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GEZAMENLIJK PAROCHIEBLAD
Voor Barger-Compascuum, Emmer-Compascuum,
Klazienaveen en Zwartemeer
PASTORES

EINDREDACTIE:

Pastoor: J.S de Zwart, pr
De Hoven 10,
7894 BT Zwartemeer
Telefoon: 0591-312466
pastorjsdezwart@gmail.com

Ina Heijnen
Telefoon: 0591-354116
hermanina@hotmail.com

Pastor: Myriam Oosting
Kloosterweg 2,
7881 LE Emmer-Compascuum
Telefoon: 0591-226172
myriam.oosting@gmail.com

DRUK EN
ADVERTENTIES:
Fam. Heijnen
Telefoon: 0591-354116
hermanina@hotmail.com

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer van het Klaverblad
is 28 oktober. Kopij kan ingeleverd worden bij de desbetreffende
parochiebureau’s.
Gedachtenis-intenties, aangevraagd na deze datum, kunnen niet
meer opgenomen worden in het Klaverblad.
Het volgende Klaverblad verschijnt op 19 november en geldt t/m
23 december 2016.

Door omstandigheden is Annie Tieben op dit moment niet in
staat om de eindredactie van het Klaverblad te verzorgen. Dit
wordt waargenomen door Ina Heijnen. Voor gegevens zie kopje
eindredactie.
VACANT
Wij zijn met spoed op zoek naar iemand die de opmaak wil doen,
of als achterwacht wil fungeren bij het opmaken van ons gezamenlijk
parochieblad.
Als u zin en tijd heeft en u kunt goed met het programma Word
overweg, meldt u dan aan bij:
Pastor Myriam Telefoon: 0591-226172
Klaverblad
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BEREIKBAAR VOOR DRINGENDE ZAKEN EN UITVAARTEN
De week loopt van maandag 0.00 uur tot en met zondag 24.00 uur.
Week 42
Week 43
Week 44
Week 45
Week 46

17 oktober
24 oktober
31 oktober
7 november
14 november

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

23 oktober
30 oktober
6 november
13 november
20 november

Pastoor De Zwart
Pastor Myriam
Pastoor De Zwart
Pastor Myriam
Pastoor De Zwart

Voor het Sacrament van de ziekenzalving moet men zich te allen tijde
wenden tot pastoor de Zwart
Pastoor De Zwart: tel. 0591 – 312466
Pastor Myriam:
tel. 0591 – 226172

OPENINGSTIJDEN PAROCHIESECRETARIATEN
B.COMP

E.COMP

Verl.
Oosterd. WZ 67
0591 349 051

Hoofdkan. OZ 82 Stellingstr. ZZ 4
0591 351 351
0591 649 071

Maandag

11.00-12.00

KL.VEEN

ZW.MEER
De Hoven 8
0591 312 466

18.15-18.45

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

18.30-19.00
18.30-19.30

11.00-12.00
18.30-19.00
10.00-12.00

BEZOEK BIJ ZIEKTE
Wilt u aan de parochie doorgeven dat u bezoek
van de werkgroep of pastor bij ziekte op prijs stelt?
Mocht u in het ziekenhuis worden opgenomen en
of weer ontslagen zijn, dan ook graag even een
berichtje naar het secretariaat van uw parochie.
Zo houden we contact met elkaar.

Klaverblad
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VIERINGEN IN DE SECTIE
DATUM

TIJD

KL.VEEN ZW.MEER B.COMP

22 okt.

19u00

23 okt.

9u00

23 okt.

10u30

29 okt

19u00

30 okt

9u00

30 okt

10u30

1 nov

19u00

IPO-EV

2 nov

19u00 GV-MO

GV-DZ

5 nov

19u00

6 nov

9u00

6 nov

10u30

12 nov

19u00

13 nov

9u00

13 nov

10u30

19 nov

19u00

20 nov

9u00

20 nov

10u30

E.COMP

CV

LIT.KALENDER

EV
30ste zondag

EV
EV
EV

CV
31ste zondag

EV
EV

Allerheiligen
GV-W

GV-W

EV

CV

EV

Allerzielen
32ste zondag

EV
CV

EV
EV

33ste zondag
EV
gezinsviering

CV

EV

EV

34ste zondag
Christus Koning

EV

AFKORTINGEN IN HET ROOSTER/BIJZONDERHEDEN:
EV
= Eucharistieviering
CV
= Woord- en Communieviering
GV
= Woord- en Gebedsviering
Vesper = Vesper met uitstelling van het Allerheiligst Sacrament
Oec.V = Oecumenische Viering
DZ = Pastoor De Zwart, MO = Pastor Myriam, W = Werkgroep

Klaverblad
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DOOPROOSTER
Doopviering:

Emmer Compascuum okt.-datum in overleg13u00
Zwartemeer
16 oktober
13u00

Doopvoorbereiding:
Doopviering:

Barger Compascuum
Barger Compascuum
Klazienaveen

Doopvoorbereiding:
Doopviering:

Zwartemeer
23 november 20u00 in de pastorie
Emmer Compascuum dec.-datum in overleg 13u00
Zwartemeer
4 december
13u00

26 oktober
6 november
20 november

20u00
13u00
13u00

KLAVERBLAD: NIEUWE OPMAAK
Al bijna een jaar valt het nieuwe parochieblad: het KLAVERBLAD bij u in de
brievenbus. De redacties van de vier IPO parochies – per 1 januari locatiesmaken ieder keer hun deel van het Klaverblad, maar werken ook samen om
van het Klaverblad meer één geheel te maken.
Dit betekent dat u ook veranderingen in de opmaak en de volgorde van de
informatie kunt verwachten:
Zo vindt u niet meer in het komende parochieblad: het rooster van de
vieringen in uw eigen parochie gedeelte,
maar als vaste rubriek op pagina 5:
Daar staan dan alle vieringen van de vier parochies-locaties overzichtelijk
onder elkaar. Waarbij ook vermeld staan, de dag, de tijd, de voorganger en het
koor (zie onderstaand voorbeeld voor weekend 22/23 oktober)
dag
zaterdag
zondag

22 & 23 oktober
Barger-Compas
Emmer-Compas
Klazienaveen
Zwartemeer

30ste zondag
19.00 Pastor Myriam
19.00 Pastoor de Zwart
09.00 Pastoor de Zwart
10.30 Pastoor de Zwart

koor
Dames
Dames
Young Voices
Gemengd koor

De roosters van de acolieten, misdienaars en kosters vindt u weer in het eigen
deel van uw parochie. Ook de misintenties worden overzichtelijk per weekend
vermeld in het deel van de eigen parochie.
Zo komen we geleidelijk aan, met onze parochies-locaties tot één geheel met
het blad van de nieuwe parochie Maria Hertogin van Drenthe.
de redactieleden
Klaverblad
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WOORD VAN DE PASTOR: OKTOBER MARIAMAAND
Traditiegetrouw is oktober een Mariamaand en een maand met extra aandacht
voor het rozenkransgebed. In onze parochies zie je dat de devotie tot Maria
springlevend is. Voor en na vieringen worden veel kaarsen aangestoken, en bij
rouw en trouw speelt Maria ook een rol.
Voor veel mensen staat Maria iets dichterbij dan God, ze was mens als wij en
misschien is het daarom gemakkelijker om tot haar te bidden en haar te vragen
voor ons te bidden dan in eigen woorden tot God te bidden.
Uit de verhalen van de bijbel komt een beeld van Maria naar voren als een
gelovige vrouw. Iemand die God de ruimte gaf om te werken in haar leven.
Dat heeft haar leven er niet altijd gemakkelijker op gemaakt, maar zeker wel
rijker. In haar leven waren er momenten dat ze Jezus niet begreep, en dat zal
zeker niet gemakkelijk geweest zijn. Ze heeft onder het Kruis gestaan, zonder
te weten hoe het verder zou gaan... Later vinden we haar dan weer terug in de
kring van apostelen, biddend om de heilige Geest.
Die trouw en dat grote geloof en vertrouwen dat uit haar leven spreekt, kan ons
tot op de dag van vandaag bemoedigen. Wij kunnen iets invoelen van wat zij
in haar leven heeft meegemaakt, en wij vertrouwen erop dat zij met ons mee
leeft.
Het bidden van de Rozenkrans kan daarbij een hulpmiddel zijn. Bij ieder tientje
van de Rozenkrans wordt een geheim, een gebeurtenis uit het leven van Jezus
en Maria overwogen. Zo kunnen we vertrouwd raken met deze verhalen uit de
Bijbel, meeleven met Maria als de engel bij haar op bezoek komt en de
geboorte van de Heer wordt aangekondigd, zijn geboorte, zijn leven, zijn lijden
en kruis en glorievolle verheerlijking en ook de voltooiing van het leven van
Maria zelf die in de hemel is opgenomen.
En al biddend en overwegend kan ook in ons het
geloof en vertrouwen groeien dat God met ons
meetrekt, door ons leven heen en ook in ons leven
werkzaam kan zijn. Net zoals in het leven van Maria.
Want Maria wil voor ons bidden, maar ons ook verder
leiden in het geloof, naar Jezus. Door Maria tot Jezus.
Moge het geloof in onze parochies op voorspraak van
Maria bloeien en rijkelijk vrucht dragen.
Pastor Myriam

Klaverblad
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FUSIENIEUWS
IPO-tarieven
In de afgelopen tijd zijn de penningmeesters van
onze vier parochies bij elkaar gekomen om hun
deel van de fusie voor te bereiden. Tijdens deze
besprekingen is gebleken dat er op sommige
punten verschillen zijn in de tarieven die de
parochies nu hanteren voor verschillende
kerkdiensten en met betrekking tot kerkhoven.
De tarieven die op dit moment op de website
(www.mariahertoginvandrenthe.nl) staan zijn de tarieven zoals deze in de
parochie Klazienaveen gehanteerd worden.
- De tarieven van de parochie Zwartemeer staan vermeld in het
informatiebulletin 2016 dat u aan het begin van het jaar hebt
ontvangen.
- Voor Emmer-Compascuum kunt u voor informatie over de tarieven
contact opnemen met kerkbestuurslid Joh Heine.
- Voor Barger-Compascuum kunt u contact opnemen met
kerkbestuurslid Henk Drent.
De penningmeesters blijven met elkaar in overleg en streven naar
harmonisatie van de IPO-tarieven. We houden u hierover op de hoogte.
Kerkbijdrage / Kerkbalans in onze parochies na de fusie
In onze huidige parochies van Barger-Compascuum, Emmer-Compascuum,
Klazienaveen en Zwartemeer is de manier waarop parochianen de parochie
financieel ondersteunen verschillend. In Barger-Compascuum is er een
systeem waarbij de parochianen kerkbijdrage geven, in de andere parochies is
dit via Actie Kerkbalans geregeld.
Al eerder was besloten dat de locaties na de fusie zelf verantwoordelijk blijven
voor het innen van financiële bijdragen van parochianen. Voorlopig blijft ook de
wijze waarop dit gebeurd gelijk. Parochianen van Barger-Compascuum blijven
kerkbijdrage betalen en de parochianen in de andere parochies wordt gevraagd
om hun bijdrage via Actie Kerkbalans.
De fusie-stuurgroep
Pastoor De Zwart
Herman Linnemann
Erik Meijer
Albert Bruinewoud
Klaverblad
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OPROEP LEGER DES HEILS: HELP MEE, WORD COLLECTANT
Evenals voorgaande jaren houdt het Leger des Heils in Nederland weer haar
jaarlijkse collecte t.b.v. haar maatschappelijke dienstverlening.
We zijn op zoek naar enthousiaste collectanten en of wijk-coördinatoren, die
zoveel mogelijk in hun eigen omgeving willen helpen’. Wilt u 1 of 2 uur van uw
tijd besteden voor kwetsbare mensen in uw eigen buurt? Collecteer dan mee!
Bouw mee aan een socialer Nederland
De Collecteweek 2016 wordt gehouden van 27 november tot 3 december.
U krijgt:
- een collectebus en adressen
om te collecteren
- alle materialen en informatie
die u daarbij nodig hebt
- een coördinator die al uw
vragen kan beantwoorden
U geeft:
- 1 of 2 uur van uw tijd (collecteren is in één avondje gepiept!)
- een belangrijke bijdrage aan sociaal werk in uw buurt, het Leger des Heils
zorgt ervoor dat het geld terechtkomt in de buurt waar u het ophaalt
- een duidelijk signaal aan de mensen om u heen
Neem voor verdere informatie óf aanmelding contact op met:
Majoor J. van Hese, via e-mail: sjaak.van.hese@legerdesheils.nl,
website: www.korpsemmen.nl, telefoonnummer 61 55 66
(korpszaal Emmen) of FB : korps Emmen.

Klaverblad
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MARTINUSDAG: 12 NOVEMBER 2016
Zaterdag 12 november wordt de Martinusdag georganiseerd
voor alle vormelingen van 2016-2017 en andere jongeren
die zich op het Vormsel voorbereiden.

Het thema voor de dag is:
‘App je naaste lief als je selfie’.
Deze dag gaat over Martinus, je mobiel, je vormsel en het
gaat over jou!
Noteer vast zaterdag 12 november en geef je op
Aanmelden?
Bij?
Waarvoor?
Wanneer?
Voor wie?
Waar?
Kosten?
Programma?

Voor 28 oktober (Opgeven liefst met je hele groep)
LisetteWinter: l.winter@bisdomgl.nl
Martinusdag 2016: ‘App je naaste lief als je Selfie!’
Zaterdag 12 november
Alle vormelingen 2016 en 2017 en anderen die zich
voorbereiden op het vormsel
Drachten, Pier Panderstraat 1
Gratis! Neem a.u.b. wel een lunchpakket mee.
10 u inloop, Eucharistie, Over de streep, Workshops,
sport-spel en creatief bezig zijn.
Tussen 15.30 en 16.00 einde.

Indeling van de workshops:
RONDE I:
In gesprek met: boekenschrijfster
Marieke Dijkers van ‘What’s
Appening’, vormheer P. Wellen;
kluizenaar pater Hugo, politieagent,
gevangenispastor, dakloze/leger des
heils, onderwijzeres, verpleegkundigen: Charlotte & Frank
RONDE II:

‘SUMO’, ‘Heel bisdom bakt’, ‘Bekers beschilderen om weg te
geven’, ‘Voetballen’ o.l.v. KNVB-scheidsrechter Peter Pot

WORKSHOPS OUDERS:
1e ronde:
Lezing ‘praat met je kind over God en met God over je kind.’
2e ronde:
Forumgesprek, ‘wat lukt wel en wat lukt niet’, met diverse
deskundigen en betrokkenen.

Bekijk voor de uitnodiging en alle informatie ook de hilarische video
via: http://bisdomgl.nl/martinusdag-2016/
Klaverblad
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OKTOBER – WERELDMISSIEMAAND
Op 23 oktober is het Missiezondag. Onze aandacht zal dit
jaar gaan naar de Filippijnen. Dit eilandenrijk is, naast OostTimor het enige land in Azië waar de meerderheid van de
bevolking katholiek is. MISSIO zal in de Wereldmissiemaand
oktober onder meer aandacht besteden aan het gezinspastoraat op de Filippijnen, met name aan de inzet van de
missiezusters benedictinessen. Zij helpen gezinnen in
Tacloban hun leven weer op te bouwen en in eigen hand te
nemen na de tyfoon Haiyan. In Manilla zorgen de zusters voor
de opvang van straatkinderen en gezinnen en helpen hen
eigen inkomsten te genereren. Helpt u mee? Geef dan in de collecte of stort
uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand,
te Den Haag. Voor meer informatie: www.missio.nl

OECUMENISCHE WERKGROEP KLAZIENAVEEN

Concert: Vele vlammen, één Licht
Zondag: 6 november
Aanvang: 15.00 uur
door Marc Bruinewoud
De vakanties zijn achter de rug en dus ligt er weer een nieuwe uitdaging voor
ons. Een van de activiteiten die tot nu toe bekend is, willen we graag onder uw
aandacht brengen. Als de dagen korter worden is het fijn om eens een middag
naar muziek te luisteren en dus zal:
Marc Bruinewoud (bij ons bekend als organist van het
dames en herenkoor van de H. Henricus parochie)
een getalenteerd musicus uit Klazienaveen
een zeer gevarieerd reportoire ten gehore brengen
met als thema Vele vlammen, één Licht,
wij laten ons hier graag door verrassen, en daarom

nodigen wij ook u uit om dit concert
bij te wonen in het
Gebouw van het Apostolisch Genootschap
aan de Horizon in Klazienaveen.
Het concert is gratis wel staat er een bus voor een vrije gift.
Graag tot 6 november om 15.00 uur
Klaverblad
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BARGER-COMPASCUUM - ST. JOSEPHPAROCHIE

Kerk en Pastorie:
Verlengde Oosterdiep W.Z. 67
7884 RK Barger-Compascuum
Telefoon: 0591-349051
Mail:
rkjoseph@live.nl
Website: mariahertoginvandrenthe.nl
Gezinsbijdrage: NL15 RABO 0104.3049.52
Fonds restauratie: NL25 RABO 0125 7359.52
Beide rekeningnr. t.n.v. het R.K. Kerkbestuur

PAROCHIEBUREAU
Voor een aantal parochiële zaken kunt u op een vast tijdstip terecht bij de
gastvrouwen op de pastorie.
 Het opgeven van misintenties
 Informatie en afspraken over doop en huwelijk
 Afhalen doopbewijzen
 Doorgeven van boodschappen
Elke donderdagavond geopend van 18.30 uur tot 19.30 uur. Tel:0591- 349051
REDAKTIE
Truus en Lisanne Dijck

Telefoon: 0591-391084

Kopij voor het parochieblad kunt u inleveren per mail: rkjoseph@live.nl of in
de brievenbus van de pastorie.
CONTACTPERSOON BEZORGING
Truus Dijck, Posthoorn 7, 7884 PA Barger-Compascuum
KERKBESTUUR
Voorzitter: Pastoor de Zwart
Secretaris: Herman Linnemann
Penningm.: Henk Drent
Leden:
Ria Feringa
Truus Dijck
Herman Wehkamp
Klaverblad

0591-312466
0591-349333
0591-349523
0591-391084
0591-349082

pastorjsdezwart@gmail.com
h.linnemann@kpnmail.nl
h.j.drent1@online.nl
jrferinga@home.nl
truusdijck@hotmail.com
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VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES
Zaterdag 22 oktober 19.00u – Woord en Communieviering
Voorganger
Pastor Myriam
Koor
Dameskoor
1ste Collecte
Eigen Kerk
2de Collecte
Missiezondag
Misintenties:
Gezusters Wielage, ouders Heller-Benes, echtpaar Vedder-Wehkamp,
Willy Menzen, ouders Hake-Cramer, Leid Schulte-Gosevoort,
ouders Steenhuis-Rolfes, Wim Wehkamp, ouders Tubben-Keizer,
Johan Hake.
Dinsdag 25 oktober 19.00u – Eucharistieviering
Voorganger
Pastoor de Zwart
Zondag 30 oktober 09.00u – Eucharistieviering
Voorganger
Pastoor de Zwart
Koor
Herenkoor
1ste Collecte
Eigen kerk
2de Collecte
Onderhoud kerk
Misintenties:
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, gezusters Wielage,
ouders Hartmann-Gerdes, Lenie Berends-Heijne, ouders Hake-Cramer,
ouders Berends-Peters, Lies Alers- Menzen, Leid Schulte-Gosevoort, ouders
Steenhuis-Rolfes, Wim Wehkamp, ouders Bryan-Hölscher, ouders TubbenKeizer, Jo Gosevoort.
Dinsdag 1 november 19.00u –IPO-Allerheiligenviering Zwartemeer
Voorganger
Pastoor de Zwart
Woensdag 2 november 19.00u – Allerzielen
Voorganger
Werkgroep zorg voor rouwenden
Koor
Herenkoor
1ste Collecte
Eigen kerk
2de Collecte
Onderhoud kerk

Klaverblad
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Misintenties:
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, gezusters Wielage,
fam. Linneman-Rass, ouders Hartmann-Gerdes, Lies Hartmann, overl. fam.
Hartmann-Hartmann, Gerard Koiter, Eiso Steenhuis en dochter Lia,
Minie Wubkes-Többen, ouders Cramer-Tubben, ouders Heller-Benes, ouders
Feringa-Hake, Chris Weinans, Corry Hartmann-Wittendorp, ouders WehkampAlberts, Lenie Berends-Heijne, echtpaar Vedder-Wehkamp, ouders WehkampKeuter, ouders Kohnken en Henk, grootouders Feringa-Rolfes, grootouders
Hake-Wubben, gezusters Feringa, ouders Scholte-Albers-Hemmen, ouders
Hake-Cramer, ouders Berens-Wehkamp en kinderen, ouders van VlietHeijnen, fam. Nijzing-Heller, ouders Heller-Bols, Hendrik Dijck, ouders VeringaTieben en Jeroen, ouders Dijck-Schulte, Hennie en Erwin Feringa, overl. fam.
Kuhl-Gebben, fam. Berends-Hölscher, Herman Tubben, ouders BerendsLippold, Gretha Gepken-Muter, fam. Gepken-Linneman, Annie SuelmannSpeller, Hendrik Heller, overl. fam. Bernard Heinrich Hake, overl. fam. HellerOttens, Lies Alers- Menzen, ouders Peters-Lingenaar, Mieke Peters-de Vries,
Jan Caspers, Jan Kuhl, Herman Wielage, ouders Suelmann-Berends,
Alberdina Berends-Lippold, ouders Berends-Peters, Karin Peters, ouders
Bryan-Hölscher, Abel Rolfers en dochter Heleen, ouders Hölscher-Arling,
Johan Hake.
Zaterdag 5 november 19.00u – Eucharistieviering
Voorganger
Pastoor de Zwart
Koor
Herenkoor
1ste Collecte
Eigen kerk
2de Collecte
Onderhoud kerk
Misintenties:
Gezusters Wielage, Willy Menzen, ouders Hake Cramer, Bennie Berens,
Leid Schulte-Gosevoort, ouders Steenhuis-Rolfes, Wim Wehkamp,
ouders Tubben-Keizer, Jo Gosevoort, ouders Lubbers-Schulte,
Hendrik Cramer en ouders.
Dinsdag 8 november 19.00u – Eucharistieviering
Voorganger
Pastoor de Zwart
Donderdag 10 november – 14.00u – Ouderenviering
Voorganger
Pastoor de Zwart
Misintentie:
Wilhelm Joseph Dijck.

Klaverblad
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Zondag 13 november 09.00u – Eucharistieviering
Voorganger
Pastoor de Zwart
Koor
Dameskoor
1ste Collecte
Eigen kerk
2de Collecte
Onderhoud kerk
Misintenties:
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker,
gezusters Wielage, fam. Linneman-Rass, ouders Hake-Cramer,
Leid Schulte-Gosevoort, ouders Steenhuis-Rolfes, Karin Peters jaargetijde,
Wim Wehkamp, ouders Bryan-Hölscher, ouders Tubben-Keizer,
Leid Schulte-Gosevoort, Jo Gosevoort.
Dinsdag 15 november 19.00u – Eucharistieviering
Voorganger
Pastoor de Zwart
KOSTERS
G. Wolken
M. v.d. Aa

0591-349033
0591-349144
VIERING VOOR OUDEREN

Op donderdag 10 november is er om 14.00u weer
een viering voor ouderen. Wilt u graag komen,
maar hebt u geen vervoer, dan kunt u contact
opnemen met
Minie v/d Aa
tel: 0591-349144.
U wordt dan gehaald en na de koffie weer
thuisgebracht.
FAMILIEBERICHTEN
Gedoopt zijn:
Ties Behrendt en Esmee Velema

KLAVERBLAD: NIEUWE OPMAAK
Info over de vernieuwde opmaak van het Klaverblad vindt u op pagina 6
Klaverblad

Barger-Compascuum

Pagina | 15

ALLERZIELEN

Op deze dag, 2 november, gedenken wij al onze gestorven dierbaren.
Ook in onze kerk zal er een viering zijn van Allerzielen waarin wij alle
overledenen herdenken en heel in het bijzonder de overledenen van het
afgelopen jaar. We noemen hun namen en ter gedachtenis steken we een
kaars aan voor ieder van hen.
Aan het eind van de viering krijgt u allen een grafkaars aangeboden en gaan
we in processie naar het kerkhof. Daar staan we eerst nog een moment stil bij
de kapel om de viering af te sluiten.
Daarna kunt u de kaars naar een graf brengen.
Woensdag
2 november om 19.00 uur
in de
St. Josephkerk te
Barger Compascuum

U bent van harte welkom deze viering bij
te wonen.

OM ALVAST TE NOTEREN

18 december om 18.00u

Klaverblad
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VAN HET BESTUUR
Eervol ontslag penningmeester Willy Brijan
Na controle van de jaarrekeningen tot en met 2015 heeft de econome van het
bisdom Mariska Lulofs-van Rijnberk décharge verleend voor het financieel
beheer van de Sint Joseph parochie te BargerCompascuum over de periode waarin Willy Brijan
penningmeester van onze parochie is geweest.
Willy Brijan heeft met ingang van januari 2016 zijn
functie neergelegd en heeft nu officieel eervol
ontslag gekregen. We willen hem graag danken
voor het vele werk dat hij in de afgelopen jaren voor onze parochie heeft
gedaan. Hij heeft zich als penningmeester ingezet, maar ook de restauratie van
de kerk intensief begeleid en jarenlang het beheer van parochiezalen en
kerkhof verzorgd. Verder heeft hij nog talloze hand- en spandiensten bij diverse
vieringen en gelegenheden geboden. Ook aan zijn vrouw Karin veel dank voor
haar inzet voor diverse werkgroepen waaronder de gezinsvieringen, lectoren
en Zorg voor rouwenden.

ORGANIST HERENKOOR

Ben

bij het Herenkoor

Ben Wehkamp is vaste organist van het koor geworden en zal vanaf
heden het koor op het orgel begeleiden. We zijn hier heel blij mee en
bovendien wordt zo een familietraditie voortgezet.
Het koor oefent op maandagavond van 19.30u – 21.00u
o.l.v. Gerard Suelmann en Louis Veldhuis.
Mocht u bij het herenkoor willen zingen, kom dan gewoon langs op de
maandagavond of neem contact op met één van bovengenoemden.
GEFELICITEERD
We willen eenieder die de komende periode iets
te vieren heeft
namens de parochie van harte feliciteren.

Klaverblad
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EMMER-COMPASCUUM - ST. WILLEHADUSPAROCHIE
Kerk en Parochiehuis:
Hoofdkanaal O.Z. 82 A
7881 CN Emmer-Compascuum
Telefoon: 0591-351351
Mail:
parochiewillehadus@kpnmail.nl
Website: www.mariahertoginvandrenthe.nl
Kerkbijdrage & parochieblad:
NL71 RABO 0135 1018 32
t.n.v. R.K. Kerkbestuur
Giften Parochiehuis:
NL17 INGB 0000 8406 07 t.n.v. Parochiehuis
H. Willehadus Parochie o.v.v. gift Parochiehuis
PAROCHIEBUREAU
Gevestigd in het Parochiehuis Hoofdkanaal OZ 82 A
7881 CN EMMER COMPASCUUM
Geopend op:
maandag
van 11.00-12.00
donderdag
van 11.00-12.00
zaterdag
van 10.00-12.00
stuurgroep aanwezig
KERKBESTUUR
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid kerkhofbeheer

pastoor De Zwart
Allidus Ahlers
Theo Sewüster
Tineke Koop
Joh Heine

tel.0591-312466
tel.0591-354093
tel.0591-354967
tel.0591-351643
tel.0591-351905

CARITAS
De Parochiële Caritas verleent financiële bijstand aan personen en gezinnen
als er sprake is van een noodsituatie waarin de wettelijke bestaande
voorzieningen niet voorzien. Contactpers.: René Berendsen, tel.0591-353630
UITVAARTLEIDER
dhr. B. Zomer tel: 0591-353093
mobiel 06-53188727
RK. Begrafenisvereniging Sint Barbara
Website: rksintbarbara.nl
Klaverblad
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VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES
WEEKEND 22 - 23 oktober
Zaterdag 22 okt
19.00
Eucharistieviering
Voorganger
Pastoor De Zwart
Acolieten
Naomi Emming – Daphne Welling
Lector
Jorinde Wessel
Koor
Dames
Koster
José Wessel
Maandag 24 okt
Voorganger
Misdienaars
Koster

Eucharistieviering
Pastoor De Zwart
Leonore van der Knaap – Jo-Ann Loves
Margriet Ahlers

Gedachtenis werd gevraagd voor:
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, Tekie Zaan-Albers, overl. fam.
Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Pa, Gea en Hans
Sulman, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Hilvert Wilts en Gretha WiltsWelling, Jan Hoesen en Kina Hoesen-Weggemans, overl. ouders AhlersKoop en dochter Joke, Herman Wilhelm Tieben en Engelina Tieben-Schulte,
Ben Wessel, Gerard en Leida Wessel, Renk Kuper, Hendrik Hermannus
Frederik Deiman en Maria Bonaventura Engelina Deiman-Dekkers,
Ina Mensen-Ros, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, Alida Adriana
Hulsebosch-Schoorl, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida EllermannRobben, Jo Siekman, Hennie Bredek, Rika Harms-Schulte.
WEEKEND 29 – 30 oktober
Zondag 30 okt
10.30
Voorganger
Pastoor De Zwart
Acolieten
Inge Bolk – Marell Mulder
Lector
Jolien Dijck
Koor
Heren
Koster
Margriet
Ahlers
Maandag 31 okt
Voorganger
Misdienaars
Koster

Klaverblad
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Gedachtenis werd gevraagd voor:
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, familie MulderWolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink,
Maria Gesina Heijne-Wessel, Willem Hendrik Berends, ouders TholeKloppenburg, Renk Kuper, Hendrik Hermannus Frederik Deiman en Maria
Bonaventura Engelina Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Johan
Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Hennie Bredek.
Dinsdag 1 nov

19.00

Allerheiligen

Woensdag 2 nov
Voorgangers
Acolieten
Lector
Koor
Koster

19.00 Allerzielen
Avondwakegroep
Marissa Herbers – Rianne Hoesen
Avondwakegroep
Dames - Heren
René Berendsen

Eucharistieviering
in Zwartemeer
Gebedsviering

Gedachtenis werd gevraagd voor:
Greetje Schulte-Heller, Helena Alida Harms-Ophof, Theo Deddens, Tekie
Zaan-Albers, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. MulderWolters, alle overledenen van de fam. de Roo-Berends, Theresa de Roo, overl.
ouders ter Veen-Borghuis en zoon Rieks en Herman, Maria Wilhelmina
Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Pastoor van den Barselaar, Zuster
Bernardo, ouders Möller-Hemme, Ina Schuur-Wilts, echtpaar Wolters-Twickler,
Truus Over-Meijer, overl. ouders Behrendt-Fischer, Willem Buurman, Johan
Bernhard Welling en Leentje Welling-Voskuil, overl. ouders Kaiser-Hake,
Johann Hermann Spijker, Hendrik Wessel en Geertruida Wessel-Alberts,
ouders Weinans-Scheven en Jan en Hendrik Scheven, Jan Caspers, Harm
Ahlers en Leida Ahlers-Hüsers, Rudolf Tiben en Helena Tiben-Heller, Renk
Kuper, Hendrik Hermannus Frederik Deiman en Maria Bonaventura Engelina
Deiman-Dekkers, Ap Welling, ouders Hoesen-Zomer, Lenie Arling, Albertus
Zomer, Jan Geert Meijer, Alida Adriana Hulsebosch-Schoorl, Johan Bernard
Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Herman Heijnen en Annie
Heijnen-Greve, Geert de Vries en Maria Elisabeth de Vries-Bos, Bernadine
Heijne-Scheven, Anton Bredek, ouders Bredek-Hoffard, Henk Wösten.
WEEKEND
5 – 6 november
Zaterdag 5 nov
19.00
Woord&Comm.viering
Voorganger
Pastor Myriam
Acolieten
Leonie Tiben – Chantal Witteveen
Lector
Mariska Zwols
Koor
Enjoy (voorheen Young Voices)
Koster
René Berendsen
Klaverblad
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Maandag 7 nov
Voorganger
Misdienaars
Koster

19.00
Pastoor De Zwart
Rianne Hoesen – Marieke Arling
Diny de Roo

Gedachtenis werd gevraagd voor:
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters,
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno Timmer, Ria Teiken,
Truus Over-Meijer, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, overl. ouders
de Groot-Kaiser, Diny Hendriks, Herman Wilhelm Tieben en Engelina TiebenSchulte, overl. fam. Twickler-Elling, Renk Kuper, Hendrik Hermannus Frederik
Deiman en Maria Bonaventura Engelina Deiman-Dekkers, Gré van UemMensink, Angela Gesina Ellermann-Tiben, Johan Bernard Ellermann en Maria
Aleida Ellermann-Robben, Fanny Geerdink en Riek Geerdink-Abeln, Herman
Heijnen en Annie Heijnen-Greve, Jo Siekman, Bernadine Heijne-Scheven,
Hennie Bredek, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen.
WEEKEND 12 – 13 november
Zondag 13 nov
10.30
Voorganger
Pastoor De Zwart
Acolieten
Jeffrey Emming – Arjen Hoezen
Lector
Henriëtte Bolk
Koor
Eigen-Wijs
Koster
Diny de Roo
Maandag 14 nov
Voorganger
Misdienaars
Koster

Eucharistieviering
Gezinsviering
School-Parochie

19.00
Pastoor De Zwart
Gerrit Bredek – Jarno Pol
José Wessel

Gedachtenis werd gevraagd voor:
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Geerdink-Jansen,
fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Pa en Gea en Hans Sulman, Jozef Sturre,
overl. ouders Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard
Mensink, overl. ouders Teiken-Schulte, ouders Thole-Kloppenburg, Renk
Kuper, Hendrik Hermannus Frederik Deiman en Maria Bonaventura Engelina
Deiman-Dekkers, Jan Geert Meijer, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida
Ellermann-Robben, Fanny Geerdink en Riek Geerdink-Abeln, Henk Scheven,
Hennie Bredek, Henk Wösten, Bernard Hendrik Jansen en Wilhelmina
Jansen-Mestemaker, Gré van Uem-Mensink
De volgende weekendviering is op zaterdag 19 november om 19.00 uur
In deze Eucharistieviering zal pastoor De Zwart voorgaan.
Klaverblad
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Koster van de week
Van ma
17 okt
Van ma
24 okt
Van ma
31 okt
Van ma
7 nov
Van ma
14 nov

t/m zon
t/m zon
t/m zon
t/m zon
t/m zon

23 okt
30 okt
6 nov
13 nov
20 nov

José Wessel
Margriet Ahlers
René Berendsen
Diny de Roo
José Wessel

Kerkschoonmaak
Groep 1 24 okt t/m 28 okt
Parochiebureau
Ma
Do
Ma
Do
Ma
Do
Ma
Do

24
27
31
3
7
10
14
17

okt
okt
okt
nov
nov
nov
nov
nov

Bernadette de Roo
Christa Schut
Tiny Hogenbirk
Mieke Hoesen
Tonny Thole
Tilda Heine
Bernadette de Roo
Christa Schut

Bloemversiering
G. Rengers
0591-354229
H. Idema
0591-354626
M. Spijker
M. Tromp
B. de Roo
M. Graafsma

0591-353482
0591-354507
0591-351878
0591-224161

10 okt – 13 nov
31 okt – 13 nov
14 nov - 27 nov

NIEUWE KOSTER
We hebben er weer een nieuwe koster bij na het vertrek
van Kees van Dam. Het is Diny de Roo-Berends en
ze gaat vanaf 7 november volledig meedraaien
We zijn als kosters heel blij dat Diny erbij is gekomen en
we weer op sterkte zijn.
Jose, Magriet en René.
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GEZINSVIERING 13 NOVEMBER: SINT MAARTEN
Wie kent niet het verhaal van Sint-Maarten? Hij kreeg
zoveel medelijden met een arme bedelaar die het
koud had, dat hij zijn eigen mantel in tweeën sneed en
met de arme deelde. De daaropvolgende nacht zag hij
Christus met zijn mantel aan, die getuigde: Martinus,
die nog doopleerling is, heeft mij met deze mantel
bekleed.
Een inspirerend verhaal dat de eeuwen door is
gegaan en mensen blijft aanzetten tot delen met hen
die niets hebben. Met dit verhaal gaan de kinderen van
de Hoeksteen ook aan de slag, ze krijgen lessen over
Martinus, over wat het betekent vreemdeling te zijn en
over werken van barmhartigheid. In de gezinsviering
van 13 november zullen de kinderen met ons delen
wat zij geleerd hebben. Iedereen van harte welkom!

OPBRENGST COLLECTE OECUMENISCHE STARTVIERING
De collecte van de Oecumenische startviering heeft het mooie bedrag van
€ 230,91 opgebracht. Deze opbrengt komt ten goede aan de stichting
Metterdaad van de EO en is specifiek voor de toch wel wat vergeten
hongersnood in Oost Afrika.

Hartelijke dank aan alle gevers!

CONTACTMIDDAG
Op dinsdag 1 november is weer de eerste contactmiddag van het komend
seizoen. De middag begint om 14.00 uur met een viering. Na de viering is er
een gezellig samenzijn.
Deze middag is voor iedereen van 50 jaar en ouder. Kom ook eens kijken, u
bent van harte welkom! Hebt u geen vervoer, dan kunt u bellen met:
Mevr. Hoesen: 0591-352408
Klaverblad
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K.V.E.
Op dinsdag 15 november:
Gaan we samen eten

bie ’t klain Draaigie
Graag tot dan!

JARIGEN 75 JAAR EN OUDER T/M 17 NOVEMBER
mevr.J.A.TubbenBuurman
dhr.G.H.Ahlers

Spil 20

7881 BW

EC

1-11-1925

Hoofdkanaal wz 41 7881 AC

EC

6-11-1939

mevr.A.C.BredekHoffard
dhr.J.H.Trechsel
dhr.G.J.Wolthuis

Achterweg 6

7881 VT

EC

6-11-1936

Oosterdiep wz 25
Kanaal B nz 15

7881 GL
7881 NN

EC
EC

8-11-1941
15-11-1931

Alle jarigen van harte gefeliciteerd!

AANMELDEN PAROCHIEBLAD BLIJFT MOGELIJK
Vanaf nu wordt het parochieblad alleen naar diegene gestuurd die zich
hebben aangemeld.
Mocht u van iemand horen dat ze het blad wel willen ontvangen, maar zich
nog niet hebben aangemeld? Opgeven blijft altijd mogelijk!
Ze kunnen zich aanmelden op het parochiebureau tijdens openingsuren of via
de post of e-mail parochie@willehadus@kpnmail.com
U ontvangt géén acceptgiro voor het bedrag dat u wilt betalen.
U kunt dit overmaken op NL71 RABO 0135 1018 32
t.n.v. R.K. Kerkbestuur, met vermelding ‘Parochieblad’.
Uw vrijwillige bijdrage betaalt u aan de parochie van Emmer Compascuum
Klaverblad
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FAMILIEBERICHTEN
Verhuisd:
Hans Hake is verhuisd
van Oldenhave 7
naar W.V.Z. ‘De Panfluit’
Mr. J. Panstraat 10, 7815 VT EMMEN
Mevr. Kien Molenkamp is verhuisd
van Kalkovenwijk WZ 7
naar Spoel 67, 7881 BH, EMMER COMPASCUUM
We wensen jullie een heel goede tijd op het nieuwe adres.
Tijdelijk adres
Mevr. S. (Sientje) Caspers van Spoel 83
(voorheen Creel 5)
verblijft tijdelijk in De Horst
wegens een gebroken heup.
Haar tijdelijke adres is:
Mevr. S. (Sientje) Caspers
De Horst, Afdeling De Aa, Kamer 2.3
Rondweg 92, 7825 TC EMMEN
DIVERSE SPAARACTIES IN DE PAROCHIE
Oproep dopjes sparen
Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van bv-frisdrankflesjes of
melkpakken. Gooi ze niet weg, maar lever ze in! U ontlast het milieu en steunt
zo KNGF Geleidehonden. Aangezien zowel het inzamelen, sorteren als het
transport door vrijwilligers wordt uitgevoerd, komt de gehele opbrengst ten
goede aan de opleiding van onze geleidehonden. De dopjes moeten schoon
en droog worden ingeleverd. Achter in de kerk en in het Parochiehuis staat een
doos waarin u ze kunt doen. Bij voorbaat hartelijk bedankt
Inzamelen


We zamelen nog steeds levensmiddelen in voor de voedselbank.
U kunt deze inleveren tijdens openingsuren op het parochiebureau.
 Ook zamelen we DE punten in voor dit doel.
Van harte bij u aanbevolen.
Klaverblad
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NIEUWS VAN HET KERKBESTUUR
Beste parochianen,
Als u medio oktober de kerk binnenkomt moet u niet
schrikken omdat u denkt dat u op een bouwplaats
bent beland. Er worden nl. steigers geplaatst om de
scheuren in de gewelven te repareren. Deze
scheuren zijn intussen zo groot dat er actie moet
worden ondernomen. Er is dus sprake van
onderhoud/renovatie/reparatie. Het wordt een
kortlopend project, want ruim voor de Kerstdagen (Kerstmusical repetities!)
moet het project zijn afgerond. Het zal plm. 6 weken duren.
Uiteraard is er overlast door deze werkzaam-heden, er kan echter niét langer
gewacht worden, dit om erger- en meer schade te voorkomen.
De vieringen gaan gewoon door.
We hopen dan ook dat u begrip heeft voor de overlast die kan ontstaan, in de
wetenschap dat onze kerk er straks weer mooier uitziet en dat die vervelende
en storende scheuren verleden tijd zijn.
We houden u op de hoogte in een volgend Klaverblad en vast hartelijk dank
voor uw begrip.
Namens het kerkbestuur, T. Sewüster, secretaris

Vast noteren:
Kerstmusical & Kerstmarkt
zondag11 december 2016
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YOUNG VOICES HEET VOORTAAN ENJOY
Koor The Young Voices heeft een andere naam!
Bijna 30 jaar geleden werd het jongerenkoor
opgericht. De leden waren destijds jongeren en
daarom werd gekozen voor de passende naam ‘The
Young Voices’. Maar jongeren worden ouder... en
daarom zijn we op zoek gegaan naar een naam die
beter past bij ons koor. Omdat we als koor naast het
zingen ook plezier en gezelligheid hoog in het
vaandel hebben staan, zal ons koor voortaan

R.K.-koor ‘Enjoy’
genoemd worden.
Lijkt het jou leuk om ook mee te zingen in ons koor?
Bezoek dan eens vrijblijvend onze repetitie op de donderdagavond in het
Parochiehuis van 19.30 tot 21.30.
Je bent van harte welkom!
Proost op de nieuwe naam!

MISDIENAARS- EN ACOLIETENDAG
We gingen zaterdagmorgen 17
september, met 20 kinderen op stap naar
Appelscha om in Duinenzathe een hele
mooie dag te vieren. Dit ging uit van het
BisdomGroningen/Leeuwarden.
Het begon
met een Heilige mis en daarna was het de hele
dag vrij spelen. Tussen de middag was het eten
en drinken super goed geregeld en tussen door
viel er nog van alles te halen. Ook het weer was
super! De misdienaars en acolieten van onze
parochie hebben volop genoten van deze mooie
dag. De vrijwilligers die voor het vervoer en begeleiding van de
kinderen hebben gezorgd,
heel hartelijk bedankt!

Klaverblad
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SURVIVAL JONGERENPLATFORM GRONINGEN/LEEUWARDEN
Op zondag 25 september zijn wij met een groep van 8 jongeren van Vox Dei
hiernaartoe geweest. Om 10 uur ’s
morgens zijn we vanaf de kerk vertrokken
naar Kolummerpomp (Lauwersmeer) waar
we rond half 12 arriveerden. Daar werden
we opgewacht door Piet Timmermans
(jongerenwerker) en een vijftal jongeren
van het jongerenplatform.
Daar kregen we uitleg over het verloop van
de dag, om te beginnen konden we kiezen
uit 3 activiteiten, survivalbaan, kanoën of
boogschieten, we mochten er 2 kiezen.
Met de hele groep hadden we gekozen voor de survivalbaan, waarbij we om
de beurten gingen abseilen en daarna een klimparcours, dit duurde ongeveer
een uur.
Na deze activiteit gingen we gezamenlijk
lunchen. Na de lunch ging iedereen beginnen
aan de tweede activiteit die gekozen was.
Een aantal gingen kanovaren en een aantal
boogschieten.

Toen deze activiteit na ongeveer een
uur afgelopen was werden we in
groepjes van 4 gedeeld, er was
bewust gekozen dat er maar 1 iemand in elk groepje zat die je al kende, met
dit groepje ging je een
wandelroute wandelen met
allerlei stellingen onderweg die je
moest bespreken met je groepje.
De route eindigde bij camping de
pomp waar in de buitenlucht een
Eucharistieviering voorbereidt
was.
Tot slot was er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een
drankje elkaar beter te leren kennen.
Na een terugreis van anderhalf uur waren we rond 7 uur weer thuis, het was
een actieve en een zeer gezellige dag.
Groetjes, Janique Dijck
Klaverblad

Emmer-Compascuum

Pagina | 28

ALLERZIELEN IN HET LICHT 2016
Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop alle gestorvenen worden
herdacht. Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd op
de dag na Allerheiligen, met een viering, bidden en het branden van kaarsen
en ook kerkhofbezoek en versiering van graven met bloemen.
Ook onze parochie gedenkt in het bijzonder de
overleden parochianen van het afgelopen jaar vanaf
2 november 2015 - 2 november 2016, maar ook alle
andere overledenen van dit jaar en van alle
voorgaande jaren worden herdacht.
Dit gebeurt met de Allerzielenviering op woensdag
2 november om 19.00 uur. Aan het eind van de
viering gaan we in processie naar het kerkhof, die daarvoor speciaal verlicht
wordt, en kan een ieder op het graf van zijn/haar dierbaren een lichtje plaatsen.
graflichtjes bij de kerk verkrijgbaar € 1,00
KERK ’S MIDDAGS OPEN OP ALLERZIELEN
Op woensdag 2 november is daarom vanaf 15.00 uur tot aan het begin van de
Allerzielenviering om 19.00 uur onze R.K. Kerk (Hoofdkanaal o.z. 82) open.
Dan is een ieder van harte welkom om even de kerk binnen te lopen, even te
zitten, stil te zijn en zo u wilt een kaarsje te ontsteken ter nagedachtenis aan
een dierbare overledene. Vanzelfsprekend is iedereen ook van harte welkom
in de Allerzielenviering die begint om 19.00 uur.
ALLERZIELEN 2016
In de avondwake van Allerzielen herdenken we ál onze dierbare overledenen
en wij noemen met eerbied de namen van onze overleden medeparochianen
en oud-parochianen die het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan:
Herman Hendrik (Hennie) Bredek
Roelofje Mensen-Lange
Johanna (Annie) Heijnen-Greve
Maria Gesina (Sien) Heijne-Wessel
Anna Geertruida Thole (Truus)
Hendrika Harms-Schulte (Rika)
Hermanus Henderikus Sulman (Herman)
Johannes Teiken (Jans)
Gerardus Henricus Wilhelmus Tholen
Gerhardus Geerdink (Gerhard)
en wij denken aan állen van wie wij afscheid moesten nemen.
We vertrouwen dat zij thuis zijn gekomen in het Licht.
Klaverblad
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JEUGDKOOR X-TRA-EIGEN-WIJS
We hebben een x-tra lange vakantie genoten (dat past ook goed bij onze naam
niet waar) en door al dat warme nazomerweer konden we ook het
vakantiegevoel nog een poosje vasthouden. Op de eerste repetitie 28
september stonden we te trappelen van ongeduld om weer te beginnen.
Op vrijdag 30 september verzamelden we ons om 18.00 uur op de
parkeerplaats van de kerk en gingen we met z’n allen naar ‘De Horst’ om daar
te zingen in een kerkdienst voor de bewoners. We vonden het heel spannend
en een beetje eng, want ‘daar zijn wel heel zieke mensen’.

Tijdens het lied: Laat het zien
dat gezongen werd door de oudsten van
de groep, hebben de jongsten een
ster/hartje uitgedeeld met daaraan een
kaartje met de tekst van het lied. Het
weekend erna hoorden via via, dat we
heel mooi hadden gezongen en dat dit
kleine gebaar door velen als heel
bijzonder is ervaren. Na afloop van de
dienst kregen we nog iets lekkers en
drinken en werden we weer thuis
gebracht.

Op zondag 2 oktober was er bij ons in de kerk een gezinsviering met als thema
Wereldmissiedag voor de kinderen. We leerden dat de Filippijnen uit wel meer
dan 7000 eilanden bestaat en daar hebben we tijdens de collecte ook over
gezongen. De collecte was voor de kinderen in de Filppijnen die het lang niet
zo goed hebben als wij.
Nu gaan we repeteren voor de viering van 13 november die samen met RKBS
de Hoeksteen wordt voorbereidt. Het gaat over Sint Maarten en delen.
Heb je zin om mee te zingen en je zit op de basisschool kom dan langs op de
woensdag van 18.00 uur tot 18.45 uur. Ga je naar het voortgezet onderwijs,
kom dan van 18.00 uur tot 19.30 uur.
Groetjes jeugdkoor X-tra Eigen-Wijs

Klaverblad

Emmer-Compascuum

Pagina | 30

NIEUWS VAN RKBS DE HOEKSTEEN
Oud papier
Op onze school zamelen we al heel wat jaar oud
papier in. Om de 4 à 5 weken staat er een
papiercontainer bij de kerk.
Dinsdag vanaf 11.00 uur tot woensdagmiddag 14.00
uur, kunt uw huishoudelijk oud papier in de container
deponeren. De opbrengst is voor de aanschaf voor
extraatjes voor de leerlingen, zoals speelgoed, spellen
en ander materiaal.
Na schooltijd (16.00 uur) wordt de papiercontainer afgesloten en
woensdagmorgen rond 8.00 uur weer geopend. Wij verzoeken u
vriendelijk alleen papier en karton in de container te gooien, geen hout en
plastic. De data worden ook via het weekbericht, de website en posters
bij de ingang op school bekend gemaakt.
Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
Data oud papier ophalen Hoeksteen
 15 november
ophalen 11 november
 20 december
ophalen 21 december
Vieringen van de Hoeksteen 2016/2017.
 Kerstviering
22 december 9.00 uur
 Paasviering
10 april
9.00 uur
 Slotviering
10 juli
9.00 uur
Iedereen is van harte welkom

VOLGEND

:

Loopt van 19 nov. – 23 dec.
Kopij inleveren:
uiterlijk: 28 oktober!
Klaverblad
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KLAZIENAVEEN - PAROCHIE HEILIGE HENRICUS
Kerk en Parochiebureau:
Stellingstraat Z.Z. 4
7891 JA Klazienaveen
Telefoon: 0591-649071
Mail: henricusparochie@hetnet.nl
Website: mariahertoginvandrenthe.nl
Parochiebijdrage:
NL30 RABO 0125 7013 30
t.n.v. R.K.Kerkbestuur Klazienaveen
ZITTING PAROCHIEBUREAU:
Maandag:
van 18.15 uur – 18.45 uur
Telefoon:
0591-649071
MISINTENTIES EN KOPIJ VOOR VOLGEND KLAVERBLAD
Inleveren voor vrijdag 28 oktober
Kopij (geen misintenties) kan ook per e-mail: henricusparochie@hetnet.nl
R.K. UITVAARTVERENIGING ‘IN CHRISTO SALUS’
Voor inlichtingen en opgaven van adreswijzigingen, geboorten enz.:
T.M. Valentin, Meridiaan 106, 7891 EJ Klazienaveen. Tel. 0591-312499.
Uitsluitend voor zaken van “In Christo Salus”.
MELDEN STERFGEVAL
Bij een sterfgeval kunt u zich in verbinding stellen met
uitvaartleider H.J. Harmes,
tel. 0591-394528, mobiel 06-22480061
OUD PAPIER MIDDELKOOPSCHOOL
De container staat doorlopend aan De Kring in het
tuinbouwcentrum.
OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL
De container staat achter Top1Toys.
Tijdens de openingsuren kunt u uw papier daar brengen.
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VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES
Zo. 23 okt. 09.00 uur: Eucharistieviering
KINDERWOORDDIENST
Viering
30e zondag na Pasen
Voorganger
Pastoor de Zwart
Acolieten groep 3
J. Lohuis - H. Slip - T. Knegt - H. Maatje
Koor
Young Voices
Gebedsintenties:
Overl. ouders Heijnen-Wittendorp, Annie Bakker-Roewen, Sophia Maria
Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en
Griet Heidotting-Peters, Maria Gezina van Ommen-Becker,
Trijntje Voss-Pol, Harmina Henderika Speller-Peters.
Do. 27 okt. 19.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger
Pastoor de Zwart
Za. 29 okt. 19.00 uur: Eucharistieviering
Viering
31e Zondag na Pasen
Voorganger
Pastoor de Zwart.
Acolieten groep1
B. Menzen - R. Harmes - P. Snippe - D. Tuma
Koor
Dameskoor
Gebedsintenties:
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker,
Toon Veringa, Maria Aleida Hoffard-Langen, overl. ouders HeijnenWittendorp, Jo en Grietje Wesseling-van Os en zoon Benny, Sophia Maria
Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie Heidotting
en Griet Heidotting-Peters, Harmina Henderika Speller-Peters.
Di. 01 nov. 19.00 uur: IPO-viering Allerheiligen in Zwartemeer
Wo. 02 nov. 19.00 uur: Gebedsviering
Viering
Allerzielen
Voorganger
Pastor Mirjam
Koor
Dames- en Herenkoor
Gebedsintenties:
Pastoor Middelkoop, Marie Kloppenburg en overl. fam. Pastoor Swart,
overl. fam. Wittendorp-Kloppenburg, overleden ouders Tenfelde-Prinsen en
overleden kinderen, Joop Wübkes, Koos Kolmer, overl. ouders Velt-Honig,
overl. ouders Wübkes-Lange, echtpaar Muller-Wesseling, Johannes
Bernardus Kolmer en Margaretha Aleida Kolmer-Kramer, Gerard Tholen,
overl. ouders Valke-Tholen, Jan Koop en Lies Koop-Schepers en zoon
Gerard, overl. ouders Arling-Peters en overl. kinderen, Gerard Haverkort.
Klaverblad
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Wo. 02 nov. 10.00 uur: Eucharistieviering Dillehof
Do. 03 nov. 19.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger
Pastoor de Zwart
Gebedsintenties:
Mannus Plas en Maria Helena v.Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Herman
Heinrich Cosse en Helena Cosse-Koop, Martinus Prinsen en
Maria Aleida Koop.
Zo. 06 nov. 09.00 uur: Eucharistieviering
Viering
32e zondag na Pasen
Voorganger
Pastoor de Zwart
Acolieten groep 3
J. Lohuis - H. Slip - T.Knegt - H.Maatje
Koor
Herenkoor
Gebedsintenties:
Overl. ouders Bruins-Arling, Herman Heinrich Tappel, Sophia Maria
Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie Heidotting
en Griet Heidotting-Peters, Maria Gezina van Ommen-Becker,
Harmina Henderika Speller-Peters.
Na afloop koffie in de parochiezaal
Do. 10 nov. 19.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger
Pastoor de Zwart
Gebedsintentie:
Johan Schiphouwer en zoon Peter.
Za. 12 nov.19.00 uur: Woord- en Communieviering
Gezinsviering
Viering
33e zondag na Pasen
Actie schoenendoos
Voorganger
Pastor Myriam
Koor
Young Voices en kinderkoor
Gebedsintenties:
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overleden kinderen,
Jo Eikens en zoon Jo, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en
Henk van der Werf.
Do. 17 nov. 19.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger
Pastoor de Zwart
Gebedsintenties:
Echtpaar Muller- Wesseling, Harmina Henderika Speller-Peters.
Zo. 20 nov. 09.00 uur: Eucharistieviering
Klaverblad
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ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK
Zo
Za
Wo
Zo
Za

23 okt.
29 okt.
02 nov.
06 nov.
12 nov.

A. Verdel
G. Többen
G. Timmerman
A. Heijnen
B. Menzen

tel. 0591- 312976
tel. 0591- 317515
tel. 0591- 317726
tel. 0591- 315653
tel. 0591- 316132

KOSTERS
10 okt
17 okt
24 okt
31 okt
07 nov
14 nov

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

16 okt
23 okt
30 okt
06 nov
13 nov
20 nov

A. Peters
M. Koop
J. Lohuis
H. Beukers
A. Peters
M. Koop

tel. 0591-313627
tel. 0591-312241
tel. 0591-313286
tel. 0591-315725
tel. 0591-313627
tel. 0591-312241

PERSONALIA
Gefeliciteerd:
Wij willen allen die de komende periode iets te vieren hebben, namens de
parochie, van harte feliciteren.
Gedoopt:
Zo 21 aug:

Oliver Johannes Bentlage
zoon van E. Bentlage en A. Palica
namens de Parochie
van harte gefeliciteerd

Overleden:
02 sept.: Johannes Lippold, 60 jaar, Mr. Koehoornstraat 12
04 sept.: Trijntje Voss-Pol, 92 jaar, “de Weegbree”
12 sept.: Derk Eisinga, 71 jaar, Kloostermanswijk OZ 54
21 sept.: Hendrik de Vries, 85 jaar,”de Weegbree”.
27 sept.: Anna Margaretha Peters-Scheven, 72 jaar, Meridiaan 33.
28 sept.: Harmina Henderika Speller-Peters, 85 jaar, Melde 165.
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VERGADERINGEN enz.
Di
Do
Di
Ma

25 okt. 13.30 uur:
27 okt. 15.00 uur:
01 nov. 19.00 uur:
07 nov. 20.00 uur:

Kaarten
Omzien naar elkaar
Redactie Klaverblad
Kerkbestuur

KAARTEN
Op dinsdag 25 oktober om 13.30 uur kaartmiddag voor ouderen.
Iedereen is van harte welkom in de parochiezaal.
De deelname bedraagt 2 euro.
Voor koffie of thee en fris wordt gezorgd.
De Zonnebloem afd. Klazienaveen
CONTACTMIDDAG VOOR OUDEREN
Dinsdag 15 november is er de contactmiddag voor ouderen.
De Eucharistieviering begint om 14.00 uur in de parochiezaal
en aansluitend is er weer gelegenheid tot ontmoeting onder het
genot van een kop koffie/ thee.
Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer dan kunt u contact opnemen
met Leo Mensen tel. 317060. Iedereen is van harte welkom.
Noteert u alvast, de volgende contactmiddag is 20 december 2016.
Leo Mensen
SINT MAARTEN VIERING
Op 11 november is er weer een Sint Maarten viering.
Vanuit de RK Henricuskerk, Stellingstraat zuidzijde 4
Het verhaal over Sint Maarten wordt weer verteld door
pastoor J.de Zwart.
Alle kinderen zijn welkom neem je lampion mee en er
is natuurlijk snoep voor iedereen.
Neem vriendjes en vriendinnetjes mee want:
HOE MEER KINDEREN, HOE MEER VREUGD.
Na de viering is er een bus voor een vrijwillige bijdrage.
Klaverblad
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PAROCHIERAAD 13 SEPTEMBER 2016
waarover spraken zij:













Met de directie en leerkracht van de beide R.K. basisscholen is
gesproken over de contacten tussen school en parochie. Bij het
gesprek waren ook leden van de werkgroep gezinsviering en VOM
aanwezig. Onder meer is gesproken over de 1e Communie, Vormsel,
aktie schoenendoos en gezinsviering en de wijze waarop wij de
scholen daarin kunnen betrekken. We zijn het erover eens dat hier
sprake moet zijn van een wisselwerking. De parochie kan kinderen en
ouders onder meer bereiken via de website en nieuwsbrieven van de
school. Wij als parochie zullen er alles aan doen om de scholen op tijd
te informeren over het moment waarop bepaalde vieringen
plaatsvinden en ook over de inhoud die aan de orde komt bij de
voorbereiding op de 1e Communie en het Vormsel. De leerkrachten
hebben dan de mogelijkheid hierop in te spelen.
Zowel de Henricusschool als de Middelkoopschool hebben een
identiteitscoördinator die door de parochie en met name de
werkgroepen benaderd kan worden.
We moeten met elkaar constateren dat er in de weekenden weinig
kinderen in de kerk komen en veel kinderen die een van beide R.K.basisscholen bezoeken niet gedoopt zijn. Zo zien we het aantal
kinderen dat de 1e Communie doet elk jaar minder worden.
Scholen en parochie hebben afgesproken op gezette tijden met elkaar
van gedachten te wisselen.
Vooruitlopende op de fusiedatum 1 januari 2017 is men nog
drukdoende bestuursleden voor het nieuw te vormen parochiebestuur
te vinden. Vanuit elk van de huidige parochies moeten twee
bestuursleden plaats nemen in het nieuwe parochiebestuur.
Meer dan de helft van het aantal adressen dat in onze parochie het
Klaverblad, het nieuwe gezamenlijke parochieblad, ontvangt heeft nog
niet laten weten of zij toezending op prijs blijven stellen.
We kunnen met z’n allen weer terugkijken op een geslaagde
vrijwilligers-dag in onze parochie. Dank aan alle vrijwilligers voor hun
tomeloze inzet en dank aan de mensen die deze dag weer tot een
succes hebben gemaakt.
Er zal een gezamenlijke vergadering gehouden worden van
kerkbestuur en parochieraad om te spreken over de vorming van een
locatieraad voor onze locatie (huidige Henricus parochie) per 1 januari
2017. Hier moeten we acht locatieraadsleden voor zien te vinden die
elk een bijzonder aandachtsgebied toebedeeld zullen krijgen.
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JAARLIJKSE VRIJWILLIGERSDAG 2016
Op zondag 11 september is de jaarlijkse
vrijwilligersdag van H.Henricus parochie gehouden.
Deze dag wordt sinds enkele jaren door de parochie georganiseerd om
daardoor alle vrijwilligers, en tevens hun huisgenoten, te bedanken voor hun
inzet, op welke wijze dan ook, voor onze parochie.
Een kleine 70 mensen hebben zich voor deze dag opgegeven. Na de
Eucharistieviering
zijn
alle
deelnemers in de parochiezaal
ontvangen met koffie en cake en kon
men ruim de tijd nemen voor een
gesprek. Tegen het eind van de
morgen zijn de deelnemers aan deze
dag in groepjes vertrokken voor een
gezellige fietstocht van 24 km door de
omgeving van Klazienaveen.
Tijdens de tocht moest men allerlei
vragen en raadsels oplossen.
Deels waren de vragen opgenomen in het meegekregen fietsschema, maar
ook bij enkele controleposten, die onderweg waren gepost, moesten vragen
beantwoord worden. De fietstocht en raadsels waren zoals elk jaar op
voortreffelijke wijze verzorgd door Aad Verdel.
Tussen twee en drie uur druppelden de groepjes weer binnen en zijn de
oplossingen en deelnemerskaarten ingeleverd voor het bepalen van de
winnaars van de tocht. Voor de winnaars was een klein prijsje beschikbaar.
Na terugkomst is door de vrijwilligers, onder
het genot van een drankje, nog driftig
nagepraat over de tocht en de gekozen
oplossingen van de raadsels.
Tegen vier uur zijn de deelnemers aan deze
dag verrast met een heerlijk warm en koud
buffet. Aan het eind van deze dag heeft
Albert Bruinewoud alle vrijwilligers bedankt
voor hun inzet voor de parochie. Door alle vrijwilligers wordt veel werk verzet.
Het is belangrijk dat we over mensen kunnen beschikken die al dit werk doen,
het is niet gemakkelijk om overal mensen voor te vinden.
Ook bedankt hij de vrijwilligers die deze dag weer op voortreffelijke wijze
geregeld en verzorgd hebben.
We kunnen men z’n allen terugkijken op een geslaagde,
en ook wat het weer betreft, prachtige dag.
Klaverblad
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UITNODIGING PAROCHIËLE ONTMOETINGSAG
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ontmoetingsdag voor onze zieken,
ouderen en gehandicapte mensen van de Parochie op:

Vrjjdag 4 november om 10.00 uur
Dienstencentrum
“Noorderbreedte”
Meteoor 3
Klazienaveen
.

De kosten voor deze dag zijn 5,00 euro p.p.
Ook houden wij die dag een verloting, waar u mooie prijsjes mee kunt winnen.
We beginnen `s morgens om 10.00 uur met een Eucharistieviering waarin
pastoor de Zwart zal voorgaan.
Opgave bij:

Miny Hoge
Alie Mensen
Marja Rocks

tel. 0591-314558
tel. 0591-317060
tel. 0591-390047
vriendelijke groeten namens allen
die hun medewerking verlenen aan deze dag.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2017
Alle kinderen die geboren zijn tussen 1-10-2008 en 31-12-2009 kunnen in 2017
hun Eerste Heilige Communie doen. De lessen zullen beginnen in
januari/februari en worden gegeven op de vrijdagmiddag. De communie zal in
april of mei zijn. Aanmelden kan via: mariapruim@kpnmail.nl
Omdat een aantal van ons volgend jaar stoppen, zijn
wij dringend op zoek naar nieuwe leden voor de
communiewerkgroep. We hebben een hele leuke
lesmethode waar de kinderen d.m.v. verhalen, lezen,
tekenen, knutselen en spelletjes het Geheim van de
Eucharistie gaan ontdekken.
Lijkt het je leuk om kinderen hierin te begeleiden?
Stuur dan een mail naar: mariapruim@kpnmail.nl
Met vriendelijke groeten, de Communiewerkgroep
Klaverblad
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ACTIE SCHOENENDOOS
Ook dit jaar gaan we weer schoenendozen met spullen inzamelen voor
kinderen die dit hard nodig zijn. In verband met de hoge transportkosten van
deze dozen(ongeveer €550,00) is er door een idee van Albert Bruinewoud
besloten om aan de actie een andere invulling te geven dan in de afgelopen
jaren. We willen het project Testify to Love in Oekraïne gaan helpen.
Dit project is opgezet door Stefan en Margaretha Bakker uit Nieuwleusen.
Al meerder malen zijn ze naar de Oekraïne vertrokken; een ontwikkelingsland
in Oost-Europa.
Door het bezoeken en het opbouwen van relaties met lokale kinderen,
gezinnen en projecten die daar al liepen is bij hun het verlangen gegroeid om
voor langere tijd in de Oekraïne te gaan wonen, werken en mee te helpen bij
die projecten. Uiteindelijk zijn ze terecht gekomen bij de protestantse kerk in
Transkarpatië, een landstreek in de Oekraïne. Deze kerk werkt aan het
oprichten van een kinderrevalidatiecentrum om gehandicapte kinderen in die
omgeving te gaan opvangen.
De voorganger van die kerk was op zoek naar een chauffeur voor het halen en
brengen van de kinderen en naar een therapeut die met de kinderen aan het
werk kon gaan. Dit kon geen toeval zijn. Dit was de plek waar ze nodig waren
en waar zij zich wilden gaan inzetten voor gehandicapte kinderen en hun
familie. Per 1 maart 2014 hebben ze beiden hun vaste baan in Nederland
opgezegd en zijn vertrokken.
Kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking zijn in de Oekraïne
een vergeten doelgroep. Deze kinderen zijn vaak bestempeld als “niet
belangrijk” en “geen toevoeging voor de maatschappij”. De missie van Stefan
en Margaretha is dat elk kind, ondanks zijn beperkingen, geaccepteerd wordt
in de maatschappij. Dit project wordt in Nederland ondersteund door familie van
Stefan en Margaretha. Het vervoer van de ingezamelde spullen gaat per
vrachtwagen en wordt geregeld door de familie.
De gezinsviering op 12 november met
medewerking van het jongeren- en kinderkoor
staat in het teken van deze actie. Tijdens deze
dienst mogen de kinderen de versierde dozen
met spullen (speelgoed, zeep, tandpasta enz)
inleveren. Omdat het transport per vrachtwagen
gaat, mogen er ook grotere spullen ingezameld
worden zoals spellen, puzzels en knuffels. Op de
beide basisscholen wordt er tijdens de lessen aandacht geschonken aan dit
project.
VOM-groep, Mirjam Hilbrands en Ria Bakker
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ALLERZIELENVIERING
Woensdag 2 November om 19.00 uur is de gebedsviering, waarin we onze
dierbaren die dit jaar zijn overleden speciaal willen herdenken. Van de
overledenen waarvan een kruisje in de kerk is opgehangen, kan de familie dit
aan het einde van de dienst ophalen.
Na de viering gaan we gezamenlijk naar
het kerkhof om te bidden en onze doden
te herdenken.
Bij het verlaten van de kerk kan een
kaarsje meegenomen worden naar het
kerkhof die je daarna eventueel bij een
dierbare op het graf kunt achterlaten.
Naar de familie van de overledenen zal
omstreeks 20 oktober nog een
uitnodigingsbrief gestuurd worden, maar
iedereen is van harte welkom.
Namens de werkgroepen Avondwake en Omzien naar elkaar

OECUMENISCHE WERKGROEP KLAZIENAVEEN
Concert: Vele vlammen, één Licht
door Marc Bruinewoud
Voor info zie het Algemeen gedeelte van dit blad op pagina 11

KLAVERBLAD: NIEUWE OPMAAK
Info over de vernieuwde opmaak van het Klaverblad vindt u op pagina 6
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ZWARTEMEER - PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA
Kerk
Pastorie:
Telefoon:

De Hoven 8
De Hoven 10
7894 BT Zwartemeer
0591-312466

Redactieadres:
De Hoven 8 tel:0591-314235
mail: liespeters@outlook.com
Bezorging:
Dosterdstraat 63 tel:0591-313585
Website: mariahertoginvandrenthe.nl
Parochiebijdrage: Rabobank: NL84 RABO 0332 3050 23
Postbank: NL36 INGB 0004 0001 37
t.n.v. Parochiebestuur H. Antonius van Padua Zwartemeer
PAROCHIEBUREAU:
Mail adres:

De Hoven 8, in de kerk, telefoon: 0591-769144
parochie.zwartemeer@gmail.com

Voor veel parochiële zaken kunt u terecht in de pastorie:
* Doorgeven van gezinsuitbreiding.
* Informatie en afspraken over doop en huwelijk.
* Doorgeven van boodschappen/adreswijzigingen.
* Nieuw: Opgeven van gebedsintenties kan nu ook per e-mail
* Afhalen doopbewijzen.
* (Taxi)Vervoer naar weekendvieringen.
Geopend op: Woensdag: van 18.30 tot 19.00 uur
GEBEDSINTENTIES
Voor vermelding in het parochieblad graag tijdig inleveren (à € 5.70) op de
pastorie tijdens de openingsuren van het parochiebureau (zie boven).
LEDENADMINISTRATIE
Wijziging in de gezinssamenstelling of verhuizing graag doorgeven aan:
Harry Peters, Verlengde van Echtenskanaal n.z. 51, tel.0591-316324
ADM. BEGRAAFPLAATS + FONDS UITVAARTVOORZIENING
Annet Harms, Kniepveen 12, tel. 06-53813195.
Mail: r.k.begrafenisfonds@hotmail.com
Klaverblad
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VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES
Zondag 23 oktober 10:30 uur: Eucharistieviering
Voorganger
Pastoor de Zwart
Acolieten
W. Snippe en J. Siebers
Lectrice
T. Falke
Koster
Jan Knol
Koor
Gemengd koor
2e Collecte
Missiezondag (Pauselijke Missiewerken)

30ste zondag

Gedachtenis werd gevraagd voor:
Ouders Lambers Rocks en kinderen, ouders Siebers-Siebum,
Bernard Berens, ouders H. Peters Houtman en kinderen en kleinkinderen.
Woensdag 26 oktober om 14:00 uur Ouderenviering
Iedereen is van harte welkom. Na afloop gezellig samen koffie-/ thee drinken.
Voor eventueel vervoer kan men bellen:
Mieke Peters
tel. 0591-31 53 83
Gretha Suelmann
tel. 0591-31 52 98
Woensdag 26 oktober 19:00 uur: Eucharistieviering
Voorganger
Pastoor de Zwart
Koster
Tiny Smit
Zaterdag 29 oktober 19:00 uur: Woord en Communieviering31ste zondag
Voorganger
Parochianen
Koster
Tiny Smit
Koor
Gemengd koor
2e Collecte
Onderhoud kerk
Gedachtenis werd gevraagd voor:
Berry Schepers, Pa en Ma Fühler-Bernsen, ouders Siebers-Siebum.
Dinsdag 01 november 19:00 uur Eucharistieviering (IPO)
Voorganger
Pastoor de Zwart
Acolieten
B. Heidotting en J. Siebers
Lectrice
B. Heidotting
Koster
Jan Siebers
Koor
Gemengd koor
2e Collecte
Onderhoud kerk

Allerheiligen

Gedachtenis werd gevraagd voor:
Herman Lambers.
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Woensdag 02 november 19:00 uur: Woord en Gebedsviering Allerzielen
Voorganger
Pastoor de Zwart
Acolieten
W. Snippe en J. Siebers
Lectrice A. Bartels
De dienst wordt op het kerkhof voortgezet
Koster
Jan Siebers
Koor
Gemengd koor
2e Collecte
Onderhoud kerk voortgezet.
Gedachtenis werd gevraagd voor:
Herman en Sien Gerdes-Hölscher, Willem en Tiny Wolken,
Gerrit en Trina Louwes, ouders Tiec-Rocks en zoon en dochter,
Berend Berens en Marie Berens-Siebum, ouders van Veggel-Janzen,
Tony Dirks en ouders Dirks en Santing, ouders Siebers-Siebum,
Ben en Leidy Brockman-Wesseling, Hammie Peters,
Johan Peters en schoondochters, overleden leden van het KVG,
Herman Lambers, Berry Schepers, ouders Lohuis-Kemkes en dochter Gre.
Zondag 06 november 10:30 uur: Eucharistieviering
32ste zondag
Voorganger
Pastoor de Zwart
Acolieten
W. Snippe en J. Siebers
Na de dienst
Koster
Bert Kiers
Koffie drinken
Koor
Yaëla
2e Collecte
Zondag voor de Oecumene, voor eigen parochie
Gedachtenis werd gevraagd voor:
Ouders Immink-Kolmer en zoon, ouders Siebers-Siebum,
familie Lübbers-Helle, ouders Lambers-Roufs en dochter Lies,
ouders Oortmann Peters, Sientje Snip-Gerdes.
Woensdag 09 november 19:00 uur: Eucharistieviering
Voorganger
Pastoor de Zwart
Koster
Jan Knol
Zaterdag 12 november 19:00 uur: Eucharistieviering
Voorganger
Pastoor de Zwart
Acolieten
B. Heidotting en J. Siebers
Lectrice
T. Falke
Koster
Jan Knol
Koor
Gemengd koor
2e Collecte
Onderhoud kerk

33ste zondag

Gedachtenis werd gevraagd voor
Ouders Berens-Peters en Stinie, Ben en Leidy Brockman-Wesseling,
Herman en Stien de Groot en zoon Gerrie, ouders Siebers-Siebum,
Johan Peters en overleden families Peters en Arling, Pa en Ma Post.
Klaverblad
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Woensdag 16 november 19:00 uur: Eucharistieviering
Voorganger
Pastoor de Zwart
Koster
Jan Siebers
Zondag 20 november 10:30 uur: Eucharistieviering
34ste zondag Christus Koning
Voorganger
Pastoor de Zwart

PAROCHIEGEGEVENS
Overleden op 09 augustus 2016
Godefridus Josephus Karreman
Hogeweg 50 Zwartemeer
In de leeftijd van 73 jaar
Dat hij mag rusten in vrede
ZIEKEN- EN BEJAARDEN BEZOEK
Wilt u bezoek tijdens uw ziekte thuis belt u dan de contactpersonen van de
werk- groep ziekenbezoek:
Annie Lübbers,
tel: 0591-315529 of
Lucy Kieviet
tel: 0591-315253
Ziekenbezoeken in zieken-, verzorgings- of verpleeghuis kunt u aanvragen via
pastor Myriam Oosting, tel: 0591-226172
ZIEKENBEZOEK - BLOEMENGROET
Weet u iemand die volgens u eens extra aandacht verdient
van de parochie door middel van een bloemetje of een
bezoekje, laat het ons even weten,
Annie Lubbers tel: 0591-315529 of
Lucy Kieviet
tel: 0591-315253
WERKGROEP “OMZIEN NAAR ELKAAR”
Werkgroep “Omzien naar elkaar” aandacht voor nabestaanden.
Contactpersoon: Minie Snippe tel: 0591-314063
Klaverblad
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OUD PAPIER
Vrijdag 25 november staat er weer
een container voor OUD PAPIER
bij basisschool De Banier, De Blokken 16.
U kunt er terecht van 09.00 tot 12.00.
Er is hulp aanwezig
BIJEENKOMSTEN
Vergadering parochiebestuur
KVG (Hospice)

Donderdag 3 november 2016
Maandag 14 november

KLAVERBLAD: NIEUWE OPMAAK
Info over de vernieuwde opmaak van het Klaverblad vindt u op pagina 6
GESLAAGDE OECUMENISCHE DIENST NATIONALE ZIEKENZONDAG
Op zondag 11 september was er in De Kapel in Zwartemeer een
oecumenische viering bij gelegenheid van Nationale Ziekenzondag.
Wij als werkgroep kunnen terugzien op een geslaagde viering met zo`n 60
kerkgangers. De voorganger dominee Wiekeraad uit het Duitse Uelsen
(hij is wel Nederlander) gaf op een hele leuke en open wijze uitleg bij de
gekozen teksten over het thema " Zijn wij wel goede herders?"
Ook de voorbeden waren heel speciaal. Hij ging van te voren de kerk door en
vroeg wie een probleem of zorgen had waarvoor gebeden zou moeten
worden. Al die problemen en zorgen werden door hem in één voorbede
verwerkt.
Het koor Young Voices uit Emmer-Compascuum luisterde de dienst op met
mooie gezangen. Het zou mooi zijn als de
afgevaardigden van De Zonnebloem volgend jaar
ook weer deel gaan uitmaken van deze viering.
De opbrengst van de bijzondere collecte ging deze
keer naar het Ronald Mcdonaldhuis in Groningen.
Namens de werkgroep oecumenische vieringen.
Jan Siebers
Klaverblad
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HET PAROCHIEBESTUUR
Denkt u mee?
Zoals wij eerder hebben gemeld wordt het dak van de kerk binnenkort
gerestaureerd. Als parochiebestuur hebben wij bij diverse bedrijven advies
ingewonnen over de lichtkoepel die zich op het dak van de kerk bevindt.
De lichtkoepel moet worden schoongemaakt of vervangen.
Schoonmaken van de lichtkoepel is niet mogelijk.
De koepel is zeer broos en schoonmaken zou beschadiging van de
lichtkoepel veroorzaken.
Over het vervangen van de lichtkoepel hebben wij ook informatie
ingewonnen. Het vervangen van de lichtkoepel is een zeer kostbare
aangelegenheid. daarom hebben wij als kerkbestuur besloten om tijdens de
restauratie van het dak de lichtkoepel te verwijderen en niet te vervangen
maar het dak door te laten lopen.
Als parochiebestuur willen wij u vragen om mee te
denken op welke manier de plek, aan het plafond in de
kerk, waar nu de lichtkoepel zit mooi verlicht kan worden.
Heeft u ideeën? Geef ze dan door aan het
parochiebestuur.
Het kerkhof
Op het kerkhof zijn naast het houten kruis bij het strooiveldje twee
gedenkplaten geplaatst. Hierop komen de naamplaatjes te hangen die nu nog
op het houten kruis hangen.
Hiertoe heeft het bestuur besloten omdat de plaatjes het houten kruis
aantasten doordat er water achter blijft staan.
In november zullen de plaatjes van het kruis gehaald worden en op de
gedenkplaten geplaatst worden. Het houten kruis zal daarna gerenoveerd
worden.
Het parochiebestuur
DE ACOLIETENGROEP VRAAGT OM VERSTERKING
De acolietengroep vraagt om versterking, de huidige groep bestaat nog uit
drie personen. Wie voelt zich geroepen om zich hierbij aan te sluiten.
Nader informatie bij
Jan Siebers
Bertha Heidotting
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DE PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA TE ZWARTEMEER
Mag ik me even aan u voorstellen? Mijn naam is
Herman Peters en ik ben geboren in Zwartemeer. Ik
ben bijna 64 jaar oud en 34 jaar priester. In Sneek,
Dokkum en Bergum ben ik pastor geweest. Ik ben 15
jaar in Berchmanianum te Nijmegen. Waarom? Omdat
ik een hersenbloeding heb gehad, 3 weken in coma
geweest, en 5 maanden in de Maartenskliniek te
Nijmegen heb gelegen. Hoe wel ik veel pijn heb, draag
ik het priesterschap met grote vreugde. Helaas kan ik
zelf niet mee voorgaan in vieringen en daarom wilde ik
mijn gewaden aan de parochie van Zwartemeer geven.
Hand. 2, 42:
De leerlingen legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, bleven trouw
aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en het
gebed. “Gezegend zijt Gij, God, Gij hebt uw eniggeboren Zoon aangesteld tot
hogepriester van het Nieuwe Verbond in eeuwigheid en Gij hebt mensen
uitgekozen om uitdelers te zijn van uw sacramenten. Wij bidden U: laat uw
dienaren zich eerbiedig bekleden met deze gewaden die door uw zegen
bestemd zijn voor de viering van uw heilige geheimen en laat hen een heilig
leven leiden. Door Christus, onze Heer. Amen.
Met hartelijke groetjes,
Pastor Herman Peters,
Houtlaan 4,
6525 ZX Nijmegen.

Is er gezinsuitbreiding geweest laat het ons even weten:
Ledenadministratie Harry Peters, Verl.v.Echtenskanaal nz 51.
Tel. 31 63 24.
MAIL: hpeters@ziggo.nl.
Of een kaartje in de brievenbus van de kerk

INLEVEREN KOPIJ
Voor het volgende parochieblad
voor vrijdag 28 oktober
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DIOCESANE RETRAITE OVER HET ZONNELIED
van 9-11 december 2016
Aan het eind van zijn leven heeft Franciscus het
‘Zonnelied’ geschreven, een lied dat is opgeweld uit
de diepte van zijn leven. In dit lied beschrijft hij de
band die hij heeft met de kosmos, zon en maan, en
met de aarde, wind, vuur en water. Maar ook met de
keerzijde van het bestaan, het kwaad, de ziekte en de
dood. Het is een lied waarin Franciscus aan de hand
van wat hij in de buitenwereld tegenkomt zijn
innerlijke ervaring beschrijft. En tegelijk, hoe zijn weg naar binnen bij hem
geleid heeft om de werkelijkheid buiten hem te interpreteren.
Begeleiding:
Datum:
Plaats:
Tijd:

Peter Vermaat
vrijdag 9 december – zondag 11 december 2016
Klooster Thuine, Duitsland
Aankomst: 20.00 uur - vertrek: 16.00 uur

Opgave vóór 10 november 2016 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden,
e-mail:
l.winter@bisdomgl.nl / tel. 050 – 4065888.
Inlichtingen:
Peter Vermaat, tel. 0518 – 451751.
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‘GASTVRIJHEID’
Zaterdag 19 november 2016
De Sint Maartenconferentie is een diaconale conferentie voor alle parochies,
PCI’s, diaconiegroepen en ieder ander met passie voor diaconie in het
bisdom Groningen-Leeuwarden.
Het thema van de conferentie is “Gastvrijheid”.
Gastvrijheid zegt iets over de houding waartoe wij, onder andere door Paus
Franciscus, worden opgeroepen als het gaat om vluchtelingen. Maar hoe geef
je dat vorm, waar liggen grenzen en waar zijn mogelijkheden? Vanuit
verschillende perspectieven wordt u uitgedaagd, om te kijken naar wat u zou
kunnen betekenen voor vluchtelingen en nieuwkomers in uw eigen omgeving.
De volgende sprekers zullen vanuit hun eigen expertise een bijdrage leveren:
Peter den Oudsten:
Burgemeester van Groningen
Rodaan Al Galidi:
Schrijver van o.a. het boek:
“Hoe ik talent voor het leven kreeg”
Erik Borgman:
Hoogleraar aan de universiteit van Tilburg
-

Daarnaast kunt u een keuze maken uit diverse workshops.
Ook zal het Syrisch vluchtelingen koor “New Life Groningen Choir”
een optreden verzorgen.
De dag wordt afgesloten met de indrukwekkende voorstelling:
“As I Left My Fathers House” een voorstelling ontwikkelt door
Brain O. Richards

De conferentie vindt plaats in het:
Noorderpoort College, Pop Dijkemaweg 88 in Groningen.
De inloop is vanaf 09.30 uur en het programma vangt aan om 10.00 uur.
Dit betreft een vooraankondiging, maar u kunt zich nu al aanmelden via de
website www.sintmaartenconferentie.nl. Op deze website vindt u binnenkort
meer informatie omtrent de workshops en programmering van de conferentie.
Hebt u vragen dan kunt u contact opnemen met
info@solidairgroningendrenthe.nl of bellen met 06-22907123.
Klaverblad
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DE EUCHARISTIEVIERING ALS VENSTER OP DE LITURGIE
Liturgiecursus 2016-2017
In het seizoen 2015-2016 heeft de Diocesane
Werkgroep voor Liturgie de basiscursus ‘Kerkelijk jaar
en liturgie, kennis in spiritualiteit’ aangeboden. Velen
hebben aan deze cursus deelgenomen. In het najaar
van 2016 start de werkgroep met een vervolg op deze
cursus. Omdat het een voortzetting van de basiscursus
is willen we nu de focus richten op enkele liturgische onderwerpen. De viering
van de Eucharistie, bij velen bekend, zal dan het venster zijn waardoor we naar
de liturgie kijken. Aan de hand van de 4-voudige indeling van de
Eucharistieviering zullen o.a. thema’s als
-

de H. Schrift in de liturgie, de kerk als gebouw en mystiek lichaam,
liturgie en muziek,
de geloofsbelijdenis
en andere liturgische vieringen aan bod komen.

De avonden zullen weer in Drachten en Assen worden gegeven. Een eerdere
deelname aan de basiscursus is géén vereiste. Voor wie de vroegere
Kadercursus Liturgie heeft gevolgd zal veel bekends horen.
De bijeenkomsten in Drachten zullen plaats vinden op
24/11, 8/12, 12/1, 2/2, 16/3, 6/4 en 11/5.
De bijeenkomsten in Assen zijn gepland voor
- 1/12, 15/12, 19/1, 9/2, 30/3, 20/4, 18/5.
Alle avonden zijn van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Pastoor Victor Maagd
pastor José Lange
Ann Dikhoff-Pollmann
pastor Arjen Jellema
zullen zowel in Drachten als in Assen, in afwisseling de avonden verzorgen.
Als cursusboek zal de werkgroep een reader samenstellen met interessante
artikelen.
De deelnamekosten bedragen € 25,-.
Bij een minimum van 10 deelnemers vindt de cursus doorgang.
Voor méér informatie en een folder kunt u contact opnemen met pastoor
Victor Maagd, 0527 – 61 20 61 of pastoormaagd@gmail.com
Deelnemers vragen wij zich uiterlijk 10 november 2016 op te geven bij
Lisette Winter: tel: 050-4065888,
email:
l.winter@bisdomgl.nl
Hopelijk gaat u op onze uitnodiging in en mogen wij u in Drachten of Assen
verwelkomen.
Klaverblad
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Wilt u adverteren
neem dan contact op met
Fam. Heijnen
Tel 0591354116
Email: hermanina@hotmail.com
U kunt zelf een
advertentie
aanleveren via de mail,
maar wij kunnen u
ook helpen met het
opstellen van de
advertentie

Formaten:

hele pag.
halve pag.
kwart pag.
achtste pag.

Gods geschenken
Dank zij U,
voor de geschenken
die U mij geeft.
Elke dag, elke nacht,
op zee en land.
Elk weer,
mooi, rustig of wild.
Voor uw oog,
dat over mij waakt.
Voor ieder uur,
voor eb en vloed.
Voor uw arm,
troostend om mij heen.
Voor iedere gift,
zij U dank.
Het mooiste geschenk ,
is U aan mij.
Naar een traditioneel Keltisch gebed
Uit: ‘Een brug naar de sterren’.

