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PAROCHIEBLAD VAN DE PAROCHIE MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE 
Voor de locaties H. Jozef te Barger-Compascuum,  

 H. Willehadus te Emmer-Compascuum, 
H. Henricus te Klazienaveen en H. Antonius van Padua te Zwartemeer. 

 

BESTUUR VAN DE PAROCHIE MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE 
 

Voorzitter:     Pastoor J.S. de Zwart  
Vicevoorzitter:    Dhr. H. Kuhl 
Secretaris:    Mevr. M. Linnemann   
Penningmeester:   Dhr. M. Lankhorst   
Lid Gebouwen:    Dhr. R. Berends   
Lid Kerkhoven:    Dhr. H. Harmes  
Lid Communicatie:    Mevr. M. Buizer-Mens  
Lid Diaconie en Catechese:  Mevr. J. Dijck-Kuiper  
Lid Liturgie/Gemeenschapsopbouw:  vacant  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PASTORES  
  

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

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

EINDREDACTIE: 
 

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

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

 
 

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer van het Klaverblad 
is 10 februari. 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 
4 maart en geldt t/m 7 april 2017. 

Door omstandigheden is Annie Tieben tijdelijk niet in staat de eindredactie te 
verzorgen dit wordt waargenomen door Ina Heijnen. 
We zijn nog opzoek naar een achterwacht voor de eindredactie van ons Klaverblad: 

Wie kan ons helpen??? 
Bent u handig met Word en heeft u zin en tijd bel dan met pastor Myriam 

mailto:pastorjsdezwart@gmail.com
mailto:myriam.oosting@gmail.com
mailto:hermanina@hotmail.com
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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 04 23 januari t/m 29 januari Pastoor de Zwart 

Week 05 30 januari t/m 05 februari Pastor Myriam 

Week 06  06 februari t/m 12 februari Marianne Keurs 

Week 07 13 februari t/m 19 februari Pastor Myriam 

Week 08 20 februari t/m 26 februari Pastor Myriam 

Week 09 27 februari t/m 05 maart Pastor Myriam 
 
 
 

Voor het Sacrament van de ziekenzalving moet men zich te allen tijde 
wenden tot pastoor de Zwart. 

zie ook ziekenzalving tijdens afwezigheid 
 

Pastoor De Zwart   tel: 0591-312466 
Pastor Myriam    tel: 0591-226172 
Marianne Keurs   tel: 06-21979850  
 

ZIEKENZALVING TIJDENS AFWEZIGHEID PASTOOR DE ZWART 
 

Tijdens de afwezigheid van pastoor De Zwart, van 6 februari t/m 22 mei, 
hebben pastoor J. Deuling uit Musselkanaal en pastor T. Tjepkema uit 
Coevorden zich bereid verklaard om voor onze parochie beschikbaar te zijn 
voor het toedienen van de ziekenzalving. Wij zijn beide priesters heel dankbaar 
voor de door hun toegezegde beschikbaarheid en hulp. 
 

Graag willen we u vragen om indien het sacrament van ziekenzalving gewenst 
is, de priester zo snel mogelijk te benaderen, liefst in een vroeg stadium van de 
ziekte. Het sacrament is immers bedoeld voor zieken om ze kracht en sterkte 
te geven, soms tot genezing en soms om het lijden dat gepaard gaat met ziekte 
te kunnen dragen. Als er iemand in uw familie of omgeving ernstig ziek is en 
ziekenzalving gewenst is, wacht dan dus niet te lang met het stellen van deze 
vraag. Het is zowel voor de zieke en diens familie als voor de betreffende 
priester beter als er tijd is om in alle rust een afspraak te kunnen maken en het 
ontvangen van het sacrament voor te bereiden.  
 

Parochianen van de locaties Klazienaveen en Zwartemeer zouden we willen 
vragen om als eerste pastor Tjepkema te vragen. Parochianen van de locaties 
Barger-Compascuum en Emmer-Compascuum zouden we willen vragen om 
als eerste pastoor Deuling te vragen.  
 

Telefoonnummers: 
pastoor J.E.B. Deuling tel: 0599-412612 
pastor T.T. Tjepkema  tel: 0524-512776 
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AFWEZIGHEID PASTOOR DE ZWART 
 

Pastoor de Zwart is afwezig van 6 februari t/m 22 mei. Tijdens zijn 
afwezigheid vervallen alle doordeweekse Eucharistievieringen op de locaties. 
 

DOOPROOSTER 
 

Tijdens de afwezigheid van pastoor de Zwart zijn enkele pastores bereid 
gevonden doopdiensten te verzorgen. U kunt contact opnemen met uw eigen 
parochiebureau om uw kindje aan te melden voor het doopsel. U dient ook 
contact op te nemen met pastor Myriam voor de doopvoorbereiding.  
Voor de viering van het doopsel wordt dan een afspraak gemaakt.  
 

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 locatie. Zo houden we contact met elkaar. 
 

EUCHARISTIEVIERINGEN DOOR DE WEEK 
 

Emmer-Compascuum 19.00 uur maandag  

Barger-Compascuum 19.00 uur dinsdag 

Zwartemeer 19.00 uur woensdag 

Klazienaveen 19.00 uur donderdag 
 

van 6 februari t/m 22 mei geen vieringen i.v.m. afwezigheid  
Pastoor de Zwart 

 

OPENINGSTIJDEN LOCATIE-SECRETARIATEN 
 

 B.COMP   
Verl. 

Oosterd. WZ 67 

0591 349 051 

E.COMP 
Hoofdkan. OZ 82 

0591 351 351  

KL.VEEN 
Stellingstr. ZZ 4 

0591 649 071 

ZW.MEER 
De Hoven 8 

0591 312 466 

Maandag  11.00-12.00 18.15-18.45  

Dinsdag     

Woensdag    18.30-19.00 

Donderdag 18.30-19.30 11.00-12.00   

Vrijdag     

Zaterdag  10.00-12.00   
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VIERINGEN OP DE LOCATIES 
 

dag 28/29 januari 4e zondag  koor 

zaterdag Barger-Compas Pastor Myriam 19.00 Heren 

 Emmer-Compas Pastoor de Zwart 19.00 Heren 

zondag Klazienaveen Pastoor de Zwart 09.00 Heren 

 Zwartemeer  Pastoor de Zwart 10.30 Volkszang 

     

dag 4 & 5 februari 5e zondag koor 

zaterdag Klazienaveen Pastoor de Zwart 19.00 Care Free ‘16 

 Zwartemeer Pastor Myriam 19.00 Vox Dei 

zondag Barger-Compas Pastoor de Zwart 09.00 Heren 

 Emmer-Compas Pastor Myriam 10.30 Dames 

     

dag 11 & 12 februari 6e zondag koor 

zaterdag Barger-Compas  Werkgroep ZM 19.00 Dames 

 Emmer-Compas Pastoor Conijn 19.00 Enjoy 

zondag Klazienaveen Werkgroep ZM. 09.00 Heren 

 Zwartemeer Werkgroep ZM 10.30 Yaëla 

     

dag 18 & 19 februari 7e zondag  koor 

zaterdag Klazienaveen Pastoor Buit 19.00 Dames  

 Zwartemeer Vicaris Wellen 19.00 Volkszang 

zondag Barger-Compas Pastor Myriam 09.00 Heren 

 Emmer-Compas Pastor myriam 10.30 Heren 

     

dag 25 & 26 februari 8e zondag carnaval koor 

zaterdag Emmer-Compas  Vicaris Wellen 19.00 Dames 

zondag Barger-Compas Pastor Myriam 09.00 Dames 

 Klazienaveen Werkgroep KV 09.00  

 Zwartemeer Pastor Myriam 10.30 Volkszang 

     

dag 1 maart Aswoensdag koor 

woensdag Klazienveen  Werkgroep KL 19.00 Dames/Heren 

 Zwartemeer Werkgroep ZM 19.00 Young People 

 Barger-Compas Pastor Myriam 19.00 Dames 
 Emmer-Compas Werkgroep EC 19.00 Dames/Heren 
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dag 4 & 5 maart 7e zondag  koor 

zaterdag Klazienaveen Pastoor v.d. Wal 19.00 Dames  

 Zwartemeer Pastor Myriam 19.00 Volkszang 

zondag Barger-Compas Pastoor Stiekema 09.00 Dames  

 Emmer-Compas Pastoor Stiekema 10.30 Heren 

 

WOORD VAN DE PASTOOR 
 

Een H. Familie 
In de voorbije weken hebben we in onze kerk wederom de Kerststal zien staan. 
Aanvankelijk nog zonder beelden van de H.H. Jozef en Maria en het Kindje 
Jezus. In de Kerstnacht hebben we plechtig het Christuskind in de kribbe 
gelegd om zo aan te geven dat het eeuwig Woord van de Vader mensgeworden 
is in Hem, Jezus Christus. Hij was het stralende middelpunt van de eerste 
Kerststal en wij beelden dat nog altijd zo uit. Hij was het sein dat God zijn 
verlossend en heilbrengend werk voor eens en voorgoed begonnen was. Hij is 
de verlossing en het heil. Buiten Hem vinden we het niet. 
 

Rondom de Heer zagen we echter nog meer. We zagen de Herders van 
Bethlehems velden. We zagen de Wijzen uit het Oosten. We zagen een os en 
een ezel. Een bonte verzameling. In dat jaar 0 bezochten velen de plaats waar 
de Heer geboren was. Maar als we goed keken, zagen we ook mensen van 
onze tijd. We zagen onze eigen parochianen die naar de stal gingen om de 
pasgeboren Heer te zien en te aanbidden. Moge Zijn Licht u allen verlichten en 
verblijden! 
 

We maken allen deel uit van Gods H. Familie. De H.H. Jozef en Maria vormen 
samen met het Jezuskind de H. Familie van Nazareth. Maar wij allen, die naar 
de stal gingen en lieten verlichten door zijn komst, die Hem wel aanvaarden 
(Joh. 1, 12), behoren tot Gods H. Familie.  
Wij mogen elkaar broeders en zusters noemen, de Heer Jezus is onze 
Zaligmaker en Verlosser maar ook onze Broeder. De H. Maria is onze moeder 
en de H. Jozef is ook onze voedstervader als wij willen leren hoe een broeder 
of zuster te zijn van de Heer en voor elkaar.  
 

We zullen het beeld van de Kerststal nog goed en lang voor ogen moeten 
houden. Sinds 1 januari jl. zijn onze vier parochies opgegaan in één nieuwe 
parochie. Eerder al waren we broeders en zusters van elkaar in het Rooms 
Katholieke geloof. Maar nu zijn we dat nog meer dan ooit, hoezeer we ook een 
bonte verzameling zijn. We mogen oprecht dankbaar zijn voor alles wat we in 
de voorbije parochies mochten meemaken, opbouwen, liefhebben, etc. Maar 
nog meer moeten we onze toevlucht nemen tot de hemel en tot elkaar om de 
nieuwe parochie in gang te zetten en ervoor te zorgen dat wij ook in de 
toekomst een levende parochie, ja zelf een H. Familie rondom de Heer, blijven. 
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Niets is vanzelfsprekend in onze tijd en veel verandert om ons heen. Ook in de 
kerk is dat niet anders. Soms kun je daar blij om zijn maar soms ook helemaal 
niet.  
 

God is er echter altijd, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Ook de Hemel 
is er altijd. Vader, Zoon en H. Geest, de H.H. Jozef en Maria, de H.H. Apostelen 
en alle heiligen staan ons bij. Zo kunnen wij broeders en zusters zijn van de 
Heer, voor elkaar en voor ‘de minsten der Mijnen’ (Mat. 25, 40). Zo kunnen wij 
onze geloofsweg vervolgen als een H. Familie op weg naar de plaats waar we 
de Heer in zijn volkomen licht mogen aanschouwen: de Hemel. 
 

Van harte wens ik ons allen zegen en alle goeds, in het nieuwe jaar 2017, in 
de nieuwe parochie Maria, Hertogin van Drenthe. Moge onze H. Moeder Maria, 
Hertogin van Drenthe onze voorspreekster zijn.  
 

Met vriendelijke groet en priesterlijke zegen,  
Pastoor J.S. De Zwart  

 

PERSOONLIJK BERICHT VAN PASTOOR DE ZWART 
 

Beste parochianen, allereerst wil ik graag mijn dank uitspreken voor de vele 
bemoedigende en goede wensen die ik mocht ontvangen vanwege de kleine 
operatie die ik begin januari moest ondergaan. Gelukkig ben ik redelijk snel 
weer hersteld en heb ik niet al te lang afwezig hoeven zijn.  
 

Dit neemt niet weg dat er nog meer afwezigheid in het verschiet ligt. In het 
weekend van 7-8 januari is een mededeling voorgelezen, die ik 
volledigheidshalve ook in ons parochieblad nog eens wil vermelden. Zo zijn dan 
niet alleen de kerkgangers van dat weekend op te hoogte, maar ook allen die 
er in dat weekend niet bij waren.  
Vanaf 6 februari ben ik voor een lange poos weg uit onze parochie. Al sinds 
anderhalf jaar heb ik last van geestelijke en lichamelijk klachten. In overleg met 
het bisdom is besloten tot een sabbatperiode.  
 

Dit houdt in dat ik drie maanden afwezig zal zijn om tot rust en herstel te komen. 
Een ander onderdeel van deze periode zal zijn een oriëntatie op een andere 
invulling van mijn leven als priester. Ik zal daartoe tijdens deze drie maanden 
mijn intrek gaan nemen in een huis van de Priesterbroederschap St. Petrus te 
Wigratzbad (omgeving Bodensee, Zuid Duitsland).  
 

Het bisdom helpt bij het zoeken naar vervanging, maar een aantal zaken zal 
toch een andere loop krijgen dan dat aanvankelijk bedacht was.  
 

Op Hemelvaartsdag (25 mei) zal ik Deo volente (Jak.4,15) weer terug zijn. 
Hopelijk wilt u in deze tijd voor mij bidden. Ik zal u zeker in mijn gebeden blijven 
gedenken.  
 

In Christus en Maria met u verbonden, pastoor De Zwart  
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LAATSTE FUSIE-NIEUWS 
 

In het vorige parochieblad hebben we u zes namen van bestuursleden kunnen 
geven van het nieuwe parochiebestuur. Inmiddels hebben we nog een 
belangrijke vacature binnen het parochiebestuur kunnen vullen. Henk Kuhl die 
voorzitter van het IPO is geweest en dus goed op de hoogte is van de stand 
van zaken in onze nieuwe parochie en alle vier de locaties is bereid gevonden 
de functie van vicevoorzitter op zich te nemen. Hiermee zijn we heel blij. 
 

We hopen nog iemand uit Emmer-Compascuum of Zwartemeer voor de 
laatste open bestuursfunctie te vinden.  
 

Lid Liturgie/Gemeenschapsopbouw: vacant 
 
De fusie-stuurgroep 
Pastoor De Zwart   Marianne Keurs-Scholte Albers 
Herman Linnemann   Johan Klaassen 
Erik Meijer    Jeroen Gepken 
Albert Bruinewoud   pastor Myriam 

 

DECREET 
 

Peter Hermannus Hendrikus Wellen 
door de genade van God 

diocesaan administrator van  
Groningen-Leeuwarden 

 

Aan alle parochianen van de parochies: 
 

H. Jozef te Barger-Compascuum, H. Willehadus te Emmer-Compascuum,  
H. Henricus te Klazienaveen en H. Antonius van Padua te Zwartemeer. 
 

Om in de zich wijzigende omstandigheden uw geestelijke verzorging goed te 
blijven behartigen heb ik, overeenkomstig en op grond van mijn bevoegdheid 
daartoe zoals bepaald in canon 427 van de Codex Iuris Canonici (CIC), en 
aldus uitvoering gevend aan het besluit van zijne excellentie Mgr. dr. G.J.N. de 
Korte als bisschop van Groningen-Leeuwarden tot samenvoeging van de 
parochies in het bisdom, welke bekend gemaakt is in zijn brief d.d. 
26 november 2011 gericht aan alle parochianen in het bisdom, en in het 
beleidsplan Kwetsbaar en hoopvol d.d. 26 november 2011 (welke beide 
documenten zijn opgenomen in Analecta 2011), met inachtneming van en van 
toepassing verklarend canon 121 CIC, gehoord het Kathedraal Kapittel van het 
bisdom Groningen-Leeuwarden, besloten om de parochies H. Jozef te Barger 
Compascuum, H. Willehadus te Emmer Compascuum, H. Henricus te 
Klazienaveen en H. Antonius van Padua te Zwartemeer te verenigen, zodat 
hieruit één nieuwe parochie ontstaat in de zin van canon 515 CIC. 
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Ik bepaal derhalve het volgende: 
 

 Met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2017 voeg ik 
samen de parochies H. Jozef te Barger Compascuum, H. Willehadus 
te Emmer Compascuum, H. Henricus te Klazienaveen en H. Antonius 
van Padua te Zwartemeer, en richt ik in hetzelfde territorium één 
nieuwe parochie op, welke ik conform het besluit van Mgr. dr. G.J.N. 
de Korte d.d. 2 februari 2016, de naam Maria, Hertogin van Drenthe 
heb toegekend. Als formele vestigingsplaats geldt:  
Verlengde Oosterdiep WZ 67, 7884 RK  Barger Compascuum. 

 De grenzen van deze nieuwe parochie omvatten het gebied van de vier 
bovengenoemde parochies tezamen. 

 Overeenkomstig canon 121 CIC verkrijgt de nieuwe parochie met 
ingang van 1 januari 2017 alle zaken en vermogensrechten eigen aan 
de vroegere parochies, en neemt zij alle verplichtingen op zich, welke 
op dezen rustten. Hieronder zijn begrepen alle rechten en plichten, 
schulden en bezittingen, overeenkomsten, fundaties, hypotheken, 
geldleningen e.d., zoals deze overeenkomstig canon 1283 CIC zijn 
vastgelegd in het dossier met fusiedocumenten dat vóór 1 januari 2017 
is ingediend, en overigens ook die zaken welke daarbij niet zijn 
genoemd doch geacht moeten worden hier eveneens onder te vallen. 

 Vóór 1 juni 2017 worden de in de bijlage genoemde documenten en 
nadere informatie bij het bisdom aangeleverd. 

 Voor de nieuwe parochie geldt als statuut het Algemeen Reglement 
voor het bestuur van een parochie van de Rooms Katholieke Kerk in 
Nederland, volgens de steeds laatst vastgestelde versie. 

 Het nieuwe parochiebestuur bestaat bij de oprichting van de nieuwe 
parochie uit acht personen; de pastoor is van rechtswege voorzitter van 
het bestuur. 

 Met ingang van 1 januari 2017 benoem ik de zeereerwaarde heer J.S. 
de Zwart tot pastoor van de nieuwe parochie en mevrouw A.T. Oosting 
tot pastoraal werkster. 

 Met ingang van 1 januari 2017 benoem ik als leden van het 
parochiebestuur de volgende personen: pastoor J.S. de Zwart, de heer 
H.A. Kuhl (vicevoorzitter), mevrouw D.M.T. Linnemann (secretaris), de 
heer M.M. Lankhorst (penningmeester), mevrouw M.A.T. Buizer-Mens 
(lid), mevrouw R.J. Dijck-Kuiper (lid), de heer H.J. Harmes (lid) en de 
heer R.H.H. Berends (lid). 

 Het nieuwe parochiebestuur draag ik op ervoor zorg te dragen, dat alle 
nodige regelingen voortkomend uit dit besluit naar kerkelijk en naar 
Nederlands recht worden nageleefd, en tevens dat dit vóór 1 maart 
2017 blijkt uit een notariële akte. 
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 Binnen de termijn van tien nuttige dagen na betekening van dit decreet 
kan overeenkomstig canon 1734 CIC aan mij een verzoek om 
verbetering of herziening van dit decreet gedaan worden. 

 Als datum van betekening van dit decreet bepaal ik: 3 januari 2017. 
 

Allen die tot dusver behoorden tot de parochies H. Jozef te Barger-
Compascuum, H. Willehadus te Emmer-Compascuum, H. Henricus te 
Klazienaveen en H. Antonius van Padua te Zwartemeer, verklaar ik met 
terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2017 te behoren tot de nieuwe 
parochie Maria, Hertogin van Drenthe.  
Dit besluit dient op de gebruikelijke wijze aan de parochianen bekend te worden 
gemaakt. 
 

Groningen, 3 januari 2017 
 
P.H.H. Wellen,                                                          Drs. P.A.G.M. Pot, 
diocesaan administrator             kanselier 
 

8-DAAGSE BUSREIS NAAR LOURDES 
 

Van 13 juni 2017 t/m 20 juni 2017 
 

De kosten incl. reis en annuleringsverzekering zijn: € 739,-  p.p. 
Toeslag 1 persoonskamer € 160,- 
 

Informatie over het programma en opgave bij: 
 

Minie v.d. Aa    Ria Mensen 
tel: 0591-349144   tel: 06-13727968 
Barger-Compascuum   Klazienaveen      
 

BEDEVAART GRONINGEN DRENTHE 

 
Beste parochianen 
 

Er wordt dit jaar ook weer een bedevaart georganiseerd door Groningen 
Drenthe in samenwerking met de VNB. Het is een 14-daagse bus-bedevaart 
van 4 t/m 17 september door verschillende landen o.a. België, Frankrijk, Spanje 
en Portugal. Het is een reis met vele gidsen onderweg. 
 

Er wordt voor deze reis een informatiebijeenkomst georganiseerd op 
donderdag 2 maart om 19.30 in de pastorie van de H. Jozefkerk; 
Adres: Verlengde Oosterdiep WZ 67, 7884 RK Barger-Compascuum.  
 

Graag opgeven bij Margret Pater voor 25 februari. 
Mocht u nog vragen hebben kunt u ook contact opnemen met  
Rita Suelmann tel: 0591-349532 Margret Pater tel: 0597-415368 
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VOX DEI 
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LOCATIE ST. JOSEPH – BARGER-COMPASCUUM 

 

     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 
 

LOCATIERAAD 

Voorzitter: Pastoor de Zwart 0591-312466 pastorjsdezwart@gmail.com 

Secretaris: Herman Linnemann 0591-349333 h.linnemann@kpnmail.nl 

Penningm.: Henk Drent 06-54224707 h.j.drent1@online.nl 

Leden:  Ria Feringa 0591-349523 jrferinga@home.nl 

 Herman Wehkamp 0591-349082  

 Jan Bruins 0591-349500  

 Marja Grummel 0591-348843  

mailto:h.linnemann@kpnmail.nl
mailto:jrferinga@home.nl
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 

 

Zaterdag 28 januari: 
Gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, Willie Menzen, ouders Tubben-
Keizer, Leid Schulte-Gosevoort, Minie Wubkes-Többen, Herman Mencke,  
Wim Wehkamp, Leida Berens-Hake, Jan Bryan, Jan Kuhl, Hendrik Dijck. 
 

Zondag 5 februari: 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, ouders Hartmann-
Gerdes, Mevr. Kohnken-Berens, gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, 
ouders Tubben-Keizer, Leid Schulte-Gosevoort, ouders Steenhuis-Rolfes en 
dochter Lia, ouders Bryan- Hölscher, Herman Mencke, Wim Wehkamp,  
Leida Berens-Hake, Jan Bryan. 
 

Donderdag 9 februari: Willem Joseph Dijck. 
 

Zaterdag 11 februari: 
Fam. Linnemann-Rass, gezusters Wielage, ouders Wehkamp-Keuter,  
ouders Hake-Cramer, Willie Menzen, ouders Tubben-Keizer, Leid Schulte –
Gosevoort, Herman Mencke, ouders Scholte Albers-Hemmen, Wim Wehkamp, 
Leida Berens-Hake, Jan Bryan. 
 

Zondag 19 februari: 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, gezusters Wielage, 
ouders Hake-Cramer, ouders Tubben-Keizer, Roy Bruins, ouders Bryan- 
Hölscher, Herman Mencke, Wim Wehkamp, Leida Berens-Hake, Jan Bryan. 
 

Zondag 26 februari: 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, Henny Berken, 
gezusters Wielage, Lies Hartmann, ouders Hake-Cramer, ouders Tubben-
Keizer, Gert Hartmann, Herman Mencke, Adelheid Linnemann-Drees,  
Wim Wehkamp, ouders Berens-Hake, Jan Bryan. 
 
 

OUDERENVIERING 
 

Op donderdag 9 februari is er om 14.00 uur   
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. 
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HEILIG HARTVIERING 

 
 

Vrijdag 3 februari 19.00 uur 
Heilig Hartviering 

 
 

KOFFIEDRINKEN 

 
Op zondag 19 februari is er na de viering weer gelegenheid om 
gezamenlijk een kop koffie te drinken in de parochiezaal. 
 
 

KOSTERS 
 

G. Wolken tel: 0591-349033  
M. v.d. Aa tel: 0591-349144  
S. Siekman tel: 0591-859762  
 

 
Opgave Eerste Heilige Communie 

 

Binnenkort beginnen de voorbereidingen voor de 
Eerste Heilige Communie. 

 

Wilt u uw kind mee laten doen? 
 

Geef hem/haar dan op bij de gastdames op het 
parochiebureau. Ze zijn iedere donderdagavond 
van 18.30 tot 19.30 uur aanwezig. 
Opgave kan t/m donderdag 16 februari. 

 

FELICITATIES 

 
We willen eenieder die in deze periode iets te vieren heeft, 

namens de parochie van harte feliciteren. 
 
 
 

 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
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IN MEMORIAM 
 

Helena Aleida Berens-Hake 

Leida 
*27-08-1927 †30-12-2016 

 

Ze werd geboren aan de Limietweg en trouwde in 1951 met Broer Berens, met 
wie ze 6 kinderen kreeg. Haar leven draaide om haar gezin en de boerderij, 
waar ze haar handen vol aan had. Daarnaast zong ze in het dames kerkkoor, 
was actief bij de VOM-groep en had altijd veel interesse in andere mensen.  
Na een afnemende gezondheid overleed ze in de vroege ochtend van 30 
december 2016. Na de uitvaartmis in onze St. Josephkerk werd ze bij haar man 
begraven op het R.K.-kerkhof. 

 

We wensen haar kinderen heel veel sterkte voor de komende tijd. 
 

    
 

*********************** 
 

 
 
 
 
 

Johan Diederiech Frans Bryan 
Jan 

*16-07-1948    †30-12-2016 
 
Jan werd geboren als oudste kind in het gezin Bryan-Hölscher. In zijn 
werkzame leven was Jan onderwijzer, eerst op de Banier in Zwartemeer en 
daarna in het middelbaar onderwijs als docent wiskunde. 
Hij trouwde in 1984 met Ria van den Bovenkamp met wie hij 2 zonen kreeg, 
Jan-Willem en René. 
Na een kortstondige ziekte overleed hij thuis op 30 december 2016. Hij werd 
na de uitvaartmis in onze St. Josephkerk, begraven op het R.K.-kerkhof. 
 

We wensen zijn vrouw en kinderen heel veel sterkte voor de komende tijd. 
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LOCATIE ST. WILLEHADUS – EMMER-COMPASCUUM 

 

 

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 
 

Locatieraad 
Voorzitter:   Erik Meijer   
Gebouwen/vice voorzitter: Allidus Ahlers  tel: 0591-354093 
Secretaris:   Theo Sewüster  tel: 0591-354967 
Budgethouder:   Tineke Koop  tel: 0591-351643 
Kerkhofbeheer:   Joh Heine  tel: 0591-351905 
Diaconie:   Marielle Oebeles 
Liturgie en parochie-opbouw: Henk Zwart 
 

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: http://rksintbarbara.nl/  

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
http://www.mariahertoginvandrenthe.nl/
http://rksintbarbara.nl/
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zaterdag 28 januari: 
Greetje Schulte-Heller, Helena Alida Harms-Ophof, Theo van Mensvoort, overl. 
fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina 
Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Ina Schuur-Wilts, Jan Hoesen en Kina 
Hoesen-Weggemans, overl. ouders Ellermann-Schutte, ouders Thole-
Kloppenburg, Renk Kuper, Hendrik Hermannus Frederik Deiman en Maria 
Bonaventura Engelina Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Johan 
Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Fanny Geerdink en 
Riek Geerdink-Abeln, Jo Siekman, Hennie Bredek, Rika Harms-Schulte. 
 
Zondag 5 februari: 
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, Anton Hempen en Susanna Hempen-
Stroot, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Jozef Sturre, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno Timmer, Klaas de Vries en Annie de 
Vries-Twickler, Truus Over-Meijer, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, 
overl. ouders de Groot-Kaiser, Diny Hendriks, Willem Buurman, overl. ouders 
Ellermann-Schutte, Herman Wilhelm Tieben en Engelina Tieben-Schulte, Renk 
Kuper, Hendrik Hermannus Frederik Deiman en Maria Bonaventura Engelina 
Deiman-Dekkers, Henk Welling en Minie Welling-Hoogland, Gré van Uem-
Mensink, Jan Geert Meijer, Angela Gesina Ellermann-Tiben, Johan Bernard 
Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Fanny Geerdink en Riek 
Geerdink-Abeln, Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, Geert de Vries en 
Maria Elisabeth de Vries-Bos, Johann Heinrich Thole en Margaretha Thole-
Bentlage, Geert Harm Thole, Hennie Bredek, voor ouders van ongedoopt 
gestorven kinderen. 
 
Zaterdag 11 februari: 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Pa, Gea en Hans Sulman, overl. ouders Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina 
Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Theo Deddens, Jan Kasper Heijne en 
Maria Gesina Heijne-Wessel, overl. ouders Ellermann-Schutte, Herman 
Wilhelm Tieben en Engelina Tieben-Schulte, ouders Thole-Kloppenburg, 
Hendrik Hermannus Frederik Deiman en Maria Bonaventura Engelina Deiman-
Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Alida Adriana Hulsebosch-Schoorl, Johan 
Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Fanny Geerdink en 
Riek Geerdink-Abeln, Henk Scheven, Johann Heinrich Thole en Margaretha 
Thole-Bentlage, Hennie Bredek. 
 
Zondag19 februari: 
Greetje Schulte-Heller, Helena Alida Harms-Ophof, Theo van Mensvoort, overl. 
fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Maria Wilhelmina Wolthuis-
Weghorst, ouders Möller-Hemme, Herman Wilhelm Tieben en  
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Engelina Tieben-Schulte, Hendrik Hermannus Frederik Deiman en Maria 
Bonaventura Engelina Deiman-Dekkers, Jan Geert Meijer, Johan Bernard 
Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Herman Heijnen en Annie 
Heijnen-Greve, Hennie Bredek.  
 
Zaterdag 25 februari: 
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, overl. 
ouders Arling-Pragt, Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo, Jan Hoesen 
en Kina Hoesen-Weggemans, ouders Thole-Kloppenburg, Hennie en Riet 
Deiman-Dekkers, Joseph Kaijser, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida 
Ellermann-Robben, Johan Hottinga,  Hennie Bredek, Rika Harms-Schulte.  
 
 

KOSTER VAN DE WEEK 

 
ma 23 jan t/m zo 29 jan René Berendsen  0591-353630 
ma 30 jan t/m zo 05 feb Diny de Roo  0591-351697 
ma 06 feb t/m zo 12 feb José Wessel  0591-353208 
ma 13 feb t/m zo 19 feb Margriet Ahlers  0591-354093 
ma 20 feb t/m zo 26 feb René Berendsen 0591-353630 
ma 27 feb t/m zo 05 mrt Diny de Roo  0591-351697 
 

ACOLIETEN en LECTOREN 
 

za 28 jan Marissa Herbers Rianne Hoezen Jorinde Wessel 

zo 05 feb Chantal Witteveen Julia Pol Mariska Zwols 

za 11 feb 
Larissa Witteveen 
Naomi Emming 

Marell Mulder 
Inge Bolk 

Diana Pomp 

zo 19 feb Annemiek Bos Daphne Welling Jolien Dijck 

za 25 feb Leonie Tieben Astrid Bolk Ria de Vries 

wo 01 mrt Jeffrey Emming Arjan Hoezen Diny Thole 

 
 

BLOEMVERSIERING 
 

 
S. Wilkens M. Tiben 23 jan   t/m 05 feb  
G. Rengers H. Idema 06 feb   t/m 19 feb 
M. Spijker M. Tromp 20 feb   t/m 05 mrt 

 
 



 

Klaverblad  Emmer-Compascuum Pagina | 20 

PAROCHIEBUREAU 
 

JANUARI    MAART 
ma 23 Bernadette de Roo  do  02 Tilda Heine 
do  26 Christa Schut   ma 06 Bernadette de Roo 
ma 30 Tiny Hogenbirk       
  
 
FEBRUARI-      
do  02 Mieke Hoesen 
ma 06 Tonny Thole 
do  09 Tilda Heine 
ma 13 Bernadette de Roo  
do  16 Christa Schut 
ma 20 Tiny Hogenbirk 
do  23 Mieke Hoesen 
ma 27 Tonny Thole 
 

 
 

KERKSCHOONMAAK 
 

 
Groep 1 23 jan    t/m 27 jan 
Groep 2 20 feb    t/m  24 feb 
 

 

 
VERGADERINGEN 

 
wo 25 jan 19.30 uur Bijeenkomst wijkvert. voor Kerkbalans 
di   07 feb 14.00 uur  Contactmiddag  
di   14 feb 19.30 uur KVE Veiligheid in huis  
 

UITNODIGING WIJKVERTEGENWOORDIGERS KERKBALANS 2017 
 

De wijkvertegenwoordigers worden uitgenodigd om op  
 

woensdag 25 januari om 19.30 uur 
 

aanwezig te zijn voor het ophalen van hun Kerkbalanspakketje en lijst.  
Onze penningmeester, Tineke Koop, zal dan ook aanwezig zijn.  
De opgehaalde enveloppen kunnen zaterdag 11- en 18 februari worden 
ingeleverd in het Parochiehuis. Tineke zal ook deze data aanwezig zijn. 

We hopen u dan allemaal te ontmoeten. 
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Jarigen 75 jaar en ouder t.m. 3 maart (ook de jarigen van vorige keer) 
mevr. A.H. Hoesen Kloosterweg 9 7881 LE EC 26-12-1933 

dhr. J. Hoesen Hoofdkanaal OZ 8 7881 CK EC 31-12-1939 

mevr. M.G. Neehoff-
Tubben 

Roswinkelerstraat 
150 

7895 AS 
 

Ros-
winkel 

02-01-1933 
 

mevr. M.K. Buurman-
Voss 

Runde NZ 73 7881 JJ EC 05-01-1929 

mevr. M.A. Zomer-Exel Klos 5 7881 CR EC 05-01-1928 

mevr. H.C. Smits- 
Hartmann 

Kloosterweg 8 7881 LE EC 06-01-1941 

mevr. A.A. Thole-Heinen Hoofdkanaal OZ 29 7881 CL EC 06-01-1933 

mevr. A.A. Arling Spil 48 7881 BW EC 08-01-1927 

mevr. G. Bos-Kuiper Runde NZ 53 7881 JH EC 11-01-1939 

dhr. F. Arling Mispellaan 35 7881 RT EC 13-01-1929 

mevr. M.G. Kaiser-
Schulte 

Runde NZ 152 7881 JL EC 14-01-1934 

mevr. G. van der Vlag- 
de Groot 

Laan vh Kwekebos 
140B 

7823 LJ Emmen 17-01-1930 

dhr. J. Oost Runde NZ 51 7881 JH EC 21-01-1942 

dhr. T.R. Bos Runde NZ 53 7881 JH EC 23-01-1939 

dhr. J. Kaiser Runde NZ 152 7881 JL EC 24-01-1931 

mevr. C.M. Scheven-
Hoppe 

Oosterdiep WZ 119 7881 GR EC 27-01-1931 

mevr. M.G. Ellermann-
Kuper 

Zr. Simpliciastraat 5 
 

7881 MN 
 

EC 
 

28-01-1939 
 

mevr. B.C. Geerdink Spoel 121 7881 BN EC 29-01-1928 

dhr. J.L.M. Bisschop Hoofdkanaal OZ 42 7881 CL EC 31-01-1942 

mevr. C.J. Molenkamp- 
Helmich 

Spoel 67 
 

7881 BH 
 

EC 
 

01-02-1925 
 

mevr. A.M. Voss-Bos Spoel 89 
 

7881 BN 
 

EC 
 

01-02-1930 
 

mevr. A.G. Welling- 
Spijker 

Braakhekkeplein 40 
 

7881 MC 
 

EC 
 

02-02-1932 
 

mevr. J. Scholte-Blaauw Kalkwark 1 7881 LW EC 09-02-1942 

mevr. A.M. Sturre-
Deuling 

Hoofdkanaal OZ 49 
 

7881 CM 
 

EC 09-02-1938 
 

dhr. W.P.M. Hulsebosch  
 

Oost. 
Koppelveenweg 6 

7881 EM 
 

EC 
 

10-02-1935 
 

FAMILIEBERICHTEN 
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mevr. M.M. Herbers- 
Muter 

Maatschappijweg 25 
 

7881 NT 
 

EC 
 

15-02-1936 
 

mevr. J.T. Langen- 
Vennedunker 

Hoofdkanaal WZ 111 
 

7881 AG 
 

EC 
 

18-02-1936 
 

dhr. W.H.J.van Uem Spoel 63 7881 BH EC 18-02-1941 

mevr. M.A. Deddens- 
Over 

Kalkovenwijk OZ 19 
 

7881 LJ 
 

EC 
 

24-02-1937 
 

dhr. G. Zaan  Runde NZ 118 7881 JL EC 26-02-1930 

mevr. M.A. Hottinga-  
van der Zweep 

Thedingecamp 22 
 

7824 GV 
 

Emmen 
 

27-02-1936 
 

mevr. M.C. Welling- 
Ameln 

Hoofdkanaal WZ 141 
 

7881 AG 
 

EC 
 

27-02-1937 
 

dhr. H. Schulte  Runde NZ 8 7881 JE EC 28-02-1936 

dhr. W.N. Kocks 
 

Wilhelminastraat 8B 
215 

7811 JA Emmen 20-03-1936 

mevr. G. Zwaard- 
van Schoor 

Lijsterbeslaan 13 
 

7881 PN 
 

EC 
 

03-03-1933 
 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst 
 

KERKBALANS 

 
Kerkbalans 2017 komt eraan! 
De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn 
weer in volle gang. Het thema van de actie is dit 
jaar: ‘Mijn kerk verbindt’. Net als voor een huishouden is een gezonde 
financiële situatie ook belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan 
onze parochianen om mee te doen aan Kerkbalans. De parochianen krijgen 
een brief met het verzoek om een bijdrage.  
 

De kerk krijgt, zoals u waarschijnlijk weet, geen subsidies en is dus volledig 
afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen 
zoals u.  
Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie, of vindt u het 
belangrijk dat onze kerk in stand gehouden wordt? Doe dan mee aan 
Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Het is een vrijwillige 
bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de 
financiële basis voor onze parochie.  
We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage 
kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen, zoals onderhoud van onze 
kerk en de begraafplaats.  
In de week na 25 januari komt een vrijwilliger het formulier bij u afgeven en een 
week later weer bij u ophalen. Doet u weer mee?  

Alvast hartelijk bedankt 
 

Kerkbestuur Maria, Hertogin van Drenthe, locatie Willehadus 
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ST. WILLEHADUS: PAROCHIE MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE 
 

Sinds 1 januari van dit jaar, 2017, maken onze vier parochies deel uit van de 
parochie, Maria, Hertogin van Drenthe. Onze vier parochies zijn nu locaties 
geworden met behoud van eigen naam. 
Ieder locatie krijgt een locatieraad en dus ook onze locatie, die bestaat bij ons 
uit het onder meer voormalige kerkbestuur, aangevuld met extra leden. Als de 
locatieraad helemaal compleet is wordt deze voorgesteld in het Klaverblad.  
 
 

EUCHARISTIE VIERINGEN OP MAANDAG 
 

In verband met afwezigheid van pastoor, zijn er geen vieringen op de 
maandagavonden. Voor de weekeinden hebben een aantal pastoors zich 
bereid verklaard om voor te gaan in eucharistievieringen, waarvoor wij 
dankbaar zijn! 
Pastor Myriam en leden van de groep lekenvoorgangers van de vier locaties 
gaan in de andere vieringen voor. 
 
 

CONTACTMIDDAG 
 

Op dinsdag 7 februari om 14.00 uur is er contactmiddag. 
De middag begint met een viering.  
Na de viering is er een gezellig samenzijn.  
Deze middag is voor iedereen van 70 jaar en ouder. 
Kom ook eens kijken, u bent van harte welkom!  
Hebt u geen vervoer, dan kunt u bellen met:  
Mevr. Hoesen  tel: 0591-352408.  

U bent van harte welkom! 
 

KVE 
 

Op dinsdag 14 februari 19.30 uur is de bijeenkomst waarbij  
de heer Theo Schomaker zal vertellen over veiligheid in en om het huis. 
 
 

OPBRENGST KERSTMUSICAL- EN MARKT 
 

Beste parochianen,  
De kerstmusical en markt hebben een totaalbedrag van € 3.107,53 
opgeleverd. Wij bedanken álle vrijwilligers, die dit mogelijk hebben gemaakt.  

 

Zonder jullie hulp was dit niet mogelijk geweest! 
 

De Financiële Commissie 
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HIGH TEA 65+ 
 

De High Tea op 28 december in ons Parochiehuis,  
verzorgd door 

jeugdgroep  
VOX DEI 

was een geweldig 
succes! Maar liefst 
negenenveertig 
personen hadden 
zich aangemeld.  
We konden aan-

schuiven aan prachtig gedekte tafels vol met allerlei 
heerlijkheden gemaakt door de jongeren, te veel om op te noemen.  

De middag werd geopend met gebed 
waarna er heerlijk gesmuld werd. Het 
was heel gezellig en de jongeren 
zorgden ervoor dat niemand iets te 
kort kwam.  
Aan het eind van de middag werd er 
nog een gedicht gelezen en door de 
jongeren een prachtig lied gezongen. 
Iedereen was vol lof over dit mooie 
initiatief.  

 

Het was één van de activiteiten die deze 
groep dit jaar heeft geregeld. We danken 
hen van harte en hopen dat ze nog lang 
actief zullen blijven. Meer foto’s kunt u 
zien op de website in het Fotoalbum 

http://www.mariahertoginvandrenthe.nl/emmer-compascuum 

  

WIJZIGINGEN TELEFOON EN/OF EMAIL DOORGEVEN 
 

Regelmatig krijgen mensen een nieuw telefoonnummer of een nieuw mail-
adres. Om onze administratie up-to-date te houden vragen we u dit a.u.b. aan 
ons door te geven. Dit kunt u doen door een briefje met de oude en nieuwe 
gegevens af te geven op het parochiebureau. Of zo mogelijk via  
e-mail parochiewillehadus@kpnmail.nl   Bij voorbaat hartelijk bedankt! 

http://www.mariahertoginvandrenthe.nl/emmer-compascuum
mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
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NIEUWJAARSRECEPTIE 
 

Op zondag 8 januari was er na de viering de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. 
Toen de parochianen na de viering uit de kerk kwamen stond er een heerlijk 
glaasje glühwein op ze te wachten. In het Parochiehuis stond er koffie/thee met 
nieuwjaarrolletjes klaar. Na de koffie 
kwamen Thomasvaer en Pieternel 
langs en blikten terug op het jaar 
2016. Zoals altijd op een komische 
manier, wat bij iedereen in de smaak 
viel. Daarna was het tijd om iets 
lekkers te drinken op het nieuwe jaar 
natuurlijk met een lekker hapje erbij. 
We besloten de dag met een heerlijke 
lunch van soep, broodjes en als toetje 
vruchten met slagroom. Het was 
weer een geslaagde dag. Zo gaan we 
met elkaar het jaar 2017 in.  
 

Voor iedereen die hierbij niet aanwezig was  
nog de allerbeste wensen. 

 
 

UITNODIGING THE YOUNG VOICES > ENJOY 
 

In februari 2017 is het 30 jaar geleden dat het koor The Young Voices is 
opgericht. Op 11 februari gaan we dit vieren 
met alle leden en oud-leden. 
We beginnen 's middags om 14.00 uur met een 
reünie voor alle leden en oud-leden.  
Om 19.00 uur is er een feestelijke 
Eucharistieviering waarin ons oud koorlid 
pastoor Marco Conijn zal voorgaan. 
Wij willen u van harte uitnodigen om hierbij 
aanwezig te zijn.  
Na afloop is er gelegenheid voor alle parochianen, leden en oud-leden om 
elkaar te ontmoeten in het Parochiehuis onder het genot van een kopje 
koffie/thee.  

Met vriendelijke groet, 
koor Enjoy (voorheen koor The Young Voices) 
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2016 ACTIEF JAAR PAROCHIE ST. WILLEHAD 
 

In het jaar 2016 was er weer sprake van volop bijzondere activiteiten. Naast 
Pasen, Pinksteren, Kerst, vasten en advent hebben parochianen een viertal 
leuke evenementen georganiseerd.  
 

In de eerste plaats The Passion, een bijzonder gebeurtenis. Een groep mensen 
met veel jongeren droegen met Palmpasen een zelfgemaakt kruis vanaf de 
Protestantse kerk aan de Runde, via het Hoofdkanaal, naar de RK Kerk. Veel 
inwoners liepen mee. In de kerk was daarna een uitvoering van de Lijdensweg, 
waaraan ook gemeenteleden van de Protestantse- en Baptisten gemeente 
meededen. 
 

Maria Vespers op Pinkstermaandag, inclusief een processie over het kerkhof 
en aanbidding bij de kapel, volle kerk, veel parochianen van parochies uit de 
wijde omtrek.  
 

Zondag 5 juni was de jaarlijkse, Midzomermarkt, ook weer met veel jongeren. 
Een rommel- en boekenmarkt, fancyfair, en verder divers eten en drinken voor 
de inwendige mens, verloting, spelletjes, spekkedikken, enz., Mooi weer, veel 
bezoek en hoop plezier.  
 

Tot slot de jaarlijkse Kerstmusical in de RK kerk uitgevoerd door jong en oud, 
ook hier weer jongeren van de Protestantse- en Baptisten gemeente, een 
overvolle kerk met aansluitend de kerstmarkt. 
Per 1 januari zijn de vier parochies van Zwartemeer, Klazienaveen, Barger- 
Compascuum en Emmer-Compascuum gefuseerd en heten nu samen 
parochie Maria, Hertogin van Drenthe.  

Herry Thole, parochiaan en PR  
 

BETALING & AANMELDEN PAROCHIEBLAD 
 

Betaling parochieblad 
We zijn weer een nieuw jaar ingegaan. Wilt u ook voor dit jaar weer uw 
bijdrage overmaken?  

Dit kan op NL71 RABO 0135 1018 32   t.n.v. R.K. Kerkbestuur, 
Graag vermelden: Parochieblad 2017. 

U ontvangt géén acceptgiro voor het bedrag dat u wilt betalen.  
 
Sinds vorig jaar 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  

 

Uw bijdrage voor het Klaverblad betaalt u aan locatie Willehadus! 

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.com
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SPAARACTIES 
 

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.  
 

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. 
 

OPROEP: WIE HEEFT EEN ROLSTOEL VOOR PAROCHIEHUS? 
 

Voor het Parochiehuis zijn we op zoek naar een nog goede rolstoel.  
Wie o wie kan ons daaraan helpen?  
Neem dan a.u.b. contact op met het parochiebureau op de openingstijden of 
stuur een mail naar parochiewillehadus@kpnmail.nl  
 
 

NIEUWS VAN RKBS DE HOEKSTEEN 

 
Oud papier Hoeksteen 
Helaas zijn de data voor het ophalen van het oud papier nog niet 
doorgegeven door Area. 
 
Vieringen van de Hoeksteen 2017.  

 Paasviering 10 april 2017 9.00 uur  

 Slotviering 10 juli 2017 9.00 uur 

 

Iedereen is van harte welkom 

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
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LOCATIE HEILIGE HENRICUS - KLAZIENAVEEN 

 

 
 

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 donderdag 09 februari 
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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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 29 januari: 
Maria Aleida Hoffard-Langen, Willie Mensen, Maria Catharina Speller-
Siekman, Jo en Grietje Wesseling-van Os en zoon Benny, Martinus van 
Ommen, Talitha Hogelink, Anna Helena Maria Harms-Peters, Gerhardus 
Harmannes Hemelt en spoedig herstel van onze zoon en broer, Anna Maria 
Bakker-Rolfes. 
 

Zaterdag 04 februari: 
Overl. ouders Schnoink-Peters en Angela Hemel-Schnoink, Johannes 
Bernardus Kolmer en Margaretha Aleida Kolmer-Kramer, Martinus van 
Ommen. 
 

Donderdag 09 februari: 
Johan Koop. 
 

Zondag 12 februari: 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Gerard 
Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Dorus Albers, 
Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan,  overl. ouders 
Tenfelde-Prinsen en overl. kinderen, overl. ouders Vinke-Wolfs, Martinus van 
Ommen, Johan Koop. 
 

Donderdag 16 februari: 
Pastoor Middelkoop. 
 

Zaterdag 18 februari: 
Johannes Hermannus Hemel en overl. fam., Herman Heinrich Cosse en 
Helena Cosse-Koop, Lubertus Beukers en Maria Margretha Hemel, Jan 
Berens, Talitha Hogelink. 
 

Zondag 26 februari: 
Jan Koop en Lies Koop-Schepers en zoon Gerard Koop, Maria Aleida Hoffard-
Langen, Maria Catharina Speller-Siekman, Jo en Grietje Wesseling-van Os en 
zoon Benny, echtpaar Muller-Wesseling, Johan Wilhelm Tieben en Margretha 
Maria Grummel, Maria Elisabeth Grol-Rolfes. 
 

OUDERENVIERING 
 

Woensdag 01 februari 10.00 uur: Eucharistieviering Dillehof. 
 

KINDERWOORDDIENST 

 

Op zaterdag 04 februari 19.00 uur is er kinderwoorddienst 
We hopen jullie allemaal te zien!! 
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KOFFIEDRINKEN 

 
Zondag 12 februari is er 
na de viering koffiedrinken in de parochiezaal. 
 
 

CONTACTMIDDAG 
 

Dinsdag 21 februari 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  

Iedereen is van harte welkom! 
 

Leo Mensen 
Tel: 0591-317060 

Noteert u alvast de volgende contactmiddag is 21 maart 
 

 
23 jan   t/m 29 jan H. Beukers 0591-315725  
30 jan   t/m 05 feb A. Peters 0591-313627 
06 feb   t/m 12 feb M. Koop 0591-312241 
13 feb   t/m 19 feb J. Lohuis 0591-313286 
20 feb   t/m 26 feb H. Beukers 0591-315725 
27 feb   t/m  05 mrt A. Peters 0591-313627 
 

MISDIENAARS EN ACOLIETEN 

 
zo  29 jan J. Lohuis H. Slip  T. Knegt H. Maatje 
za  04 feb S. Karstenberg Misdienaars   
zo  12 feb xx  xx   
za  18 feb J. Lohuis H. Slip  T. Knegt H. Maatje 
zo  26 feb xx  xx   
wo 01 mrt xx  xx  
 

VERGADERINGEN  

 
di   07 feb 19.00 uur Zonnebloem 
ma 13 feb   20.00 uur Locatievergadering 
di   14 feb   19.00 uur Redactie Klaverblad 

KOSTER VAN DE WEEK 



 

Klaverblad  Klazienaveen Pagina | 31 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

zo  29 jan G. Többen  0591-317515 
za  04 feb G. Timmerman  0591-317726 
zo  12 feb A. Heijnen  0591-315653 
za  18 feb B. Menzen  0591-316132 
za  25 feb A. Verdel  0591-312976 
wo 01 mrt G. Többen   0591-317515 
 

IN MEMORIAM 
 

Overleden 
op 07 dec 2016 is overleden 

Anna Helena Maria Harms-Peters 
52 jaar 

Kruiwerk 2 
 

****************** 
 

  op 10 dec 2016 is overleden 

  Anna Maria Bakker-Rolfes 
  81 jaar 

  Melde 79 
 

  ****************** 
 

  op 31 dec 2016 is overleden 

  Anna Theresia Catharina  

  Kollmer-Schulte 
  85 jaar 

  Melde 135 
 

****************** 
 

op 02 jan 2017 is overleden 

Anna Catharina Robben-Valke 
81 jaar 

“De Holtingerhof” 
 

Dat zij mogen rusten in vrede 
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FELICITATIES 

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

 

KAARTEN 

 
Op dinsdag 27 februari 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 
 

ACTIE SCHOENENDOOS 
 

De actie schoenendoos was in 2016 weer een groot succes, het doel van de 
actie dit jaar was: Testify To Love. Het is een zorginstelling voor gehandicapte 
kinderen en ouderen die in de Oekraine wonen en bijna geen uitzicht hebben 
op een gewoon / normaal leven. 
 

Het is een stichting die door Stefan en Margaretha 
Bakker uit Dedemsvaart opgezet is, zij werken en 
wonen daar om deze gehandicapte mensen een 
goed en menswaardig leven te geven. 
Dus alle hulp is en was welkom en ze zijn ook zeer 
dankbaar dat de scholen hier een actie voor 
gehouden hebben. De spullen zijn inmiddels 
opgehaald om daar uitgedeeld te worden. 
 

Alle kinderen, ouders en de scholen bedankt die 
dit mogelijk gemaakt hebben. We hebben nog een 
paar foto’s gemaakt van het opladen en zij gaan 
bij het uitdelen foto’s maken om ze naar ons terug 
te sturen. Als ik de foto’s van hen ontvangen heb 
zal ik ze doorsturen naar de scholen. 
Allen hartelijk dank hiervoor. Wij willen iedereen dan ook bedanken namens   
Stefan en Margaretha Bakker, onze werkgroep en bestuur, 

Mirjam Hilbrands 
Ria Bakker 

Albert Bruinewoud 
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DE OECUMENISCHE WERKGROEP KLAZIENAVEEN 
 

“ EUGÈNE SNIJDEWIND GAAT VOOR IN DE KERK” 
 

De Oecumenische Werkgroep Klazienaveen 
introduceert in Klazienaveen een nieuw fenomeen onder 
de noemer ‘Preek van de Leek’. Op zondag 29 januari 
a.s. zal er om 15.00 uur in de Kruiskerk aan de Omloop 
in Klazienaveen een bijzondere kerkdienst plaats vinden, 
deze keer met het thema:  “Is twijfelen óók geloven ?”.  
 

Spreker in deze dienst is Eugène Snijdewind. In 1971 
vestigden Eugène en Mieke Snijdewind zich als eerste fysiotherapeuten in 
Klazienaveen. Hij heeft een streng katholieke opvoeding gehad, maar is sinds 
lange tijd geen lid meer van deze kerk. Hij vindt zijn inspiratie met name in de 
wereld om hem heen, waar je - ondanks de verwarrende tijd waarin we leven - 
nog zoveel onbaatzuchtige goedheid en zorgzaamheid kunt ontmoeten. 
Tijdens zijn preek tracht hij ons mee te nemen in verdriet, twijfels en zorgen, 
maar ook in blijde en hartverwarmende momenten.  Kortom alledaagse dingen 
die ons bezighouden. 
 

Een andere kerkdienst ? . . . Ja . . . Maar dan wél met de intentie om aan het 
denken gezet te worden over geloof en leven. Wat beweegt mensen en waarom 
vinden mensen hun passie niet meer in de kerk? 
De dienst zal worden ingeleid door Ds. K. de Graaf. De muzikale begeleiding 
is in handen van Marc Bruinewoud, die ongetwijfeld ook voorkeursmuziek van 
de spreker zal spelen. Het belooft een mooie middagdienst te worden waarvoor 
iedereen van harte wordt uitgenodigd. De toegang is uiteraard gratis. Wel wordt 
na afloop gecollecteerd voor de onkosten van deze dienst. 
De deelnemende kerken in de Oecumenische Werkgroep zijn:  
- Apostolisch Genootschap, Eben-Haëzer kerk, Kruiskerk,   
- R.K.-St. Henricuskerk en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap. 
 
 

OPROEP – OPROEP – OPROEP  
 

Voor de bezetting van het parochiebureau 
 

zijn we op zoek naar vrijwilligers om ons team uit te breiden. Het 
parochiebureau heeft zitting op maandagavond van 18.15 tot 18.45 uur.  Je 
wordt ingedeeld volgens een rooster, waarbij je altijd met zijn tweeën bent.  De 
intenties worden in een computerprogramma verwerkt. Ervaring met een 
computer is handig, maar niet vereist.  
 

Voor meer info of aanmelden neem gerust contact op of kom langs op  het 
parochiebureau tel: 0591-649071 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Parochieraad 12 december 2016 
 
Waarover spraken zij: 
 

 De fusie per 1 januari 2017 is nagenoeg rond. Er moeten nog enkele 
puntjes op de i gezet worden. Nog deze maand wordt de definitieve 
goedkeuring van het bisdom verwacht.  

 Er zijn inmiddels 7 toezeggingen van parochianen die zitting willen 
nemen in de locatieraad, waaronder enkele oud leden van kerkbestuur 
en parochieraad. Er wordt nog naarstig naar een achtste lid gezocht. 
Er zijn al diverse personen benaderd doch dat heeft nog geen nieuw 
lid opgeleverd. 

 Er wordt gesproken met de eigenaar van de winkelpanden aan de 
Langestraat over een nieuwe erfafscheiding tussen de parkeerplaats 
en het kerkhof. 

 Op dit moment wordt het parochiearchief opgeschoond en 
geïnventariseerd. Daarna kan het overgedragen worden aan het 
bestuur van de nieuwe parochie Maria, Hertogin van Drenthe. 

 De oproep in het Klaverblad voor aanvulling van de schoonmaakgroep 
heeft nog geen enkele reactie opgeleverd. 

 Er is gesproken over het aflezen van de misintenties tijdens kerstmis in 
de gezinsviering. Het aflezen blijft dit jaar op de gebruikelijke wijze 
tijdens de viering plaatsvinden. 

 De voorzitter bedankt de leden voor hun jarenlange inzet in de 
parochieraad en in het bijzonder  
Angela Dillerop en Miny Hoge  
die na 1 januari niet terugkeren  
in de locatieraad. 
 

 

 OPROEP – OPROEP – OPROEP  
 

Voor ons team van kerkschoonmaak zijn we naarstig opzoek naar mensen die 
willen helpen. Helaas heeft onze vorige oproep geen enkele reactie 
opgeleverd. Misschien werd het op een verkeerd tijdstip gevraagd, zo vlak voor 
de drukke decembermaand. Dus daarom nog eens onze oproep. 
 

Wie komt ons team voor kerkschoonmaak versterken? 
 

Vele handen maken licht werk, dus misschien is er een vriendengroep die 
eens iets anders wil en samen kan komen helpen.  

We hopen op uw reactie. 
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Het grafrecht voor onderstaande graven is met ingang van 31 december 
2016 door rechthebbenden opgezegd. 
Tot 1 juni 2017 kunnen belanghebbenden zich melden voor overname 
grafrecht. 

grafc naam voornamen geb. datum overl.datum 

2A21 Boerland-Bulle Elizabeth Maria 07 jun 1860 08 feb 1924 

2A22 Boerland Henricus Gerhardus 18 mei 1858 20 jan 1942 

2B10 Scholte Aalbes- 
Bakker 

Henderika Aleida 10 mei 1896 10 mei 1986 

2B11 Scholte Aalbes Johan Hindrik 21 feb 1989 02 sep 1962 

2F45 Klönne-Valke Margaretha Adelheid 06 mei 1904 20 aug 1986 

2F46 Klönne Herman 12 aug 1898 31 aug 1966 

2F47 Lambers Johannes A. H. 10 apr 1931 24 jul 1966 

2G22 Veltrop-Harms Maria Catharina 06 mei 1944 05 aug 1981 

2I58 Heidotting-Roufs Maria Henderika 27 mrt 1897 25 sep 1970 

2J17 Lambers Gerardus H. R. 10 sep 1896 18 aug 1971 

2J18 Lambers-
Wesseling 

Maria Elisabeth 08 aug 1896 10 jan 1986 

3C27 van Ommen-
Wesseling 

Maria Catharina 13 dec 1897 23 nov 1954 

3C28 Ommen van Jan Harm 01 apr 1897 01 jul 1976 

3C34 Tiben  Jan Willem 01 nov 1911 17 mrt 1056 

3I03 Lübbers Bernardus 03 sep 1896 27 okt 1974 

3I04 Lübbers-Muès Maria Catharina 17 apr 1903 20 jan 1971 

3I15 Jonge de Otto 21 jan 1937 28 dec 1971 

3J10 Lambers Jan Berend 09 jun 1888 05 nov 1977 

3J11 Lambers-Eikens Maria Elisabeth 01 okt 1887 07 dec 1976 

 
Voor informatie kunt u contact opnemen met lid kerkhofbeheer  
Hein Langen  
tel: 0591-317829    
Email: h.langen@lijbrandt.nl    

 

GRAFRECHTEN 
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LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA - ZWARTEMEER 

 

Kerk               De Hoven 8    
Pastorie:  De Hoven 10  

7894 BT Zwartemeer 
Telefoon: 0591-312466 
 

Redactieadres:  
De Hoven 8   
Email: liespeters@outlook.com   
          en siebi@home.nl 
 

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:    De Hoven 8, in de kerk, telefoon: 0591-769144 
Mail adres:   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: 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,    mail: hpeters@ziggo.nl.     Telefoon: 0591-316324 
 

ADM. BEGRAAFPLAATS + FONDS UITVAARTVOORZIENING   
Annet Harms, Kniepveen 12, tel. 06-53813195.   
Mail: r.k.begrafenisfonds@hotmail.com 

mailto:r.k.begrafenisfonds@hotmail.com
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 29 januari: 
Ouders Lambers-Rocks en kinderen, Berend Berens en Marie Berens-Siebum, 
ouders Immink-Kolmer en zoon, Annie Voss-Grol, Gradus van Ommen,  
ouders Siebers-Siebum. 
 
Zaterdag 4 februari: 
Ouders Siebers-Siebum. 
 
Zondag 12 februari: 
Geert Siebum, ouders Siebers-Siebum. 
 
Zaterdag 18 februari: 
Herman en Stien de Groot en zoon Gerrie, ouders van Veggel-Janzen, 
Ben en Leidy Brockman-Wesseling, Berend Berens en Marie Berens-Siebum, 
ouders Conen-Thöne, Pa en Ma Post, ouders Siebers-Siebum. 
 
Zondag 26 februari: 
ouders Lambers-Rocks en kinderen, ouders Immink-Kolmer en zoon, 
ouders Oortmann-Peters, ouders Lambers-Roufs en dochter Lies, 
ouders Siebers-Siebum. 
 
Woensdag 01 maart Aswoensdag 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

28 jan   t/m 29 jan  Bert Kiers 0591-317031 
30 jan   t/m 05 feb Tiny Smit 0591-313472 
06 feb     t/m 12 feb Jan Siebers 0591-313282 
13 feb   t/m 19 feb Jan Knol 0591-316578  06-13305516 
20 feb   t/m 26 feb Jan Siebers 0591-313282 
27 feb   t/m 05 mrt Tiny Smit 0591-313472 
 

ACOLIETEN 
 

29 jan Wander Snippe   
04 feb Geen   
12 feb Geen   
18 feb Marianne Keurs   
26 feb Wander Snippe   
01 mrt Geen   Aswoensdag  
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LECTOREN 
 

29 jan Annie Bartels 
04 feb Geen 
12 feb Geen 
18 feb Bertha Heidotting 
26 feb Truus Falke 
01 mrt Geen   Aswoensdag  
 

COLLECTE 
 

Van      2e COLLECTE 
1 maart t/m 16 april   Bisschoppelijke Vastenactie 
 
 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
 

23 feb 20.00 uur Parochievergadering 
13 feb 19.30 uur KVG: Handvaardigheid gegeven door Mieke Schepers 
 
 

OUDERENVIERING 
 

Woensdag 25 januari     en     Woensdag 22 februari om 14:00 uur 

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 
 
 
 
 
 

BLOEMVERSIERING 

 
  

 Minie Snippe       tel: 0591-31 40 63 
 Lenie Theijken     tel: 0591-31 70 73 

 
 
 

Na de viering Koffie 



 

Klaverblad  Zwartemeer Pagina | 39 

 

Overleden 
op 14 december 2016 

 

Mevr. Savenije-Bunt 
Correspondentieadres: Boerhoorn 16 Emmen 

in de leeftijd van 94 jaar 
 

********************** 
                

op 15 december 2016 
 

Anna Maria Helena Voss-Grol (Annie) 
De Huizen 81 Zwartemeer 
 in de leeftijd van 77 jaar 

 

********************** 
 

                      op 15 december 2016 
 

Gerhardus van Ommen (Gradus) 
Eemslandweg 13 Zwartemeer 
in de leeftijd van 87 jaar 

 

********************** 
 

op 19 december 2016 
 

Anna Gertruid Sandten-Suelmann 
Rondweg 97 Emmen 

In de leeftijd van 93 jaar 
 

Dat zij mogen rusten in vrede 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

                     
                                Werkgroep 
  

aandacht voor nabestaanden. 
 

Contactpersoon: Minie Snippe  
tel.0591 - 314063. 

FAMILIEBERICHTEN 
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ZIEKEN EN BEJAARDEN BEZOEK 
 

Wilt u bezoek tijdens uw ziekte thuis belt u dan 
één van de contactpersonen van de werkgroep 
ziekenbezoek: 
 

Annie Lübbers   tel: 0591-315529  
Lucy Kieviet   tel: 0591-315253 
 

Ziekenbezoek 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  
Lucy Kieviet         tel: 0591-315253 
 

OUD PAPIER 
 

Vrijdag 03 maart  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. 
 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL  
 

VRAAG AAN DE PAROCHIANEN 
 

Door de fusie zijn wij veranderd van parochie Zwartemeer naar  
locatie Zwartemeer. 
 

Daardoor zitten wij met de naam van de kerk.  
Wordt dat de: Antonius van Padua- of Verrijzeniskerk? 
 

Als u een suggestie heeft laat het ons dan even weten. 
 

Mail naar: parochie.zwartemeer@gmail.com   
Of een briefje in de brievenbus van de kerk.             Alvast onze dank hiervoor 
                                                                                     Locatieraad Zwartemeer  

mailto:parochie.zwartemeer@gmail.com
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HOUD JE VAN ZINGEN? KOM DAN BIJ KINDERKOOR YAËLA! 

 
Yaëla is het kinderkoor van de 
Sint Antonius van Padua 
parochie in Zwartemeer die 
houdt van zingen! Het koor 
bestaat in haar huidige vorm 
sinds 20 augustus 2014. Het is 
een kinderkoor die swingende 
liedjes ten gehore brengt. 
Yaëla’s motto is:  
 

‘Zingen maakt blij!’ 
 

Het koor bestaat momenteel uit 18 enthousiaste leden, maar er kunnen en 
mogen natuurlijk nog veel meer bij! Alle kinderen (van welke basisschool/ VO- 
school of dorp dan ook) die graag bij ons koor zouden willen, zijn van harte 
welkom!  

Bij genoeg opgaven starten we ook een ‘tienerkoor’ 
voor jongens en meisjes v.a. 10 jaar. 

 

Wil je liever eerst een keer komen kijken en luisteren, dan mag dat natuurlijk 
ook. Kom gerust eens langs op een woensdagavond van 17.45 – 18.30 uur!  
 

Voor meer informatie:  
Mirella Peters-Burmann 
tel: 0591-311464  
E-mail: mirellapetersburmann@hotmail.com 
 
Kerst 2016 
Rond de kerst heeft kinderkoor Yaëla drie keer haar zangkunsten mogen laten 
horen! Op zondag 18 december zong Yaëla op de plaatselijke kerstmarkt en ’s 
avonds tijdens het kerstconcert in de RK-kerk te Zwartemeer. Eerste kerstdag 
werd er gezongen tijdens de familieviering in onze kerk.  
Dankzij de inzet en het 
enthousiasme van de 
kinderen (en hun ouders) 
is dit allemaal mogelijk!  
 

Kinderkoor Yaëla  

en ouders,  

bedankt! 
 

mailto:mirellapetersburmann@hotmail.com
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KERKEN IN DE BUURT 
 

Veel mensen uit Zwartemeer kennen allemaal het witte kerkje langs de weg 
tussen Zwartemeer en Klazienaveen. Vaak hoor je dan: " Ze zijn wel fanatiek 
in het geloof dat ze belijden want vaak gaan ze op zondag twee keer naar de 
kerk ". Maar weinigen weten precies om welke geloofsgemeenschap het gaat. 
Het is de Volle Evangelie Gemeente Klazienaveen aan de Langestraat 
205. 
 

Dit zijn de belangrijkste punten in hun geloofsbeleving: 
- geloven in de Bijbel als het onfeilbare woord van God 
- geloven in enige God die zich openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest 
- geloven in vergeving en reiniging van zonden door het kostbare bloed van   
  Jezus Christus 
- geloven in de noodzaak van bekering en de daarop door God geschonken  
  wedergeboorte 
- geloven in de noodzaak van de bediening van de Bijbelse waterdoop door  
  onderdompeling uitsluitend aan bewust gelovende 
 

Met grote nadruk stelt de Gemeente dat: Het woord van God heeft absoluut 
gezag boven welke belijdenis dan ook. 
 

Financiën 
De Gemeente heeft geen voorganger in dienst. Wel worden er regelmatig 
sprekers gevraagd van buiten de gemeente. Omdat ze geen personeel in 
dienst hebben is hun kostenplaatje ook lager. 
Desondanks sloot de jaarrekening over 2015 sluit met een nadelig saldo van 
€ 2.960. Dit kwam met name door een grote gift aan een fonds voor 
wereldwijde zending.                                                                                      

   JS 

LACHEN BUITEN DE KERK OM 
 

DE PAUS EN ZIJN CHAUFFEUR 
 

Nadat de chauffeur op de luchthaven de bagage van de 
paus in de kofferbak van de limousine had geplaatst 
bemerkt hij dat de paus nog altijd op de stoep staat. 
“Neem me niet kwalijk, Uwe Heiligheid”, zegt de 
chauffeur, “zou u alstublieft willen instappen zodat we 
kunnen vertrekken?” 
 

“Om je de waarheid te vertellen”, zegt de paus, “ze willen in het Vaticaan niet 
dat ik met de auto rijd en ik zou dat graag vandaag toch eens willen doen.” 
“Het spijt me erg, maar ik kan je dat niet laten doen anders verlies ik mijn job! 
en wat als er iets gebeurt”, protesteert de chauffeur. 
“Ik zal iets speciaals voor je doen”, antwoordt de paus. 
 



 

Klaverblad  Zwartemeer Pagina | 43 

INLEVEREN KOPIJ 
Voor het volgende parochieblad 
voor vrijdag 10 februari 2017 

Slecht gezind geeft de chauffeur toe en gaat dan toch maar op de achterbank 
zitten terwijl de paus achter het stuur kruipt. Zeer snel betreurt de chauffeur zijn 
beslissing. Amper hebben ze de luchthaven verlaten of de paus drukt het 
gaspedaal in en voert de snelheid op tot 170 km per uur. 
 

“Ik smeek u, Uwe Heiligheid vertraagt a.u.b.”, zegt de chauffeur bezorgd. 
Maar de paus gaat met die snelheid door tot er plots een sirene te horen is en 
een politieman op een motor een teken maakt om te stoppen. 
“Mijn God, ik ga mijn rijbewijs kwijtraken!” schreeuwt de bange chauffeur. 
 

De paus zet de auto aan de kant en draait het raampje naar beneden als hij de 
politieman ziet naderen. 
Maar zodra de man de paus herkent keert hij terug naar de politiemotor, roept 
over de radio zijn baas op en zegt dat hij net een limousine heeft doen stoppen 
die 170 km per uur reed. 
“En, wat is het probleem”, zegt de chef, “sluit hem op!” 
“Ik denk niet dat we kunnen doen, de man is een heel belangrijk iemand”,  
zei de politieman. 
 

De chef antwoord: “Dat is geen goede reden!” 
“Ja maar, met belangrijk bedoel ik echt belangrijk”, zegt de politieman. 
“Wie heb je dan te pakken, de burgermeester?” 
“Veel groter.” 
“Een parlementariër?” 
“Nog veel GROTER.” 
“De president?” 
“Nog veel belangrijker.” 
“Goed dan, zeg me dan wie het is!” 
“Ik denk dat het God zelf is!” 
“Maak je nu een grapje, waarom denk je dat het God is?” 
“Hij heeft de paus als chauffeur! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
Is er gezinsuitbreiding geweest laat het ons even weten:  
Ledenadministratie Harry Peters, Verl.v.Echtenskanaal nz 51 
Tel. 0591 - 31 63 24 

MAIL:    hpeters@ziggo.nl. 
Of een kaartje in de brievenbus van de kerk 

mailto:hpeters@ziggo.nl
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VOLTOOID LEVEN 
 

Een avond voor alle mensen die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn…De 
projectgroep toerusting van het vicariaat Groningen-Drenthe organiseert een 
avond over ‘Voltooid leven’. ‘Voltooid leven’: een hot item het afgelopen jaar!  
 

Deze avond willen we dit prangende thema aan de orde stellen. Immers, we 
mogen aan deze vraag niet voorbijgaan. Hoe laten we als kerk mensen, die 
deze vraag hebben, niet in de steek? 
 

Deze avond laten we pastor René van Doremalen aan het woord. Hij heeft 
vanuit zijn beroep als geestelijk verzorger ruime ervaring met het omgaan met 
deze vraag. Tegelijkertijd is hij ethicus. Met ons wil hij vanuit het katholieke 
geloof nadenken over dit moeilijke thema. 
 

Waar:  Parochiezaal R.K.-kerk Hoogeveen 
Blankenslaan Oost 2 te Hoogeveen 

Wanneer:  Donderdag 9 maart 2017 van 20.00 tot 22.00 uur 
Voor wie:  Allen die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn 
Door wie:  Pastor René Doremalen 

Geestelijk verzorger Zorggroep Noorderbreedte 
Medisch Centrum Leeuwarden 
Docent ethiek 

Parkeren:  Achter pastorie en kerk 
Opgave:  Aanmelden tot 1 maart 2017 bij: Vicariaat Groningen-Drenthe 

t.a.v. mw. L. Winter Ubbo Emmiussingel 79 
9711 BG Groningen Tel. 050-4065888, alle dagen 
e-mail: l.winter@bisdomgl.nl 
Aan deze avond zijn geen kosten verbonden. 

 

NIEUWE PAROCHIES IN GRONINGEN EN DRENTHE 
 

Sinds 1 januari jl. is het bisdom Groningen-Leeuwarden twee nieuwe parochies 
rijker. In Zuidoost Drenthe fuseerden de oude parochies van 
Emmercompascuum, Bargercompascuum, Klazienaveen en Zwartemeer tot 
de nieuwe Maria, Hertogin van Drenthe-parochie. 
Rond de stad Groningen fuseerden de Jozefparochie in Zuidhorn en de 
Nicolaasparochie in Haren met de Salvator-Mariaparochie en de 

mailto:l.winter@bisdomgl.nl
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Walfriedparochie in Groningen tot de nieuwe Hildegard van Bingenparochie. 
De parochiekerken houden hun oude namen. 
 

In 2012 telde het bisdom Groningen-Leeuwarden nog 84 parochies. Met de 
recente parochiefusies zijn dat er nu 30. Uiteindelijk zullen er in 2018 nog 19 
parochies zijn. 
 

De parochiefusies zijn een uitvloeisel van het diocesane beleidsplan 
‘Kwetsbaar en Hoopvol’ dat een bestuurlijke versterking van parochies beoogt. 
Vitalere parochies zijn beter in staat om door middel van nieuwe missionaire en 
diaconale activiteiten een brug te slaan tussen kerk en wereld. Tegelijkertijd 
moet er naast bestuurlijke schaalvergroting sprake zijn van pastorale 
schaalverfijning waardoor pastores meer tijd krijgen voor hun parochianen. 

 

ONTMOETINGSDAG IN WOLVEGA 

Voor mensen, die hun partner hebben verloren 
 

Wanneer: dinsdag 28 maart 2017 
Tijd: 10.00 tot ongeveer 15.30 uur 
Waar: parochiehuis van Wolvega 
   Lycklamaweg 12 

    8471 JX WOLVEGA. 
 

De diocesane werkgroep Partnerverlies van het 
Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk 

half jaar in telkens een andere regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die 
hun partner door de dood hebben verloren. Het ‘ontmoeten’ staat op deze dag 
voorop, omdat praten met mensen, die hetzelfde hebben meegemaakt, erg 
waardevol en helend kan zijn.  
 

Pastor Bernard Buit zal een inleiding houden over verliesverwerking. Hij zal ook 
stilstaan bij de plaats, die God daarbij inneemt. De dag zal worden besloten 
met een korte viering. Voor koffie/thee en een lunch wordt gezorgd. Er wordt 
van u een bijdrage in de kosten gevraagd van € 12,00. Als u het prettig vindt, 
kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.  
 

U kunt zich tot 21 maart 2017 opgeven bij de afdeling Pastorale Dienstverlening 
van het Bisdom Groningen-Leeuwarden, Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG 
Groningen, tel. 050-4065888. Email: l.winter@bisdomgl.nl 
Wilt u meer of andere informatie, dan kunt u bellen met: 
 

Mevr. M.H.A. Steen-Blom   tel. 0516-850820 
Mevr. A. van Diepen-Galama  tel. 0527-252418 
Mevr. G. Schotanus-ten Berge  tel. 050-3012620 
Mevr. J. v. Mensvoort-Brugmans tel. 0591-351596 
 

Na opgave ontvangt u rond 22 maart 2017 een programma, een 
routebeschrijving en verdere informatie over de ontmoetingsdag. 
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STILLE OMGANG: EEN SPIRITUEEL MOMENT 
 

Amsterdam 18-19 maart 2017 
 

Jaarlijks vindt er in Amsterdam een processie plaats om het 
Amsterdamse hostiewonder uit 1345 te gedenken. De 
religieuze en meditatieve processie vindt plaats in de 
binnenstad van Amsterdam en in stilte. Vandaar de naam Stille 
Omgang. De route van de processie loopt o.a. langs de 
Heiligeweg, de Kalverstraat, het Spui, de Nieuwendijk, de 
Warmoesstraat en de Nes. 
 

Ook in 2017 is het de bedoeling dat de pelgrims uit het bisdom Groningen 
Leeuwarden gezamenlijk naar Amsterdam gaan om de Stille Omgang te lopen. 
De Groningse pelgrims komen met een bus naar Heerenveen waar om ca. 
19.00 uur, tezamen met de Friese pelgrims, een bijeenkomst met gebed en 
zang wordt gehouden ter voorbereiding op de tocht in Amsterdam.*  
 

Vanuit Heerenveen vertrekken de pelgrims in bussen om 20.15 uur naar 
Amsterdam. In Joure en Nagele wordt gestopt om de pelgrims van de 
Noordoostpolder mee te nemen. Tegen 22.00 uur arriveren we in Amsterdam 
en kunnen we even pauzeren in de Lutherse Kerk aan het Spui. Vandaar wordt 
gewandeld naar kerkgebouw De Krijtberg aan de Prinsengracht, waar we om 
22.15 uur beginnen met een H. Mis. De pelgrims van Heerhugowaard (waarvan 
velen lopend naar Amsterdam zijn gegaan die dag) en Egmond vieren met ons 
de H. Mis, die dit keer door ons wordt verzorgd. Daarna lopen we de Stille 
Omgang. Rond 01.00 uur gaan we weer met de bus terug naar de 
Noordoostpolder, Friesland en Groningen. 
 

In 2017 wordt de tocht in de nacht van 18 op 19 maart gehouden. De intentie, 
waarbij stil wordt gestaan, luidt: Voor U in ootmoed, met U in geloof, in U in 
stilte (Dag Hammarskjöld). Deze intentie is verwerkt in de overwegingen, die 
we bij de gebeden en zang in de bus uitspreken.  
 

De kosten van de pelgrimstocht bedragen 22 euro incl. koffie/ thee in 
Heerenveen. De kosten voor de pelgrims uit de Noordoostpolder bedragen 17 
euro. U kunt zelf voor onderweg in de bus etenswaren meenemen. 
 

U kunt zich opgeven bij: 
Paul Janssen (Heerenveen): tel: 0513-653803 en b.g.g. 0514-581602  

Email: stilleomgang@phjanssen.nl 
Louis Lukassen (Groningen): tel: 050- 3134872 
    Email: a.lukassen10@kpnplanet.nl 
Bisdom:                   Email: stilleomgang.bisdomgroningen@gmail.com  
 

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de Stille Omgang: 
http://www.stille-omgang.nl/ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wilt u adverteren neem dan contact op met  

Fam. Heijnen 

Tel: 0591-354116 

Email: hermanina@hotmail.com 
 



 

 
 

DE ECHO 
 

Een vader loopt met zijn dochtertje over een bergpad.  
Plotseling struikelt het meisje.  
Ze voelt een stekende pijn in haar enkel en roept ‘Auhhhh’.  
Verrast hoort ze een stem vanuit de bergen terugroepen: ‘Auhhhh’. 
Het meisje is verbaasd en roept: ‘Wie hoor ik daar?’ 
Het enige antwoord dat ze krijgt is: ‘Wie hoor ik daar?’ 
Ze wordt boos en roept kwaad: ‘Lafaard!’ 
De stem reageert onmiddellijk: ‘Lafaard’!’ 
 

Het meisje kijkt haar vader aan. 
‘Wat gebeurt hier?’ 

Haar vader antwoordt 
‘Let goed op’, en roept: ‘Ik bewonder jou’. 

De stem antwoordt: ‘Ik bewonder jou’, 
en dan roept hij: ‘Jij bent prachtig!’ 

De stem bevestigt dit direct: ‘Jij bent prachtig!’ 
 

      De vader gaat naast zijn dochter zitten en zegt:    
‘We noemen dit een echo en in die echo zit het  
geheim van het leven. Het leven geeft je terug  
wat jij het geeft. Het leven is als een spiegel.  

Als je meer liefde wilt, geef dan meer liefde. Wil je dat mensen begripvol en 
respectvol met elkaar omgaan? Geef ze dan begrip en respect. Dit gaat op 

voor alles wat je onderneemt. Wat je 
geeft wordt weerspiegeld in wat je 
van het leven terugkrijgt’.  
Het meisje hinkelt naast haar vader 
de berg af. Ze zal deze bergwandeling 
niet meer vergeten. 

 
Uit: ‘Verhalen uit de onderstroom’ 


