon zwijgen.  
In woord en daad getuigde hij van zijn geloven in God en de Kerk. 
Daarin is hij voor ons een voorbeeld.  
In onze dagen nodigt hij ons uit om te werken aan hetzelfde ideaal:  
om kerk van Jezus te worden, uitnodigend en hartelijk,  
inspirerend en verdiepend.  
Zijn voorbeeld mag niet zomaar een naam zijn uit het verleden.  
Hij mag ons veeleer helpen zoeken naar zin en toekomst,  
naar leven in Jezus’ geest. 
Naar zijn voorbeeld willen we vandaag herinneren   
en mensen gedenken, een stuk geschiedenis ophalen,  
en God danken voor wat Hij in mensen,  
onder mensen en door mensen tot stand brengt.  
We voelen ons vandaag sterk met elkaar verbonden 
en we weten dat het kerkgebouw voor de eredienst  
er binnenkort niet meer zal zijn. 
Toch spreken we de wens uit dat de inspiratie van de heilige Antonius 
voor altijd aan deze geloofsgemeenschap verbonden mag blijven. 
Dat wij als gelovigen ook met elkaar verbonden mogen blijven 
wat de toekomst ook brengen zal. 
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Slotgebed     
 
Slotlied: Dankt, dankt nu allen God 
 

Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. 
 
Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. 
Die uit genade ons behoudt te allen tijd, 
is hier en overal een helper die bevrijdt. 
 
Lof, eer en prijs zij God die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. 
 

Mededelingen      Angelo Ribbers, voorzitter beheercommissie 
 
Zending en Zegen  

 

Salve, Regina, Mater misericordiae, 
vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evae. 
Ad te suspiramus, gementes et 
flentesin hac lacrimarum valle. 
 
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos converte; 
et Iesum, benedictum fructum 
ventris tui, nobis post hoc exsilium 
ostende. O clemens, O pia, O dulcis 
Virgo Maria 
 

Wees gegroet, koningin, moeder van 
barmhartigheid; ons leven, onze 
vreugde en onze hoop, wees 
gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, 
kinderen van Eva; tot u smeken wij, 
zuchtend en wenend in dit dal van 
tranen. 
 

Daarom dan, onze voorspreekster, 
sla op ons uw barmhartige ogen; 
en toon ons, na deze ballingschap, 
Jezus, de gezegende vrucht van uw 
schoot. O goedertieren, o liefdevolle, 
o zoete maagd Maria. 


