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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 2 december. 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 24 december en geldt t/m
27 januari 2017.

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 46
Week 47
Week 48
Week 49
Week 50
Week 51

14 november
21 november
28 november
5 december
12 december
19 december

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

20 november
27 november
4 december
11 december
18 december
25 december

Pastoor de Zwart
Pastoor de Zwart
Pastoor de Zwart
Pastor Myriam
Pastoor de Zwart
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

KL.VEEN

ZW.MEER

Verl.
Oosterd. WZ 67
0591 349 051

Hoofdkan. OZ 82
0591 351 351

Stellingstr. ZZ 4
0591 649 071

De Hoven 8
0591 312 466

11.00-12.00

18.15-18.45

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

18.30-19.00
18.30-19.30

11.00-12.00
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
dag

19 & 20 november

Christus Koning 34e zondag

koor

zaterdag

Barger-Compas
Emmer-Compas
Klazienaveen
Zwartemeer

Pastor Myriam
Pastoor de Zwart
Pastoor de Zwart
Pastoor de Zwart

Heren
Heren
Heren

dag

26 & 27 november

1ste zondag advent

zaterdag

Klazienaveen
Zwartemeer
Barger-Compas
Emmer-Compas

Pastoor de Zwart
Pastor Myriam
Pastoor de Zwart
Pastoor de Zwart

dag

3 & 4 december

2de zondag advent

zaterdag

Barger-Compas
Emmer-Compas
Klazienaveen
Zwartemeer

Pastoor de Zwart
Werkgroep
Pastoor de Zwart
Pastoor de Zwart

dag

10 & 11 december

3de zondag Gaudete

zaterdag

zondag

Klazienaveen
Zwartemeer
Emmer-Compas
Barger-Compas

Pastor Myriam
Pastoor de Zwart
Werkgroep
Pastoor de Zwart

dag

17 & 18 december

4de zondag Rorate

zaterdag

Barger-Compas
Emmer-Compas
Klazienaveen
Zwartemeer

Pastor Myriam
Pastoor de Zwart
Pastoor de Zwart
Pastoor de Zwart

dag

20 december

IPO-viering+biecht

dinsdag

Barger-Compas

Pastoor de Zwart

zondag

zondag

zondag

zondag

Klaverblad
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19.00
19.00
09.00
10.30

Young People

koor
19.00
19.00
09.00
10.30

Dames
Gem. koor
Dames
Heren
koor

19.00
19.00
09.00
10.30

Dames
Enjoy
Volkszang
Gem. koor
koor

19.00
19.00
19.00
09.00

Jesus Freaks

Volkszang
Dames
Heren
koor

19.00
19.00
09.00
10.30

Dames
Enjoy
Volkszang
Young People

19.00
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EUCHARISTIEVIERINGEN DOOR DE WEEK
Emmer-Compascuum
Barger-Compascuum
Zwartemeer
Klazienaveen

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

niet op 28 november

AFWEZIGHEID PASTOR MYRIAM
Van 27 november t/m 4 december is pastor Myriam afwezig.
Als u dringende vragen hebt, kunt u zich tot pastoor de Zwart wenden.
Deze neemt tijdens deze periode ook de uitvaartwacht waar.

AFWEZIGHEID PASTOOR DE ZWART
Vanwege een korte excursie naar het Oude Klooster te Maleizen-Brussel
(Dienaren van Jezus en Maria) is pastoor De Zwart afwezig van
zondagmiddag 27 november tot en met maandagavond 28 november. De
maandagavondmis te Emmer-Compascuum komt dan te vervallen.

DOOPROOSTER
Doopviering:

Klazienaveen

20 november

13.00 uur

Doopvoorbereiding:

Zwartemeer

23 november

20.00 uur
in de pastorie

Doopviering:

Emmer Compascuum dec.-datum
in overleg
Zwartemeer
4 december

13.00
13.00

WOORD VAN DE PASTOOR
Opnieuw leren bidden: Het Onze Vader
In onze traditie kennen we veel vaste gebeden: Het Onze Vader, het Wees
gegroet, het Rozenkransgebed, voor een deel de Kruisweg en de H. Mis. Toch
komen daarin bij tijd en wijle kleine verandering. Tot het jaar 2000 kenden we
bijvoorbeeld 15 geheimen in het Rozenkransgebed. In het jaar 2000 gaf de
H. Paus Johannes Paulus II aan de kerk vijf nieuwe geheimen, de Geheimen
van het Licht, om met dit vijftal gebeurtenissen het leven en werken van de
Heer Jezus uitgebreider biddend met onze H. Moeder Maria te overwegen.
Klaverblad
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Zo doende kent het Rozenkransgebed nu 20 geheimen. Daarnaast kennen we
natuurlijk door de jaren heen meerdere Bijbelvertalingen.
Binnenkort staat er weer een verandering op het programma. Vanaf 27
november bidden we een nieuw Onze Vader in de liturgie. De Nederlandse
Bisschoppenconferentie heeft besloten dat de nieuwe vertaling van het Gebed
des Heren komende advent wordt ingevoerd. Dat gebeurt gelijktijdig in
Nederland en Vlaanderen.
Decennialang bleek het niet mogelijk om tot een gezamenlijke tekst van het
Onze Vader te komen voor het Nederlandse taalgebied. Een gezamenlijke
commissie zorgde daarvoor. Alle betrokkenen, de Nederlandse en Belgische
Bisschoppenconferenties en de Romeinse Congregatie voor de Eredienst
hebben hun goedkeuring verleend aan de wijziging.
Bisschop Jan Liesen van Breda is de referent voor de liturgie. Mgr. Liesen zegt
over het nieuwe Onze Vader het volgende: “De bisschoppen begrijpen dat het
niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van
het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling. Een gelijkwaardige
moeilijkheid deed zich ook voor, toen bij het verschijnen van het Altaar missaal
in 1979 vertrouwde teksten werden vervangen door andere formuleringen in de
Eucharistie. Maar uiteindelijk is ook toen een snelle gewenning mogelijk
gebleken. Het is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu
dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen gaan bidden.”
Tot hulp bij de invoering van het nieuwe Onze Vader zijn er gebedskaartjes en
een klein handzaam boekje gemaakt. Deze zijn binnenkort eveneens
beschikbaar. Dit is de nieuwe versie van het Onze Vader. De onderstreepte
delen zijn de nieuw vertaalde delen:
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.
Waarom eigenlijk deze veranderingen? Welnu,
taal is constant in beweging en aan verandering
onderhevig, zoals de mens zelf. Dit brengt de
noodzaak met zich mee om zowel de H. Schrift
alsook de liturgische teksten van tijd tot tijd
opnieuw te vertalen.
Klaverblad
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Over iets langere tijd zullen ook teksten uit de H. Mis een nieuwe Nederlandse
vertaling krijgen en zal een heel nieuw Altaar missaal volgen.
Hopelijk zal het ons lukken om de nieuwe vertalingen van het Onze Vader snel
onder de knie te krijgen. Nog meer hoop ik dat de nieuwe vertaling een
bezinning op dit belangrijke gebed met zich mee zal brengen, opdat we met
meer diepgang onze beden richten tot God en wij verhoring zullen vinden van
al onze gebeden.
Pastoor J.S. De Zwart
WERK IN UITVOERING: ONZE PAROCHIEWEBSITE
Sinds enige tijd hebben onze vier IPO-parochies al een gezamenlijke website:
www.mariahertoginvandrenthe.nl
Hierop is allerlei informatie over de parochies te vinden. Op de voorpagina
staan de laatste nieuwsberichten uit de parochies, een overzicht van de
vieringen, een agenda, de uitvaartwacht van de pastores, fusienieuws en een
overzicht van veel gestelde vragen. Per parochie is informatie te vinden over
geschiedenis, patroonheilige, werkgroepen, koren, scholen en kerkhoven.
Sinds kort is op de Homepagina van de website ook het Klaverblad te
downloaden. Indien u nog niet eerder onze website bezocht heeft, nodigen we
u uit een kijkje te komen nemen. En als u wilt kunt u ook nog commentaar
leveren. Daar is namelijk een zogenaamd Feedback-mogelijkheid voor
aangemaakt.
In de komende maanden zullen
opnieuw aanpassingen aan de
website moeten worden gemaakt. In
plaats van samenwerkende IPOparochies zullen we per 1 januari
parochie Maria Hertogin van Drenthe
worden. We houden u op de hoogte.
De websitecommissie
KIES EEN NIEUW LOGO
Er zijn enkele ontwerpen gemaakt voor een logo voor de nieuwe parochie
Maria Hertogin van Drenthe. U als parochiaan kunt kiezen welk logo u het
mooiste vindt. Op de achterkant van dit blad vindt u de logo's en leest u er
alles over.
Klaverblad
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FUSIENIEUWS
Hoe staat het met de fusie?
We naderen het einde van het jaar en misschien vraagt u zich af hoe het met
de fusie staat. En wat heeft de stuurgroep, die de fusie voorbereid, dit jaar
allemaal gedaan?
We hebben informatieavonden over de fusie gehouden in onze vier parochies.
De belangstelling hiervoor was wisselend, maar over het algemeen niet
bijzonder groot.
Een belangrijk onderdeel van voorbereiding
voor een fusie is in kaart brengen wat elke
parochie inbrengt. We weten natuurlijk dat
ieder van onze parochies een kerk, een
pastorie en een kerkhof heeft. Maar dat moet
allemaal netjes op papier staan, met daarbij
ook een overzicht van de staat van
onderhoud. En een onderhoudsplanning
voor de komende vijf jaar. Samen met de
stuurgroep heeft een speciale gebouwencommissie met vertegenwoordigers
van alle vier de parochies hiervoor gezorgd. Er was ook een speciale
kerkhofcommissie voor onze kerkhoven.
Als we één parochie gaan vormen, dan moeten er ook op financieel gebied
dingen op elkaar afgestemd worden. Voor 2016 worden er nog vier aparte
jaarrekeningen gemaakt één voor iedere parochie. Maar voor 2017 zal van
deze vier aparte jaarrekeningen één samengestelde jaarrekening gemaakt
worden voor de nieuwe parochie (voor de vier locaties samen). Dat vraagt
samenwerking en aanpassing van onze boekhoudingen. De penningmeesters
werken hier hard aan.
Maar, zoals u in het vorig nummer hebt kunnen lezen, verandert er komend
jaar verder niet veel meer op financieel gebied. Het streven is om de tarieven
die door de parochies nu gehanteerd worden op elkaar af te stemmen, maar
het komend jaar heeft iedere locatie nog eigen tarieven. En iedere locatie houdt
ook de eigen manier van innen van Kerkbijdrage of Kerkbalans.
Voor de nieuwe parochie Maria Hertogin van Drenthe willen we graag een mooi
nieuw logo. Er zijn enkele ontwerpen door parochianen gemaakt en hieruit kunt
u kiezen.
De nieuwe parochie zal bestuurd worden door een parochiebestuur met
vertegenwoordigers uit de vier parochies. De stuurgroep is actief bezig de
laatste bestuursleden te werven. In het volgende parochieblad zullen we het
Klaverblad
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nieuwe bestuur voorstellen. Daarnaast krijgt iedere locatie een locatieraad die
voor de dagelijkse gang van zaken verantwoordelijk blijft.
Veel oud-bestuursleden zijn bereid gevonden om hun ervaring in te brengen in
deze locatieraden en daarnaast wordt er gezocht naar nieuwe enthousiaste
leden voor alle vier de locaties.
We streven er naar de fusie dit jaar af te ronden. Dan zal 1 januari 2017 de start
van onze nieuwe parochie Maria Hertogin van Drenthe zijn.
De fusie-stuurgroep
Pastoor de Zwart
Herman Linnemann
Erik Meijer
Albert Bruinewoud

Marianne Keurs-Scholte Albers
Johan Klaassen
Jeroen Gepken
pastor Myriam

VERKOOPPUNT GERARDUSKALENDER
De Gerarduskalender wordt door zo’n 650 mensen overal in Nederland
verspreid. Deze scheurkalender met als motto elke dag een beetje spirit!’
Wordt in Klooster Wittem gemaakt. Regelmatig vallen er door ziekte of
ouderdom verkooppunten af. Daarom is Klooster Wittem steeds op zoek naar
nieuwe mensen die de kalender willen gaan verkopen in hun eigen omgeving.
Mocht u interesse hebben om de Gerarduskalender te gaan verkopen, neem
dan contact op met Klooster Wittem tel. 043-4501741, afdeling administratie.
Met de verkoop van de kalender steunt u de activiteiten die vanuit Wittem
worden georganiseerd (zie ook op internet www.kloosterwittem.nl of
www.gerarduskalender.nl)
KERST MET VOLHARDING – NOTEER VAST IN UW AGENDA
Muziekvereniging Volharding organiseert dit jaar een kerstconcert op

Dinsdag 20 december 2016
van 19.30 – 21.30 uur
in de Gerardus Majellakerk te Barger-Oosterveld
met gastoptredens van
Bouke en Brenda Bee
onder begeleiding van Jeff Zwart topgitarist uit Barger-Oosterveld
John Meulman vaste zanger van Volharding
Isa Zwart en Jody Waalkers
aanstormende talenten
in de pauze is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee
de entree is gratis
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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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Weekend 19/20 november
Gezusters Wielage, Lenie Berends-Heijne, Willy Menzen,
ouders Hake Cramer, Jo Berens, vader Herman Heller,
ouders Steenhuis-Rolfes, Wim Wehkamp, Leid Schulte-Gosevoort,
ouders Tubben-Keizer, Herman Wolken.
Weekend 26/27 november
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker,
gezusters Wielage, ouders Hake Cramer, Hendrik Dijck, Bernhard, Josef,
Janz Linnemann, ouders Steenhuis-Rolfes, Wim Wehkamp,
Leid Schulte-Gosevoort, ouders Bryan-Hölscher, ouders Tubben-Keizer,
Frans Wittendorp.
Weekend 3/4 december
Gezusters Wielage, fam. Linneman-Rass, Henk Kohnken,
ouders Feringa- Hake, Willy Menzen, ouders Hake Cramer, Herman Tubben,
ouders Berends-Lippold, ouders Steenhuis-Rolfes, Wim Wehkamp,
ouders Tubben-Keizer, Leid Schulte-Gosevoort.
Donderdag 8 december
Wilhelm Joseph Dijck.
Weekend 10/11 december
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker,
gezusters Wielage, ouders Hake Cramer, ouders Steenhuis-Rolfes,
Wim Wehkamp, ouders Bryan-Hölscher, ouders Tubben-Keizer,
Leid Schulte-Gosevoort.
Weekend 17/18 december
Gezusters Wielage, Willy Menzen, ouders Hake-Cramer,
Willem en Gerhard Linnemann, ouders Steenhuis-Rolfes , Wim Wehkamp,
ouders Tubben-Keizer, Leid Schulte-Gosevoort.

OUDERENVIERING
Op donderdag 8 december is er om 14.00 uur 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.
Klaverblad
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KOFFIEDRINKEN
CONTACTMIDDAG
Op zondag 11 december is er na de viering weer
gelegenheid om samen een kop koffie te drinken in de
parochiezaal
KOSTERS
S. Siekman
G. Wolken
M. v.d. Aa

0591-859762
0591-349033
0591-349144
VAN DE BESTUURSTAFEL

Strooiveld
Er is een nieuw strooiveld aangelegd op het terrein dat het oude en het nieuwe
kerkhof verbindt. Het bevindt zich op de groenstrook achter de aula. Er is een
marmeren steen geplaatst waar voortaan de naambordjes op kunnen komen
te hangen.
Sam’s kledingactie
In de laatste actieperiode is er 200 kg textiel
ingezameld.
Hartelijk dank daarvoor.
Gebedsintenties
Wilt u uw gebedsintenties teruglezen in het laatste klaverblad van dit jaar?
Lever ze dan voor 30 november in.
FELICITATIES
We willen één ieder die in deze periode iets te vieren
heeft namens de parochie

van harte feliciteren
KIES EEN NIEUW LOGO
Er zijn enkele ontwerpen gemaakt voor een logo voor de nieuwe parochie Maria
Hertogin van Drenthe. U als parochiaan kunt kiezen welk logo u het mooiste
vindt. Op de achterkant van dit blad vindt u de logo's en leest u er
alles over.
Klaverblad
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DE GERARDUSKALENDER: ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT!
De Gerarduskalender, uitgebracht door de klooster Wittem, is een
scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of
aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit!’.
Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten,
puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.
De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op
de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u
aan het begin van de dag een positief gevoel. De kalender wordt elk jaar met
zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en
vrijwilligers rondom klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten
goede aan alle activiteiten doe vanuit klooster Wittem worden georganiseerd
(zie ook op internet www.kloosterwittem.nl).
De Kalender is te bestellen bij Rita Suelmann 0591-349532

KERST- GEZINSVIERING !!!!
Hallo jongens, meiden en (groot) ouders,
Maandagmiddag 19 december
gaan we knutselen voor de kerstviering
van zaterdag 24 december
Deze middag begint om 15.15 uur in de kerk
Dus je kunt zo vanaf school naar de kerk
lopenJullie ouders kunnen jullie tegen 16.45 uur weer ophalen.
Natuurlijk hopen wij veel van jullie te mogen zien
tijdens het knutselen en de viering!!!
TOT DAN!!
LET OP – MISINTENTIES OP TIJD INLEVEREN
Als u misintenties wilt laten opnemen in het laatste Klaverblad van het jaar
Zorgt u er dan voor dat deze voor 30 november zijn ingeleverd bij het
parochiebureau. Als u na deze datum inlevert kunnen ze helaas niet meer
geplaatst worden.

Klaverblad
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EENMALIG KINDERKOOR !!!
Hallo jongens en meiden
Wij gaan met de kerstviering
een eenmalig kinderkoor opzetten.
Lijkt het jou leuk om te zingen tijdens de viering?
Zit jij in groep 4 t/m 8?
Dan zouden wij het leuk vinden als jij je opgeeft.
Dat kan bij Marja Grummel, Miranda Kamies,
Petra Knol, Janet Wehkamp of Lisanne Dijck

KERSTSPEL

Kerstspel
“De kerstwens”
Zondag 18 december 18.00 uur
St Josephkerk Barger-Compascuum
(kerk open vanaf 17.30 uur)

Het meisje met de zwavelstokjes probeert
met kerstnacht haar zwavelstokjes te verkopen.
Ze mag van haar vader pas thuiskomen
als alles verkocht is.
Niemand wil echter iets kopen.
De Kerstman ziet haar en haalt haar naar binnen.
Hij wil de grootste wens
van het meisje in vervulling laten gaan.
En dat is: Een echt kerstfeest, met alles erop en eraan.
Maar zo eenvoudig is dat niet…..
Een klein uurtje interactief en humoristisch
kersttoneel

Iedereen is van harte welkom
en de toegang is gratis

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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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Weekend 19/20 november
Greetje Schulte-Heller, Theo van Mensvoort, overl. fam. Herbers-Ellermann,
fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Pa, Gea en Hans Sulman, Maria Wilhelmina
Wolthuis-Weghorst, Ria Teiken, echtpaar Wolters-Twickler, Johan Herman
Thole, Herman Wilhelm Tieben en Engelina Tieben-Schulte, Gerhardus
Henderikus Wortelboer en Maria Anna Martha Wortelboer-Sanderink,
Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gerardus Welling, Gré van
Uem-Mensink, ouders Hoesen-Zomer, Alida Adriana Hulsebosch-Schoorl,
Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Herman Heijnen
en Annie Heijnen-Greve, Hennie Bredek.
Weekend 26/27 november
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann,
fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst,
overl. fam. Wilming, Gerard Mensink, Jan Kasper Heijne en Maria Gesina
Heijne-Wessel, Albert en Herman Heijne, Klaas de Vries en Annie de VriesTwickler, Jan Hoesen en Kina Hoesen-Weggemans, overl. ouders EllermannSchutte, ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, Hendrik Hermannus Frederik
Deiman en Maria Bonaventura Engelina Deiman-Dekkers, Gré van UemMensink, Jan Geert Meijer, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida
Ellermann-Robben, Johann Heinrich Thole en Margaretha Thole-Bentlage,
Hennie Bredek, Rika Harms-Schulte.
Weekend 3/4 december
Greetje Schulte-Heller, Lucas Bolmer, Theo Deddens, overl. fam. HerbersEllermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Theresa de Roo, Pastoor
Franciscus Antonius Sturkenboom, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst,
Enno Timmer, Ria Teiken, Truus Over-Meijer, Hendrik Koop en Annie KoopSchoemaker, overl. ouders de Groot-Kaiser, Diny Hendriks, Willem Buurman,
Herman Wilhelm Tieben en Engelina Tieben-Schulte, overl. fam. TwicklerElling, Renk Kuper, Hendrik Hermannus Frederik Deiman en Maria
Bonaventura Engelina Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, ouders
Hoesen-Zomer, Alida Adriana Hulsebosch-Schoorl, Johan Bernard Ellermann
en Maria Aleida Ellermann-Robben, Fanny Geerdink en Riek Geerdink-Abeln,
Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, Hennie Bredek, voor ouders van
ongedoopt gestorven kinderen.
Weekend 10/11 december
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé
Möller, Pa, Gea en Hans Sulman, overl. ouders Sturre-Schrör,
Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, overl. ouders TeikenSchulte, overl. ouders Kaiser-Hake, ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper,
Klaverblad
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Hendrik Hermannus Frederik Deiman en Maria Bonaventura Engelina DeimanDekkers, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, Johan Bernard Ellermann
en Maria Aleida Ellermann-Robben, Fanny Geerdink en Riek Geerdink-Abeln,
Jo Siekman, Henk Scheven, Hennie Bredek, Geert Hendrik Mensen en
Roelofje Mensen-Lange.
Weekend 17/18 december
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld,
fam. Geerdink-Jansen, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina
Wolthuis-Weghorst, overl. ouders Arling-Pragt, Ria Teiken, overl. ouders
Behrendt-Fischer, Herman Wilhelm Tieben en Engelina Tieben-Schulte,
Gerhardus Henderikus Wortelboer en Maria Anna Martha WortelboerSanderink, Renk Kuper, Hendrik Hermannus Frederik Deiman en Maria
Bonaventura Engelina Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Alida Adriana
Hulsebosch-Schoorl, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida EllermannRobben, Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve,
Johan Hottinga, Hennie Bredek.
MISDIENAARS – ACOLIETEN – LECTRICES
Datum

Misdienaars / acolieten

Lectrice

19 nov 19.00
21 nov 19.00
27 nov 10.30
28 nov 19.00
03 dec 19.00
05 dec 19.00
10 dec 19.00
12 dec 19.00
17 dec 19.00
19 dec 19.00

Julia Pol
Geen misdienaars
Michel de Vries
Geen viering
Naomi Emming
Geen misdienaars
Annemiek Bos
Rianne Hoesen
Daphne Welling
Gerrit Bredek

Astrid Bolk

Henriëtte Bolk

Mike Emming

Jorinde Wessel

Larissa Witteveen

Mariska Zwols

Leonie Tieben
Marieke Arling
Inge Bolk
Jarno Pol

Ria de Vries
Jolien Dijck

KERKSCHOONMAAK
Groep 2
Groep 3

Klaverblad
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KOSTER VAN DE WEEK
14 nov
21 nov
28 nov
05 dec
12 dec
19 dec

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

20 nov
27 nov
04 dec
11 dec
18 dec
25 dec

José Wessel
Margriet Ahlers
René Berendsen
Diny de Roo
José Wessel
Margriet Ahlers
PAROCHIEBUREAU

21 nov
24 nov
28 nov
01 dec
05 dec

Tiny Hogenbirk
Mieke Hoesen
Tonny Thole
Tilda Heine
Bernadette de Roo

08 dec
12 dec
15 dec
19 dec
22 dec

Christa Schut
Tiny Hogenbirk
Mieke Hoesen
Tonny Thole
Tilda Heine

BLOEMVERSIERING
B. de Roo
M. Graafsma

0591-351878
0591-224161

14 nov t/m 27 nov

S. Wilkens
M. Tieben

0591-351081
0591-353718
0591-353482

28 nov t/m 11 dec

G. Rengers
H. Idema

0591-354229
0591-354626

12 dec t/m 25 dec

CONTACT MIDDAG
Op dinsdag 6 december 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: 352408
Klaverblad
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Beste parochianen, vanaf 17 oktober t/m 25 november wordt het gewelf boven
het priesterkoor en de twee gewelven boven de biechtstoelen gerestaureerd.
In deze gewelven zitten grote scheuren. Denk dus niet
als u de kerk binnen komt dat u op een bouwplaats bent
beland. Er worden nl. steigers geplaatst om de scheuren
te repareren. 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
werkzaamheden, maar de vieringen gaan gewoon door. We hopen dan ook dat
u begrip heeft voor het ongemak dat 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.
Met vriendelijke groet kerkbestuur
FAMILIEBERICHTEN
Gedoopt
Op 16 oktober is gedoopt:

Hugo Gerhard Anne
Zoontje van Marco en Agnes Gustin
en broertje van Marit en Sophie
Oosterdiep OZ 1A
7881 CS EMMER COMPASCUUM
********************************
Op 30 oktober is gedoopt:

Tijn
Zoontje van Frank en Miranda Berendsen
en broertje van Sanne
Wilgenlaan 12
7881 PS EMMER COMPASCUUM
********************************

Beide families van harte gefeliciteerd met deze feestelijke dag
Klaverblad
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Weer thuisgekomen
Mevrouw Caspers (96 jr.) is weer thuis na een tijdelijk verblijf in de Horst
vanwege een gebroken heup. Haar heup is goed genezen.
Spoel 83 tel: 0591-351321.
********************************
Verhuisd
Mevrouw Sulman-Welling is verhuisd van Spoel 109 naar:
Woonzorgcentrum Valkenhof, Boomvalk 80, kamer 116
7827 HW EMMEN.
We wensen haar een heel goede tijd op haar nieuwe adres.
********************************

JARIGEN 75 JAAR EN OUDER T/M 22 DECEMBER

mevr.M.A. BerendsTubben
mevr.M.H. WellingFehrman
dhr.J. Abeln
zr. Suzanne Hofstee
dhr.R. Ellermann
dhr.H.G.J. Twickler
mevr.M.T.M. MöllerBoerland
dhr.J.H. Smit
mevr.H.H. WesselBentlage
mevr.A.G. CaspersHoezen
mevr.J. WendelsWeggemans
mevr.A.H. BerendsTeiken
mevr.M.H. WellenSchulte
mevr.M.G. SturrePlagge
zr. Joachima Otten

Runde NZ 160

7881 JL

EC

19-11-1936

Mezenveld 143

7827 BZ

Emmen

20-11-1937

J. Abelnstraat 2
Herenstraat 1
Zr. Simpliciastraat 5
Spil 32
Hoofdkanaal WZ 30

7881 AH
3811 HG
7881 MN
7881 BW
7881 AB

EC
Amersfoort
EC
EC
EC

23-11-1935
24-11-1927
26-11-1939
26-11-1933
30-11-1931

Runde ZZ 78
Hoofdkanaal OZ 81T

7881 HP
7881 CN

EC
EC

6-12-1933
7-12-1930

Spoel 83

7881 BN

EC

8-12-1919

2e Koppelveenw. 89

7881 EK

EC

9-12-1933

Ln vh Kwekebos
118 110
Kloosterweg 10

7823 LJ

Emmen

10-12-1930

7881 LE

EC

11-12-1939

Hoofdkanaal WZ 74

7881 AD

EC

21-12-1938

Herenstraat 1

3811 HG

Amersfoort

22-12-1925

Alle jarigen een heel fijne dag gewenst
Klaverblad
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ACTIVITEITEN ALLE KIDS

in het Parochiehuis
Ook dit jaar gaan we weer knutselen voor Kerst en wel op:
vrijdag 18 november voor alle kinderen
van 18.30 uur tot 20.00 uur
We gaan iets leuks maken voor de kerstmarkt.
Als je mee wilt doen, meld je dan wel op tijd aan, want vol is vol!
Het is wel even verstandig om oude kleding aan te doen.
Je kunt je opgeven voor woensdag 17 november bij:
Anja Emming tel.nr. 357075 of Henriëtte Bolk tel.nr. 357377
Ook om mee te helpen ben je van harte welkom.
Geef dit dan ook even door!

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Aanmelden Eerste Heilige Communie 2016 - 2017.
Ook in 2017 zullen een aantal kinderen van onze parochie voor het eerst de
Heilige communie ontvangen.
Tijdens 12 bijeenkomsten, in groepsverband,
worden de kinderen voorbereid op deze Eerste
Heilige Communie, door middel van gesprekken
met de pastoor, spel en knutselen.
Hebt u een zoon of dochter die geboren is tussen
1 januari 2008 en 1 januari 2009 en die in groep
4 van de basisschool zit? Wilt u dat uw zoon of
dochter ook mee gaat doen aan de voorbereidingen van de Eerste Heilige
Communie? Dan kunt u zich tot 10 december aanmelden via:
parochiewillehadus@kpnmail.nl

LET OP – MISINTENTIES OP TIJD INLEVEREN
Als u misintenties wilt laten opnemen in het laatste Klaverblad van het jaar
Zorgt u er dan voor dat deze voor 30 november zijn ingeleverd bij het
parochiebureau. Als u na deze datum inlevert kunnen ze helaas niet meer
geplaatst worden.

Klaverblad
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JONGERENVIERING
Jongerenviering IPO
Ik had gelezen dat er een jongerenviering zou zijn, anders dan anders stond
erbij. Dat triggerde mij….wat zou er anders zijn.
Wat vinden jongeren van vandaag hoe een viering eruit moet zien. Dus de
conclusie was gauw getrokken en ik ging op vrijdag 14 oktober naar de viering
in onze kerk in Emmer-Compascuum. Wat ben ik blij dat ik gegaan ben. Want
het was een prachtige viering, aansprekende liedjes, mooi gitaarspel,
inspirerende teksten, een quiz! en een voortreffelijke overweging door één van
de jongeren.
Ja, het was anders dan anders maar eigenlijk ook weer
niet. Het voelde niet vreemd het was eerder als een warme
deken. Om in de huidige Social media termen te spreken:
Zeker voor herhaling vatbaar en dank aan alle jongeren.
Een parochiaan

AANMELDEN PAROCHIEBLAD
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 parochiewillehadus@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.
OPROEP: KERST – OPTREDEN
Oproep muzikaal kerstoptreden op de kerstmarkt
Voor de muzikale opluistering van de kerstmarkt zijn we op zoek naar mensen
die alleen, of met een groepje een muzikaal kerstoptreden willen leveren. Dit
kan zang, dans of instrumentaal zijn.
Graag aanmelden via parochiewillehadus@kpmmail.nl

Klaverblad
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KERSTMUSICAL 2016 & KERSTMARKT
KERSTMUSICAL 2016.
Het is het jaar 0 als Maria en Jozef op weg gaan naar Bethlehem.
Het is 2016 als Maria, een carrièrevrouw, samen met haar drukbezette Jozef
een lange periode vrij neemt om een wereldreis te maken...
Wat hebben beide Maria's en Jozefs met elkaar te maken...?
Wat zijn de verschillen en wat zijn de overeenkomsten.

In een wervelende musical, met veel licht, muziek en zang nemen we u mee in
een wereld van vroeger en heden. Vroeger werd er vooraf weinig over de
geboorte van een kind gesproken. Maar tegenwoordig is niets te gek, er worden
al grote feesten gehouden voordat een baby geboren is, babyshower noemen
ze dat.
Zijn we dan zo veranderd......of is er toch nog iets wat hetzelfde blijft.
Laat je verrassen in de kerstmusical:

Welkom aan boord
Wij, parochianen die meedoen aan de musical en dat zijn er ruim 60! van
spelers tot kledingmaaksters, geluid en licht medewerkers, decorbouwers,
willen vertellen waar het met kerst echt om gaat.
En natuurlijk hebben we ook dit jaar weer een

speciale gastspeler
die meedoet met de musical.
De musical is, net als vorig jaar, geschreven door
eigen parochianen, een echte première dus.
Zet u deze datum vast in uw agenda:
Zondag 11 december 2016 om 15.00 uur
Aansluitend is er tot 18.00 uur kerstmarkt bij onze kerk
Hoofdkanaal O.Z. 83 te Emmer-Compascuum,
een en al gezelligheid!
en

De toegang is gratis
Het zou fijn zijn als de kerk tot de laatste plaats toe vol zit, want daar doen we
het voor. Uit ervaring van voorgaande jaren weten we dat, dat zeker niet
ondenkbaar is!
Parochie Musical Groep Willehadus
Klaverblad
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Oproep Kerstspullen Kerstmarkt
Voor de kerstmarkt van 11 december zijn we nog op zoek naar 2e-hands
kerstspullen. Hebt u nog kerstballen en kerstversiering die u toch niet meer
gebruikt? U kunt het inleveren bij het parochiebureau
 op maandag- en donderdagmorgen van 11.00 – 12.00 uur
 op zaterdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur.
Kerst & winter handwerkproducten voor de kerstmarkt
Voor de kerstmarkt kunt u ook nog nieuw gebreide sloffen, handschoenen,
sjaals en truien inleveren. Ook gehaakte kerstspullen, andere kerst- en winter
knutselwerken, zelfgemaakte versieringen voor de kerstboom of kersttakken
zijn welkom. U kunt al deze spullen brengen op de openingstijden van het
parochiebureau. (maandag- donderdag 11.00–12.00 uur en zaterdagmorgen
van 10.00–12.00 uur)
Kniepertjes
Omdat de kniepertjes elk jaar weer een geweldig succes zijn, zijn we ook dit
jaar weer aan het kniepertjes bakken. U kunt ze rechtstreeks kopen tijdens
openingstijden op het parochiebureau. Of u kunt ze bestellen via de bestelbon
die u vindt in dit parochieblad, in de kerk en op het parochiebureau.
Wilt u voor meer mensen bestellen, voeg dan
een lijstje toe aan de bon.
Vul op de lijst naam, adres en het aantal zakjes in
De kniepertjes kosten nog steeds € 3,- voor 20
stuks. We hopen weer op een goede verkoop.
Ophalen bestelde kniepertjes
De bestelde kniepertjes kunnen worden opgehaald tijdens de kerstmarkt op
11 december tussen 16.00 en 18.00 uur bij de RK kerk.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
De Financiële Commissie

Bestelbon Kniepertjes
Naam

Adres

zakjes
x € 3,-

Totaal

€
€
Klaverblad
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KLEINE EXPOSITIE KERSTSTALLEN
Bij ons thuis was 'het kerststalletje' de belangrijkste versiering met kerst. Het
werd boven van de zolder gehaald en wij als kinderen mochten om beurten een
beeldje in de stal zetten (met de nodige voorzichtigheid natuurlijk).
Ieder kind had zijn voorkeur voor een beeldje. De één was
gek van de herder, de ander van de schaapjes of het
hondje dat er bij zat. Soms was de indeling compleet
veranderd en stond Jezus in een hoekje achter de ezel.
Toen ik later uit huis ging, kreeg ik het stalletje en de
beeldjes mee. Ook toen ging het weer op dezelfde wijze.
Mijn kinderen zetten ook de beeldjes weer in de stal en het
mos werd er zorgvuldig om heen gedrapeerd. Ook mijn
kinderen wisselden de beeldjes en soms was het kindje Jezus een hele dag
zoek en vond je het weer tussen het speelgoed. Ook toen vond ik de kerststal
in de kamer altijd nog de belangrijkste versiering met kerst.
In de loop der jaren bleef mijn belangstelling voor dit
kersttafereel en als wij op reis waren, ging er steevast
een souvenirtje, een beeldje van de Heilige familie mee
naar huis. Ook vrienden en familie hoorden dat en
namen voor mij soms een beeldje mee uit een ander
land.
Inmiddels heb ik een kleine verzameling van stalletjes en
aangevuld met nog meerdere stalletjes wil ik ze graag
laten zien op de kerstmarkt. In het donker geeft het nog
meer sfeer en het geeft zo'n fijn en veilig gevoel.
Op de Filipijnen heb ik nog een extra kerstgroep gekocht.
Deze is met de hand gemaakt door de bevolking in de
bergen. We zijn daar met een busje naar toe geweest.

Op dit stalletje kan worden geboden
en de hoogste bieder krijgt het thuis.
We hopen u allemaal te zien op de kerstmarkt maar eerst natuurlijk bij de zeer
bijzondere kerstmusical van 2016.
Ans Berendsen
KIES EEN NIEUW LOGO
Er zijn enkele ontwerpen gemaakt voor een logo voor de nieuwe parochie Maria
Hertogin van Drenthe. U als parochiaan kunt kiezen welk logo u het mooiste
vindt. Op de achterkant van dit blad vindt u de logo's en leest u er alles over.
Klaverblad
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DIVERSE SPAARACTIE IN DE PAROCHIE
Oproep dopjes sparen
Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes, gooi ze niet weg,
maar lever ze in! U ontlast het milieu en steunt zo KNGF
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.
Inzamelen voor de voedselbank
 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.
NIEUWS VAN RK BASISSCHOOL ‘DE HOEKSTEEN’
Oud papier Hoeksteen
Di 15 nov.-wo. 16 nov.
Di 20 dec- wo. 21 dec
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.
Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
Vieringen van de Hoeksteen 2016 - 2017.




Kerstviering
Paasviering
Slotviering

22 december
10 april 2017
10 juli 2017

9.00 uur
9.00 uur
9.00 uur

Iedereen is van harte welkom
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Van harte bij u aanbevolen.

Zondag 11 december om 15.00 uur
Kerstmusical
in de Willehaduskerk
Aansluitend is de kerstmarkt,
Hoofdkanaal Emmer Compascuum.

U kunt zoals gebruikelijk, weer genieten
bij de diverse standjes met o.a.

Kerstspullen, nieuw en 2e-hands
Handwerkspullen
Kerstversiering van kinderen
v.d. Hoeksteen
Kerst- en grafstukken
Spekkendikken
Kniepertjes
Cave Willehadi, ‘Dornfelder’
Chocolademelk, Glühwein
Snert & Rookworst
EXTRA DIT JAAR:
Kleine expositie kerststallen

Kortom:
één en al gezelligheid!
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 2 december
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.

Klaverblad
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zondag 20 november 09.00 uur
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Pastoor
Swart, overl. ouders Kolmer-Voss, Annie Bakker-Roewen, overl. ouders VinkeWolfs, overl. ouders Valke-Tholen, Toon Loves en Annie Loves-Tholen en
overl. fam. Loves en Tholen, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en
Henk van der Werf, Lubertus Beukers en Maria Magretha Hemel en Johannes
Hermannus Hemel en overl. fam. Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters,
Maria Gezina van Ommen-Becker, Jacoba Peters – Vos.
Donderdag 24 november 19.00 uur

Johannes Henderikus Rolink.
Zaterdag 26 november 19.00 uur
Herman Berens, Hendrikus Gerhardus Loves, Maria Aleida Hoffard-Langen,
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.
Donderdag 01 december 19.00 uur

Johannes Henderikus Rolink.
Zondag 04 december 09.00 uur
Johan Bernard Cosse en Maria Margraretha Hoffard en zoon Bennie en
schoonzoons Joop en Bennie, Gerard Tholen, Sophia Maria Magdalena van
der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en Griet HeidottingPeters, Maria Gezina van Ommen-Becker.
Zaterdag 10 december 19.00 uur
Koos Kolmer, Johannes Henderikus Rolink, Sophia Maria Magdalena van der
Werf-Tieben en Henk van der Werf, Lubertus Beukers en Maria Magretha
Hemel en Johannes Hermannus Hemel en overleden fam., overleden ouders
Arling-Peters en kinderen.
Zondag 18 december 09.00 uur
Johannes Henderikus Rolink, overleden ouders Vink-Wolfs, Sophia Maria
Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en
Griet Heidotting Peters, Maria Gezina van Ommen-Becker.
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LET OP – MISINTENTIES OP TIJD INLEVEREN
Als u misintenties wilt laten opnemen in het laatste Klaverblad van het jaar
Zorgt u er dan voor dat deze voor 30 november zijn ingeleverd bij het
parochiebureau. Als u na deze datum inlevert kunnen ze helaas niet meer
geplaatst worden.
OUDERENVIERING
Woensdag 21 december 10.00 uur:
Eucharistieviering Dillehof.

CONTACTMIDDAG
Dinsdag 20 december is er de contactmiddag voor ouderen.
De eucharistieviering begint dan om 14.00 uur in de kapel en aansluitend is er
weer gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee.
Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer, dan kunt u contact opnemen
met Leo Mensen tel. 0591-317060.
Noteert u alvast: de volgende contactmiddag is 17 januari 2017.
Iedereen is van harte welkom!
Leo Mensen
KOFFIEDRINKEN
Zo. 04 december
is er na de viering koffiedrinken in de parochiezaal.

KOSTER VAN DE WEEK
14 nov
21 nov
28 nov
05 dec
12 dec
19 dec
Klaverblad

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

20 nov
27 nov
04 dec
11 dec
18 dec
25 dec

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

0591-312241
0591-313286
0591-315725
0591-313627
0591-312241
0591-313286
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MISDIENAARS EN ACOLIETEN
Zo 20 nov
Za 26 nov
Zo 04 dec
Za 10 dec
Zo 18 dec

S. Karstenberg
B. Menzen
J. Lohuis
xx
S. Karstenberg

Midienaars
R. Harmes
H. Slip
xx
Misdienaars

P. Snippe
T. Knegt
xx

D. Tuma
H. Maatje
xx

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK
Zo 20 nov
Za 26 nov
Zo 04 dec
Za 10 dec
Zo 18 dec

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

0591-312976
0591-317515
0591-317726
0591-316132
0591-315653

VERGADERINGEN
Ma 05 dec
Di 06 dec

20.00 uur
19.00 uur

Kerkbestuur
Redactie Klaverblad

FELICITATIES
Wij willen allen
die de komende periode iets te vieren hebben,
namens de parochie, van harte feliciteren.

KAARTEN
Op dinsdag 29 november 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

Klaverblad
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IN MEMORIAM
Overleden
09 oktober: Jacoba Peters-Vos,
68 jaar, Dordsedijk 42.
Dat zij mag rusten in vrede
FAMILIEBERICHTEN
Op 25 september zijn gedoopt:
Jelle Gert en Joep Herm
Zoon van G. Schnoing en K. Schnoing-Wesseling
*******************

Valentijn
Zoon van J. Strijker en C. Strijker-Sijbom
******************

Gijs Stienko Josephus
Zoon van J. Ottema E. Steenhuis-Ottema.
****************

Lily Guusje Henrike
Dochter van R. Herbers en C. Herbers-Veldhuis.
****************

van harte gefeliciteerd
NIEUWS van de PARDONGROEP
Zaterdag 10 december heeft de Pardongroep weer een verkoop van kerst- en
grafstukken in de kerk van 11.00 – 16.00 uur.
Er is ook koffie/thee en krentewegge te koop.
Grafstukken minstens een week van te voren
bestellen bij:
Sienie v.d.Weide
Ria Harms
Klaverblad

tel: 0591-315030
tel: 0591-316218
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Parochieraad 11 oktober 2016
waarover spraken zij:














Naar aanleiding van het gesprek van pastor Myriam met de scholen is
de afspraak gemaakt dat de scholen per 2 groepen in de loop van het
jaar een bezoek zullen brengen aan onze parochiekerk. De pastores
zullen daar zoveel als mogelijk bij aanwezig zijn.
Veel parochianen hebben nog niet laten weten dat ze toezending van
het parochieblad op prijs stellen.
Rond de fusie moeten nog veel zaken geregeld worden, o.a. het
aantrekken van bestuursleden. Geen gemakkelijke opgave.
Het archief van de Henricus parochie wordt op dit moment
geïnventariseerd.
Er zijn verschillende mensen benaderd met het verzoek of zij plaats
willen nemen in de per 1 januari te vormen locatieraad. Deze hebben
het in overweging genomen. Afhankelijk van de antwoorden moet
verder gezocht worden.
De parochie zal een stuk grond grenzend aan de parochiezaal kopen
van de Gemeente Emmen.
De naam van het koor Young Voices is gewijzigd in Care Free ’16.
Andre de Jong is gestopt met zijn dirigentschap van het koor. Henk van
Os zal dit tijdelijk op zich nemen.
De parochie is geïnformeerd over en betrokken bij de oprichting van de
Toegang. De Toegang is de plek waar inwoners van de zes gebieden
in de gemeente Emmen terecht kunnen als zij gebruik willen maken
van maatschappelijke voorzieningen. Hierbij te denken aan
huishoudelijke hulp, scoot-mobiel, voedselbank, armoedebeleid,
aanpassing woning etc.
Er wordt dit jaar geen belevingstocht met kerstmis georganiseerd door
de oecumenische werkgroep. De werkgroep is wel van plan om dat
volgend jaar weer te doen.
Het aantal leden in de werkgroep kerkschoonmaak is geslonken tot
twee. Dit is moeilijk vol te houden. De groep behoeft dringend
aanvulling.

KIES EEN NIEUW LOGO
Er zijn enkele ontwerpen gemaakt voor een logo voor de nieuwe parochie
Maria Hertogin van Drenthe. U als parochiaan kunt kiezen welk logo u het
mooiste vindt. Op de achterkant van dit blad vindt u de logo's en leest u er
alles over.
Klaverblad
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JUBILARIS
Mevr. Jo Lambers, 45 jaar lid van het dameskoor St. Cecilia, is zondag
9 oktober gehuldigd. Ze kreeg de Gregorius penning die haar werd opgespeld
door pastor Myriam in de RK. Henricus
Kerk. Zij is vanaf 1971 lid van het
dameskoor dat werd opgericht door de
Heer Piet Grin. Ze is 30 jaar bestuurslid
geweest en heeft vele leden zien komen
en gaan, maar ze denkt nog niet aan
stoppen en wij kunnen haar ook nog niet
missen, ze heeft nog een mooie stem.
Het was een mooie dienst.
Na de dienst gezellig met de fam.
Lambers en alle koorleden koffie
gedronken met gebak. Met veel bloemen, hebben we haar gefeliciteerd met dit
jubileum. Op naar 50 jaar lid.

Jo Bedankt
WERELDLICHTJESDAG
Elk jaar op de tweede zondag in december wordt
Wereldlichtjesdag georganiseerd. Over de hele wereld
worden, op deze tweede zondag van december, om 19.00
uur lokale tijd, kaarsjes gebrand voor onze overleden
kinderen. Zo wordt er in de hele wereld, op dezelfde dag,
een lint van lichtjes gemaakt. We willen stil staan bij alle
overleden kinderen, ongeacht leeftijd, geloof, of afkomst.
Dit jaar herdenken wij voor de tweede keer in Klazienaveen, maar ook samen
met mensen in veel andere plaatsen in Nederland en de hele wereld. Wij hopen
op die manier een lichtpuntje te kunnen bieden in deze donkere dagen.
Mensen van alle leeftijden zijn van harte uitgenodigd en welkom. Sommigen
herdenken een volwassen kind, en anderen een heel jong kind. Er zijn mensen
voor wie het verlies nog heel vers is en anderen voor wie dat al 30 jaar geleden
was. De pijn van het gemis en het verlies van hoop en dromen die niet uit
kwamen, blijven hetzelfde en verbinden de mensen die aanwezig zijn.
Wanneer: Zondag 11 december 2016
Vanaf 18:15 wordt er gestart met een wandeling vanaf het Oude Marktplein.
Van het Oude Marktplein lopen we gezamenlijk naar de Algemene
Begraafplaats Klazienaveen aan het Van Echtenskanaal NZ.

Klaverblad
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Bij de “oude ingang” voor de poort van de Algemene Begraafplaats start de
bijeenkomst vanaf 18.45 uur en eindigt ongeveer rond 19.45 uur. Mocht u
niet mee kunnen of willen wandelen dan kunt u rechtstreeks naar de Algemene
Begraafplaats gaan.
We herinneren de kinderen, door een kaarsje te branden, te luisteren naar
muziek en te luisteren naar troostende woorden en gedichten. Eveneens wordt
het lied “Precious Child” ten gehore gebracht, dat speciaal voor deze dag is
geschreven.
Na afloop is er gelegenheid tot het drinken van warme chocolademelk en is er
misschien behoefte om even met elkaar te praten. Mocht u de herdenking niet
kunnen of willen bijwonen, dan kunt u thuis herdenken door op 11 december
a.s. om 19.00 uur een kaars te branden.
Vriendelijke groet en wellicht tot ziens.
Organisatie Wereldlichtjesdag Klazienaveen 2016
Patricia en Vincent van Harteveld,
email: info@verliesbegeleidingdevuurtoren.nl
Mirjam Klaver en Peter Vermeer
Zie voor verdere informatie ook op de site: www.wereldlichtjesdag.nl
Mocht u als persoon of organisatie een bijdrage willen leveren aan
Wereldlichtjesdag Klazienaveen: iedere vorm van donatie of sponsoring wordt
zeer op prijs gesteld. Ook tips en suggesties op dit terrein zijn van harte
welkom. U kunt eventueel in contact treden met Patricia van Harteveld,
06-52197042.
WIE KOMT ONS HELPEN
We zitten allemaal graag op een schone bank in de kerk, en we kijken geen
van allen graag naar spinnenwebben die van lamp naar lamp slingeren,
daarom zijn we vrijwilligers nodig die tijd vrij willen en kunnen maken om het
schoon te houden. Op dit moment bestaat de
werkgroep nog uit 2 personen (van groep kunnen we
dus niet meer spreken) die dit voor hun rekening
nemen en dit is gewoon veel te weinig.
Daarom onze vraag:
WIE KAN EN WIL ONS HELPEN
Aanmelden kan door een mail naar de parochie te sturen, door langs te
komen op het parochiebureau of door contact op te nemen met een van de
bestuursleden.
Klaverblad
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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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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zondag 20 november
Klara Hildegart Hemme-Menke, ouders Lambers-Rocks en kinderen,
ouders van Veggel-Janzen, ouders Siebers-Siebum,
ouders H. Peters-Houtman, kinderen en kleinkinderen.
Zaterdag 26 november
Berry Schepers, Berend Berens en Marie Berens-Siebum.
Zondag 4 december
Ouders Lambers-Rocks en kinderen.
Woensdag 7 december
Tony Dirks en ouders Dirks en Santing.
Zaterdag 10 december
Ben en Leidy Brockman-Wesseling.
Zondag 18 december
Ouders H. Peters Houtman, kinderen en kleinkinderen
Herman en Sien Gerdes-Hölscher.

LET OP – MISINTENTIES OP TIJD INLEVEREN
Als u misintenties wilt laten opnemen in het laatste Klaverblad van het jaar
Zorgt u er dan voor dat deze voor 30 november zijn ingeleverd bij het
parochiebureau. Als u na deze datum inlevert kunnen ze helaas niet meer
geplaatst worden.

EVEN TIJD NEMEN VOOR BEZINNING OP WOENSDAGAVOND
Vaak hebben we in het weekend veel te veel dingen en dan
schiet de tijd voor bezinning er vaak bij in.
Misschien is de eucharistieviering op woensdagavond dan
iets voor u.
De mis begint om 19.00 uur en duurt een half uur.
De trouwe bezoekers waarderen deze viering.
Hopelijk tot ziens
Klaverblad
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OUDERENVIERING
Woensdag 30 november om 14:00 uur
Iedereen is van harte welkom.
Na afloop gezellig samen koffie-/ thee drinken.
Woensdag 21 december om 14:00 uur
Iedereen is van harte welkom.
Na afloop gezellig samen koffie-/ thee drinken.
Voor eventueel vervoer kan men bellen:
Mieke Peters
0591-315383
Gretha Suelmann
0591-315298
COLLECTE
20-11-2016

Diocesane Jeugdcollecte
KOSTER VAN DE WEEK

21-11-2016
28-11-2016

t/m
t/m
t/m

20-11-2016
27-11-2016
02-12-2016

Jan Siebers
Tiny Smit
Jan Knol

03-12-2016
05-12-2016
12-12-2016
19-12-2016

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

04-12-2016
11-12-2016
18-12-2016
24-12-2016

Bert Kiers
Jan Siebers
Jan Knol
Tiny Smit

0591-313282
0591-313472
0591-316578
06-13305516
0591-317031

ACOLIETEN
20-11-2016
26-11-2016
04-12-2016
10-12-2016
18-12-2016

Wander Snippe
Bertha Heidotting
Wander Snippe
Bertha Heidotting
Wander Snippe

Jan Siebers
Wander Snippe
Jan Siebers
Jan Siebers
Jan Siebers

LECTOREN / LECTRICES
20-11-2016
26-11-2016
04-12-2016

Klaverblad

Martine Mink
Bertha Heidotting
Jan Siebers

10-12-2016
18-12-2016
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VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
01-12-2016
15 -12-2016
19-12-2016

20.00 uur
19.00 uur

Algemene parochievergadering
Parochievergadering
KVG: het vieren van kerst
FAMILIEBERICHTEN

Overleden op 05 oktober 2016
Johannes Hendrikus Lippold
De Loegen 19 Zwartemeer
In de leeftijd van 53 jaar
Dat hij mag rusten in vrede
BLOEMVERSIERING
Minie Snippe
Lenie Theijken

0591-314063
0591-317073
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
KIES EEN NIEUW LOGO
Er zijn enkele ontwerpen gemaakt voor een logo voor de nieuwe parochie
Maria Hertogin van Drenthe. U als parochiaan kunt kiezen welk logo u het
mooiste vindt. Op de achterkant van dit blad vindt u de logo's en leest u er
alles over.
OMZIEN NAAR ELKAAR
Werkgroep “Omzien naar elkaar” aandacht voor nabestaanden.
Contactpersoon: Minie Snippe tel: 0591-314063.
Klaverblad

Zwartemeer

Pagina | 40

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
Lucy Kieviet

tel: 0591-31 55 29 of
tel: 0591-31 52 53

OUD PAPIER
Vrijdag 25 november staat er weer een container voor OUD
PAPIER bij de basisschool De Banier, De Blokken 16
U kunt er terecht van 09.00 tot 12.00
Er is hulp aanwezig.

KERSTCONCERT 18 DECEMBER
Ons traditionele kerstconcert is dit jaar op zondag 18 december.
De aanvang is 18.30 uur.
Naast ons gemengd koor en The Young People doet ook ons kinderkoor
Yaëla weer mee.
Andere deelnemers zijn:
Muziekkorps De Volharding, De Jawa's, Potpourrikoor Erica en
Solist John Meulman.

De toegang is gratis.
Jan Siebers

Klaverblad
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PAROCHIE - CONTACTDAG 2016
Verslag en uitslagen

Zondag 28 augustus

We hebben weer een uitstekende dag beleefd tijdens de
Parochie-contactdag. Het was weer mooi weer, een
gezegende dag en heel gezellig.
Onze kerk en de mensen uit Zwartemeer hebben zich weer van
de goede kant laten zien. Een open huis, een open kerk voor heel Zwartemeer.
Gaan we hier mee door? God zal het weten!
Netto opbrengst

4815.78
2014

3975.76
2015

3639.25
2016

Bedrijven en mensen die ons financieel en materieel gesteund hebben:
Verwer kraamverhuur, Tieck slijperij, Graco graszoden, slagerij Grouwe en
Stanneveld, Chris en Grietje Temmen, Zwartemeerse Boys, Buurtbeheer,
de Bakker van veenmuseum, Spar- fam. Kroeze, Tuinbouw, Jan Strijker,
Fa. Wolken en Fa. Kemco en Ronnie Peters.
UITSLAGEN LOTERIJEN
1) Paaskaars: lotnummer 052
2) Kerkboekje: A. Peters-Arling
3) Parochieblad: S. Post
4) Grote verloting:
1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e

1243
629
4251
754
1288
1118
3075

8e
9e
10e
11e
12e
13e
14e

1554
2193
1082
700
200
2651
2199

15e

1067

Alle prijzen van de grote verloting zijn uitgereikt aan de winnaars.
Alleen is de winnaar van de Paaskaars nog onbekend.
Alle gevers, donateurs, leveranciers, winnaars en aanwezigen dank voor uw
inbreng.
Ria Bruinsma, Thea Lohuis, Bert Kiers, Paul van Olffen
Klaverblad
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Vrijwilligersdag 2016
Zondag 23 oktober hebben een
40-tal vrijwilligers deelgenomen
aan de vrijwilligers dag 2016.
Rond 12.00 uur hebben we
gezellig samen mogen genieten
van een ruim assortiment aan
broodjes en beleg en natuurlijk
een lekker gekookt eitje.
Nadat iedereen verzadigd was
zijn we met de huifkar door de
Zwartemeerse bossen en heide
getrokken. Onderweg was er veel te zien.

We willen alle vrijwilligers bedanken voor de gezellige dag
Ook de vrijwilligers die niet aanwezig konden zijn op deze dag willen we via
deze weg bedanken voor hun inzet voor de parochie!!! Zonder alle
vrijwilligers zouden we alle werkzaamheden in en rond de kerk en de
begraafplaats niet kunnen doen.

Vrijwilligers bedankt voor jullie inzet!!
Het parochiebestuur
******************************************************************
Door het Bisdom is besloten dat Simon Kastenberg met ingang van heden
alleen nog taken zal vervullen in de parochie van Klazienaveen.
Vanuit Zwartemeer willen wij Simon hartelijk bedanken voor zijn inzet in onze
parochie van Zwartemeer.
Het parochiebestuur

INLEVEREN KOPIJ
Voor het volgende parochieblad
voor vrijdag 2 december 2016
Klaverblad
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KOM BIJ ONS KINDERKOOR

Wanneer?

Repeteren elke woensdagavond: 17.45 – 18.30 uur
(m.u.v. schoolvakanties) in de RK kerk te Zwartemeer.

Voor wie?

Voor alle kinderen (vanaf de kleutergroepen tot aan de 1e
/2e klas voortgezet onderwijs, van welke (basis)school of
dorp dan ook)
die houden van zingen en zich hier ook voor inzetten!

Wat kost
het?

Er zijn geen kosten aan verbonden.
Wel verwachten we je inzet en enthousiasme om te zingen!

Nog
vragen?

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat graag!

Kinderkoor
o.l.v.:

Mirella Peters- Burmann
Dosterdstraat 20
7894 CS Zwartemeer
Tel: 0591-311464
Email: mirellapetersburmann@hotmail.com

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
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OPZET MODULE VORMSEL 2017
Ben je op zoek naar inspiratie? Het vormsel is een mooi sacrament. Of
iedereen die meedoet het ook helemaal begrijpt? En is dat nodig? Onbekend
maakt onbemind is het gezegde. Dat is onnodig. Het vormsel gaat ergens
over en je hebt er wat aan in je leven.
In ons bisdom hebben veel parochies een hele goede voorbereiding. Soms
ingebed in een lang traject van tienerpastoraat. Het is opvallend dat er,
vergeleken met andere bisdommen, aardig wat jonge mensen meedoen in de
kerk. De voorbereiding op het vormsel lijkt daar wel een belangrijk element in.
Tegelijkertijd worden de aantallen vormelingen wel kleiner, er worden minder
kinderen geboren, soms vinden ouders of opgroeiende kinderen het niet zo
nodig. Dat vraagt van onze voorbereiding nieuwe creativiteit.
In vier avonden gaan we de volgende onderwerpen onderzoeken: Waar over
gaat het vormsel en hoe past het vormsel in het leven van een tiener van nu?
Wat is in onze (jongeren)cultuur de meest geschikte leeftijd voor het vormsel?
Voorbereiden: kort of lang? Welke methodes werken? Is er meer dan alleen
maar boekjes? Wat is de verhouding tussen vieren, leren en actief mensen
helpen in de voorbereiding? Moeten we alles alleen doen of kunnen we ook
samenwerken? Hoe pakken we dat effectief aan?
1. Waar?
Als we één groep starten zijn de bijeenkomsten in het bisdomhuis. Zijn er
aanmeldingen voor twee groepen, dan komen er twee series in de regio.
2. Wanneer?
Do 9 februari, Wo 8 maart, Di 28 maart, Ma 10 april. Van 19.30 uur - 21.30
uur.
3. Voor Wie?
Voor echte ‘die-hards’ die al jaren in de vormselvoorbereiding actief zijn. Voor
nieuwkomers die enthousiast willen beginnen en graag goed beslagen ten ijs
komen. Voor professionals die eens willen reflecteren op waar ze mee bezig
zijn.
Klaverblad
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4. Geïnteresseerd? Meld je vast bij l.winter@bisdomgl.nl en blijf van alles op
de hoogte!
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met:
Piet Timmermans, dienstverlener catechese- en jongerenwerk
Tel. 050-4065888/ 06-24863901
p.timmermans@bisdomgl.nl

15+ KERSTSPEKTAKEL OLD MEETS NEW
16
december
Harlingen
Op vrijdag 16 december
ontmoeten de jongeren (15+)
elkaar
in
Kerstsfeer
in
Harlingen. Vanaf 17.30 uur kan
iedereen binnenlopen voor
soep en broodjes, koffie, thee
enz. Rond 19.40 uur trekken
we naar de Michaëlkerk aan de
Zuiderhaven 75.
Daar zijn we getuigen van ‘Old
Meets New’: het eeuwenoude
Kerstverhaal spectaculair verteld met lasers en licht. Na 21.00 uur gaan we de
avond met hapjes en drankjes en gezellige gesprekken besluiten.
We zullen vanuit Groningen en Drenthe carpoolen, dus meld je tijdig aan
Bij:
l.winter@bisdomgl.nl
Meer info komt op onze website www.bisdomgl.nl/jongerenplatform/ en onze
Facebook-pagina.
Piet Timmermans Dienstverlener Catechese en Jongerenwerk.
Bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs
bisdom Groningen Leeuwarden
050 - 40 65 888
What’s App: 06-24863901
p.timmermans@bisdomgl.nl
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Ambulante Medisch Pedicure
Miny Stoffers
Komt voor uw voetproblemen
Bij u thuis
Bel voor een afspraak
0591 315137
0627337930
Ook voor diabetische en reumatische voet
Samenwerking met podotherapeuten

Wilt u adverteren neem dan contact op met
Fam. Heijnen
Tel 0591354116
Email: hermanina@hotmail.com

KIEZEN NIEUW LOGO
Een tijd geleden is er een oproep gedaan voor een logo voor onze nieuwe
parochie Maria Hertogin van Drenthe. De fusie stuurgroep heeft uit de
inzendingen drie gekozen die hieronder staan vermeld.
Iedereen, jong en oud, wordt uitgenodigd
om een stem uit te brengen op een van de logo's.
Dat kan door:
een mail te sturen naar h.linnemann@kpnmail.nl
waarin u de keuze van het logo van uw voorkeur (1,2 of 3)
uw naam en telefoonnummer vermeldt
Ook kunt u onderstaande bon invullen en inleveren bij:
het parochieburo of in de doos achter in de kerk. Uiterste inleverdatum
5 december. We hopen op vele reacties.

Nr 1

Nr 2

Nr 3

Keuze logo:
Naam:
Telefoonnummer:

………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………..

