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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 inleveren kopij voor het volgende nummer van het 
Klaverblad is 16 maart. 
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 
8 april en geldt t/m 5 mei 2017. 

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 09 27 februari t/m 05 maart Pastor Myriam 

Week 10 06 maart t/m 12 maart Pastor Tako de Wolff 

Week 11  13 maart t/m 19 maart Pastor Myriam 

Week 12 20 maart t/m 26 maart Pastor Tako de Wolff 

Week 13 27 maart t/m 02 april Pastor Myriam 

Week 14 03 april t/m 09 april Pastor Myriam 
 
 
 

Voor het aanvragen van het Sacrament van Ziekenzalving tijdens afwezigheid 
van pastoor de Zwart zie onderstaand bericht 
 

Pastor Myriam     tel: 0591-226172 
Pastor Tako de Wolff tel: 06-15020448 
 

ZIEKENZALVING TIJDENS AFWEZIGHEID PASTOOR DE ZWART 
 

Indien het Sacrament van Ziekenzalving gewenst is, wilt u de priester dan zo 
snel mogelijk 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. 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 
 
 

We zijn dringend 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 neem dan a.u.b. contact op 
met 

Ina Heijnen tel: 0591-354116 of pastor Myriam tel: 0591-226172 
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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  Barger-Compascuum  

Zwartemeer  Klazienaveen 
 

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

 
 

OPENINGSTIJDEN PAROCHIESECRETARIAAT OP LOCATIE 
 

 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 

stuurgroep 
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VIERINGEN OP DE LOCATIES 
 
 

dag 1 maart Aswoensdag koor 

woensdag Klazienaveen GV-W  19.00 Dames 

 Zwartemeer GV-W 19.00 Gem. Koor 

 Barger-Compas Pastor Myriam 19.00 Dames 

 Emmer-Compas GV-W 19.00 Dames/Heren 
 

dag 4 & 5 maart VOM-viering vasten koor 

zaterdag Klazienaveen Pastoor v.d. Wal  19.00 Dames 

 Zwartemeer Pastor Myriam 19.00 Gem. Koor 

zondag Barger-Compas Pastoor Stiekema 09.00 Dames 

 Emmer-Compas Pastoor Stiekema 10.30 Heren 
     

dag 11 & 12 maart 2e zondag 40-dagentijd koor 

zaterdag Barger-Compas Pastor Myriam 19.00 Heren 

 Emmer-Compas CV-W EC 19.00 Enjoy 

zondag Klazienaveen Pastoor Stiekema 09.00 Heren  

 Zwartemeer Pastoor Stiekema 10.30 Gem. Koor 
     

dag 18 maart Openingsviering MHvD koor 

zaterdag Zwartemeer 
Vicaris Wellen  
Pastor Myriam 

19.00 
alle 
kinderkoren 

     

dag 25 & 26 maart 4e zondag 40-dagentijd koor 

zaterdag Barger-Compas Pastoor Duzijn 19.00 Heren 

 Emmer-Compas Pastor Myriam 19.00 Heren 

zondag Klazienaveen Pastor Myriam 09.00  

 Zwartemeer Pastor Myriam 10.30 Gem. Koor 
     

dag 1 & 2 april 5e zondag 40-dagentijd koor 

zaterdag Klazienaveen Pastoor v.d. Wal 19.00  

 Zwartemeer CV-W EC 19.00 Young People 

zondag Barger-Compas  CV-W EC 09.00 Dames 

 Emmer-Compas CV-W EC 10.30 Heren  
     

dag 8 & 9 april Palmzondag  koor 

zaterdag Barger-Compas Pastoor Stiekema 19.00 Heren  

 Emmer-Compas Pastor Myriam 19.00 Xtra-Eigen-Wijs 

zondag Klazienaveen Pastor Myriam 09.00 Kinderkoor  

 Zwartmeer Pastor Myriam 10.30 Yaëla 
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Woensdag 1 maart was Aswoensdag en we zijn weer de Veertigdagentijd in 
gegaan, de jaarlijkse voorbereiding op het Paasfeest. De naam Veertig-
dagentijd verwijst naar de tocht van veertig jaar dat het volk van Israël maakte 
op weg naar het Beloofde Land. Misschien voelt het dit jaar voor ons als 
parochie nog meer als een woestijntijd dan andere jaren. Pastoor de Zwart is 
afwezig in verband met sabbatverlof. En dan voelt het anders dan anders. 
Dagelijks een eucharistieviering in één van onze kerken is in deze tijd niet 
vanzelfsprekend meer. En ook in de weekenden kunnen we iets minder vaak 
de eucharistie vieren, hoewel er gelukkig in alle kerken wel altijd een 
weekendviering zal zijn. Behalve dan 18 maart, maar daar hoort u elders in het 
blad meer over.... 
 

Een tijd als deze doet ons beseffen dat veel van wat wij 
altijd als “normaal” in onze parochie beschouwd hebben, 
niet zo vanzelfsprekend is. Misschien helpt het ons ook 
om de waarde van de pastorale zorg die we de 
afgelopen jaren mochten genieten des te meer te 
waarderen.  
 

Van oudsher is de Veertigdagentijd een tijd van bezinning als voorbereiding op 
het Paasfeest. Vroeger noemden we het de Vastentijd, en vasten kan erbij 
horen. Je kunt op verschillende manieren vasten. Niet eten, of bepaalde dingen 
niet eten of doen. Wie kent niet het vastentrommeltje van vroeger al is het maar 
uit verhalen? Door zo bezig te zijn met vasten kun je de Veertigdagentijd een 
extra dimensie geven. Je kunt aan den lijve ervaren wat vasten met je doet. 
Het blijft niet iets van het hoofd, maar van heel ons wezen.  Het kan ons helpen 
om te merken hoe vast we aan sommige gewoonten zitten:  
social mediagebruik, snoepgedrag, alcohol, shoppen, onze smartphone, noem 
het maar op. Een stukje bewustwording. En dan je afvragen: wil ik dat wel? Het 
kan helpen ruimte te scheppen voor andere dingen. Bewuste keuzen te maken. 
 

De Veertigdagentijd is ook een tijd om aan relaties te werken. Afspraken en 
beloften nakomen, fouten goed maken. Mensen die je misschien wat 
verwaarloosd hebt eens bellen of opzoeken. Eens de minste willen zijn bij 
conflicten en zo werken aan verzoening.  En natuurlijk is deze tijd ook de 
uitgelezen tijd om onze relatie met God extra aandacht te geven. Misschien 
eens vaker naar de kerk, of meer ruimte voor stilte en gebed scheppen. In de 
stilte kun je soms beter horen, naar jezelf, naar God.  
 

Er zijn veel manieren om de Veertigdagentijd zinvol in te vullen. Graag wens 
ik u allen een zinvolle, vreugdevolle Vastentijd. Dat we mogen groeien in 
geloof, hoop en liefde. Dan zal het een Zalig Pasen worden. 

 Pastor Myriam 

WOORD VAN DE PASTOR: VEERTIGDAGENTIJD – WOESTIJNTIJD 



 

Klaverblad  Algemene informatie Pagina | 8 

EVEN VOORSTELLEN: PASTOR TAKO DE WOLFF 
 

Beste parochianen,  
 

Maria, Hertogin van Drenthe, zo heet u 
parochie. Deze naam ben ik in mijn vorige 
werk als legeraalmoezenier tegengekomen 
als Soldatenmoeder. Haar kapel in Emmer-
Compascuum is daarmee verbonden en de 
geschiedenis daarvan is mij bekend. 
Daarnaast kende ik haar van het wapen van 
Drenthe en van Assen. Nu ga ik in de periode 
dat pastoor  de Zwart met studieverlof is, in 
uw parochie assisteren en daarom deze 
introductie. 
 

Geboren en getogen ben ik te St. Nicolaasga in Friesland. Na de HBS in 
Bolsward ging ik theologie studeren in Amsterdam. Na deze opleiding vond ik 
werk ik als catecheet in het basisonderwijs. Tien jaar later zocht ik een nieuwe 
uitdaging en vond die als aalmoezenier bij de koninklijke landmacht, waardoor 
ik op de kazerne in Assen kwam te werken. Eind 2010 kon ik met vervroegd 
leeftijdsontslag en sindsdien ben ik parttime invalpastor in ons bisdom. 
Zodoende ben ik al in heel wat streken van het bisdom geweest, waaronder 
bijvoorbeeld de Kanaalstreek, in wat nu de parochie van het Heilig Kruis is.  
Dat was in 2012. 
 

De komende maanden zal ik pastor Myriam ondersteunen door een aantal 
uitvaarten voor mijn rekening te nemen en het begeleiden van de Eerste 
Communie en Vormsel projecten. In de weekendvieringen zult u mij weinig 
tegenkomen, want dat rooster is grotendeels ingevuld. Maar als dat nodig is, 
zal ik ook daar bijspringen. Verder is het even afwachten wat zich nog aandient. 
Deze assistentie wordt geformaliseerd met een aanstelling van één dag per 
week. Als het werk meer uren vraagt, is dat, zeg maar, Pro Deo. 
Verder ben ik nu 62 jaar oud, getrouwd, en hebben we drie studerend kinderen. 
Ik zing in het kerkkoor van onze parochie in Assen en maak graag wat muziek. 
Met wandelen, fietsen en volleybal houd ik mijn conditie op peil. Dat is 
belangrijk want vier jaar geleden moest ik halsoverkop naar het ziekenhuis voor 
een hartoperatie. Ik ben daar gelukkig goed van hersteld, maar besef wel dat 
ik niet te veel hooi op mijn vork moet nemen. Ik hoop met mijn assistentie in de 
komende maanden te mogen delen in het wel en wee van uw parochie en bij 
te kunnen dragen aan haar groei en bloei. 
 

Pastor Tako de Wolff 
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CONDOLEANCE 
 

Zaterdagochtend 18 februari ontvingen wij bericht van het overlijden van ons 
zeer gewaardeerde redactielid  

Annie Tieben 
 

Annie was onze eindredactrice en zij zorgde ervoor dat de kopij van onze vier 
parochies samen gevoegd werden tot ons Klaverblad.  
 

Beste familie en vrienden van Annie 
Het waarom is niet te bevatten. 
Mag het jullie troost geven 
dat ons gebed, 
onze gedachten en medeleven 
naar jullie uit gaan              De redactieleden  

                                       van het Klaverblad 
 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DE PAROCHIE   
MARIA HERTOGIN VAN DRENTHE 

 

Hoewel het bestuur nog maar net begonnen is, valt er toch al wel het een en 
ander te vertellen. Al in december kwam het bestuur bijeen om kennis te maken 
met elkaar en om, in grote lijnen, bijgepraat te worden door de fusie-stuurgroep. 

Ook bij de eerste vergadering was een 
afvaardiging van de fusie-stuurgroep 
aanwezig en in de toekomst kan er altijd een 
beroep op hen 
gedaan worden. 
 

Eén van de eerste 
zaken waarmee het 

bestuur aan de slag kon, was het tekenen van de 
oprichtingsdocumenten in Groningen. Een kleine 
afvaardiging ging hier samen met de pastores naar toe.  
 

Verder heeft het bestuur kennis gemaakt met (een deel 
van) de locatieraden tijdens een gezamenlijke 
bijeenkomst. 
Onderwerpen, waarover die avond gesproken is, zijn 
de openingsviering, de afwezigheid van pastoor de 
Zwart en de gevolgen daarvan voor o.a. de Eerste 
Heilige Communie. Om pastor Myriam te 
ondersteunen heeft het bestuur pastor de Wolff aangesteld. Hij zal een aantal 
taken van pastor Myriam overnemen.  
Over bovenstaande zaken vindt u elders in het Klaverblad meer informatie. 
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STARTVIERING NIEUWE PAROCHIE OP 18 MAART 
 

Bij een nieuw begin hoort een viering. Op 1 januari dit jaar zijn we samen een 
nieuwe parochie geworden: Maria Hertogin van Drenthe. Misschien is dit een 
nieuw begin met gemengde gevoelens. We hielden waarschijnlijk allemaal van 
onze “oude” parochies. En daar is ook niets mis mee.  
 

Maar nu de fusie een feit is, willen we dit ook gaan vieren. Niet omdat het oude 
niet goed was, maar omdat we geloven dat deze nieuwe situatie ook nieuwe 
kansen kan bieden. Wat goed was proberen we te behouden, we zetten ons in 
voor vier levende geloofsgemeenschappen in onze nieuwe parochie. Maar we 
willen samen ook proberen nieuwe initiatieven te ontwikkelen. 
 

Het nieuwe begin willen we vieren tijdens de 
 

Startviering parochie  
Maria Hertogin van Drenthe 
Zaterdag 18 maart 19.00 uur 
Verrijzeniskerk Zwartemeer 

 

Vicaris Peter Wellen zal dan samen met pastor 
Myriam voorgaan in een eucharistieviering. 
Passend bij het jonge en nieuwe van onze nieuwe 
parochie is dat de jongste koren, onze kinderkoren, 

de muzikale begeleiding zullen verzorgen. En we vieren natuurlijk ook met 
koffie, thee, limonade en iets lekkers na... 
 

We hopen dat vele parochianen uit alle locaties komen meevieren. 
 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE: CATECHESE EN VIERINGEN 
 

De afwezigheid van pastoor de Zwart heeft gevolgen voor allerlei activiteiten. 
Eén ervan is de Eerste Heilige Communiecatechese en -vieringen. Hierover 
heeft overleg plaats gevonden tussen het nieuwe parochiebestuur en de 
locatieraden. 
 

Voor het voorgaan in een EHC-viering is een priester nodig. In de Paastijd zijn 
wij niet de enige parochie/locatie die graag de Eerste Heilige Communie wil 
vieren. Het bleek erg moeilijk om op zondagochtenden voor alle locaties een 
priester te vinden. Daarom is voor de volgende oplossing gekozen: 
De viering voor de Eerste Heilige Communie voor de locaties Barger-
Compascuum, Emmer-Compascuum en Zwartemeer zal plaatsvinden op 
zaterdagmorgen 20 mei om 10.00 uur in de kerk van Barger-Compascuum. 
Vicaris Wellen zal in deze viering voorgaan. 
De viering voor de locatie Klazienaveen zal plaatsvinden op zondag 11 juni om 
10.00 uur. Deze wordt dus uitgesteld.  
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Gezien het feit dat pastoor de Zwart mede op sabbatverlof gaat om uit te rusten, 
wil het bestuur hem niet belasten met vier EHC-vieringen gelijk na zijn 
terugkomst. Daarom is voor de huidige oplossing gekozen. 
 

We zijn heel verheugd dat de locaties dit enthousiast opgepakt hebben en nu 
ook de ouderavonden voor de locaties Barger-Compascuum, Emmer-
Compascuum en Zwartemeer gezamenlijk zullen organiseren. Ouders uit deze 
locaties die hun kinderen voor de Eerste Heilige Communiecatechese hebben 
opgegeven, hebben inmiddels al de eerste ouderavond achter de rug.  
 

Voor het geven van de catechese zijn ook nieuwe vrijwilligers gevonden. Het 
bestuur en de locatieraden wil graag alle vrijwilligers die zich al inzetten en 
degenen die nu zijn ingesprongen om ervoor te zorgen dat dit grote feest kan 
doorgaan van harte danken. 
 

HOE MAAK JE EEN PALMPASENSTOK 
 

De Palmpasen stok bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis en 
wordt met Palmpasen gemaakt. Er zijn bepaalde vaste attributen bij, die elk 
een eigen betekenis hebben: 
 

Kruis  
Staat symbool voor het kruis waarop Jezus stierf 
(Goede Vrijdag, middag) 
 

Palmtakken  
Staan symbool voor de intocht in Jeruzalem (Palmzondag). 
In Nederland worden deze vaak vervangen door buxustakken. 
 

Haan van brood 
Het brood van het haantje staat symbool voor het breken en verdelen door 
Jezus van het brood bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag). De haan 
staat symbool voor de haan die één keer (volgens Marcus ook nog een keer 
ter waarschuwing) kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet 
kende (Goede Vrijdag/vroege ochtend). 
 

Eieren 
Staan symbool voor nieuw leven (Paaszondag). 
 

30 rozijnen 
Staan symbool voor de 30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried. 
Tegenwoordig worden in plaats van rozijnen ook andere snoepjes gebruikt. 
 

Krans 
Soms ook vervangen door een kroon. Staat symbool voor het Koninklijke 
van Jezus. Jezus als 'koning' van zijn wereld, het Rijk Gods.  
Er is vermoedelijk ook een relatie met de gebruiken rond de meiboom, het 
Romeinse labarum en het zonnerad. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Palmzondag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Palmzondag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buxus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_Donderdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Marcus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zilverling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Judas_Iskariot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meiboom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Labarum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnewiel
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THE PASSION 2017 OP PALMZONDAG 9 APRIL 
 

Een hele groep enthousiaste jeugdigen van alle 3 de kerken in ons dorp 
Emmer-Compascuum zullen het Paasevangelie uitbeelden in een musical die 
zijn weerga niet kent. Het beloofd een hele happening te worden en we 
verwachten weer een volle kerk. Maar laat u hierdoor niet weerhouden om ook 
te komen en mee te genieten. Mee te beleven. 
 

Net als vorig jaar zullen we samen als kerken een getuigenis afgegeven aan 
onze omgeving, door met een groot kruis vanaf de Baptisten kerk, via de 
Protestantse kerk naar de Katholieke kerk te lopen. Een hele tocht waarbij we 
jullie allemaal willen uitnodigen mee te lopen of ergens onderweg gewoon aan 
te sluiten. 

Gezien de afstand die er gelopen moet worden 

roepen we nog enkele kruisdragers op 
 

om zich toch vooral vooraf op te geven. Zo kunnen we regelmatig rouleren, en 
is het voor iedereen vol te houden. 
 

We zullen u allemaal zo spoedig mogelijk laten 
weten hoe laat de tocht begint. 

 

Opgeven kan bij:  
Jannet Dijck   tel: 06-50206237  
Jorinde Wessel  tel: 06-23245092 
 

Nog niet overtuigd of enthousiast?  Lees dan 
onderstaand bericht en ontdek waarom we dit doen en 

sluit u aan. 
 

Dit is het verhaal van de laatste dagen van Jezus 
In de stad Jerusalem, 2000 jaar geleden. Heeft dit 
verhaal in deze wereld of in een dorp als Emmer 
compascuum nog zin? Accepteren wij dat hele bevolkingsgroepen worden 
vermoord omdat ze een ander geloof of een andere mening hebben. Zijn we 
niet heel erg bezig met ons zelf en ons drukke leventje. Zijn we niet te veel 
bezig met randzaken en vergeten we waar het nu echt om gaat, kijken we nog 
wel eens over onze schouder om te kijken hoe het met die ander gaat.  
Ja, juist in deze tijd op deze plek een week voor Pasen heeft het verhaal  
dat gaat over passie en echte liefde heel veel zin, want Jezus verkondigde de 
ware verbinding en gelijkheid in deze tijd. Wat zou Jezus teweegbrengen als 
hij hier nu binnen liep, zou hij verafschuwd worden of uitgefloten, we gaan het 
zien. De Passion het ultieme verhaal van lijden, opoffering, maar ook het 
verhaal van saamhorigheid, elkaar vergeven ten koste van alles.  
Het verhaal van hoop, maar het belangrijkste is onvoorwaardelijke liefde zo 
krachtig dat het verhaal door miljoenen mensen over de hele wereld wordt 
verteld en geschreven in het meest verkochte boek de Bijbel.  
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VASTENAKTIE 2017 

 
Dit jaar is ons campagneproject El 
Salvador. Dit land ligt in Midden-Amerika 
en het heeft een prachtige natuur. Het is 
een vruchtbaar land en mensen die een 
tuin hebben, proberen vaak wat groente of 
fruit te verbouwen. Toch heeft het land 
ook minder mooie aspecten. 
 

Voor ons project bezocht Vastenactie 
wijken van San Salvador, de hoofdstad van El Salvador. Het leven in een grote 
stad is voor kinderen best gevaarlijk. In sommige wijken moeten de mensen 
nog meer opletten: daar zijn criminele bendes actief, de ‘mara’s’. 
 

Iedere mara heeft zijn eigen territorium, waar hij het leven volledig beheerst. 
Mensen worden bedreigd, afgeperst en beroofd. Wie met de politie praat wordt 
ernstig verminkt of vermoord. Mensen kunnen ook niet van de ene wijk naar de 
andere, want op vreemd terrein zijn ze de vijand. 
 

De bendes proberen vooral jongeren en kinderen te werven. Wanneer ze lid 
worden van de bende zorgt dit voor respect, krijgen ze geld en mooie spullen. 
De verleiding is dan ook groot voor veel kinderen en jongeren uit de straatarme 
gebroken gezinnen. 
 

Het campagneproject van dit jaar wil geld inzamelen om voor jeugdhuizen om 
zo te voorkomen dat kinderen en jongeren lid worden van de bendes. 
In het weekend van 4 en 5 maart zal in er op alle locties van onze 
parochie Maria, Hertogin van Drenthe een themaviering zijn. 
 

PERSOONLIJKE INTENTIES BIJ DE NACHTELIJKE AANBIDDING 
 

In de kerk te Emmer-Compascuum is op Witte Donderdagavond  
vanaf 20.00 uur tot middernacht de Nachtelijke Aanbidding.  
Ieder half uur wordt gebeden voor uw opgegeven persoonlijke intenties  
Tussen 22.00 en 23.00 uur is het een stilte uur. 
 

U kunt vanaf Aswoensdag uw persoonlijke intenties inleveren  

 in de doos achter in uw eigen kerk  

 op het parochiebureau te Emmer-Compas in gesloten envelop  

o.v.v. ’Nachtelijke Aanbidding’ 

 of per e-mail sturen naar parochiewillehadus@kpnmail.nl  
 

Bij voorbaat hartelijk dank. 
 

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
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CULTUREEL ERFGOED VAN BARGER-COMPASCUUM 
 

De ‘Historische Werkgroep Barger-Compascuum’ organiseert op zaterdag 25 
maart 2017 een dag Cultureel Erfgoed van Barger-Compascuum. 
U bent daarvoor van harte uitgenodigd. 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 
 

09.30: Café De Kloeck, Verlengde Oosterdiep OZ 108,  
Barger Compascuum; Inloop met koffie. 

 

10.00: Opening: 
Inleiding over het thema: katholicisme in Zuidoost Drenthe, Duitsers 
uit het Emsland, kerkgebouw en historisch kerkhof 

 

10.30:  In de rooms katholieke St. Josephkerk geeft Dr. Hetty Berens uitleg 
over dit Rijksmonument. De katholieke kerk van Barger-
Compascuum is begin jaren twintig onder architectuur van Joseph 
Cuypers gebouwd. Hij is zoon van de beroemde Pierre Cuypers, 
architect van het Rijksmuseum en Centraal Station in Amsterdam en 
tientallen katholieke kerken in Nederland.  

 

Hetty Berens is in 1958 geboren in Barger-Compascuum. Ze is architectuur-
historicus en gepromoveerd op negentiende-eeuwse architectuur en op dit 
moment werkzaam als conservator bij Het Nieuwe Instituut, Rijksarchief voor 
Architectuur en Stedenbouw, in Rotterdam. Zij geldt als kenner van het werk 
van Pierre en zijn zoon Joseph Cuypers.   

 

We lopen daarna via de gemeentelijke monumenten; St. Theresiabasisschool, 
meestershuis en buurthuis De Collink door de Kerklaan naar het 
Hoogveenkerkhof. Daar wordt verteld 
over de historie van het kerkhof en kunt 
u de onlangs geopende expositieschuur 
bekijken. 
 

13.00 – 14.00: Afsluiting in De Kloeck  
                        met soep en brood. 
 

Opgave: U kunt zich opgeven, liefst per 
mail, bij gsfysio@hotmail.com  
of anders per telefoon, alle werkdagen van de week voor 11.00 uur,  
bij Gerard Steenhuis fysiotherapie en fitness, telefoon 0591 349941. 
 

Opgave vòòr 23 maart, zodat we kunnen zorgen voor een goede organisatie. 
De kosten zijn € 7,50, te voldoen aan het begin van de dag. 
 

Historische werkgroep Barger-Compascuum 
Dennes Berends, Hennie Dijck, Anneke van der Kolk-Alers, Gerard Steenhuis 
(contactpersoon) en Louis Veldhuis 

mailto:gsfysio@hotmail.com
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ONTMOETINGSDAG PARTNERVERLIES DINSDAG 28 MAART 2017 
 

Het verlies van je partner is heel ingrijpend. Je leven staat opeens op zijn kop 
en misschien vraag je je af hoe je verder kunt na dit verlies, en het leven weer 
de moeite waard kunt vinden. In ieder geval is de verwerking van verlies, het 
hervinden van het leven zonder je partner, voor iedereen verschillend.  
 

Vele factoren spelen daarbij een rol. Vele mensen in je directe omgeving of 
daarbuiten proberen je daarbij tot steun te zijn. De diocesane werkgroep 
Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden is zo’n groep, die ú tot 
steun wil zijn bij het verwerken van uw verlies. Zij organiseert elk half jaar in 
telkens een andere regio een ‘Ontmoetingsdag’ voor mensen zoals u. Deze 
keer is dat de regio Noordoost Friesland.  
 

Het ‘ontmoeten’ staat op deze dag voorop. De 
dag is namelijk vooral bedoeld om de eigen 
ervaringen met andere mensen, die eveneens  
hun partner hebben verloren, te delen. Het is  
een dag, waarop u op verhaal mag komen en  
waarop u vrijelijk mag zeggen wat u er eigenlijk  
van vindt. Na de dagopening zal pastor  
Bernard Buit uit Veendam 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. 
Als u het prettig vindt, kunt u iemand uit uw 
omgeving meenemen.  
 

Bijdrage in de kosten:  
Wij vragen € 12,00 eigen bijdrage in de kosten, Daarvoor ontvangt u tevens 
koffie/thee en een lunch. Uw bijdrage kunt u op de dag zelf voldoen.  
 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:  
Mw. M.H.A. Steen-Blom tel. 0516-850820  
Dhr. A.M.J. v.d. Rijdt  tel. 0527-615748  
Mevr. G. Schotanus  tel. 050-3012620  
Mevr. A. van Mensvoort tel. 0591-351605  
 

Opgave: Wij willen u verzoeken zich vóór 21 maart 2017 op te geven. U kunt 
zich telefonisch of via de email aanmelden. Tel. 050-4065888  
Email: l.winter@bisdomgl.nl  
 

Na opgave ontvangt u rond 22 maart een programma, een routebeschrijving 
en verdere informatie over de ontmoetingsdag. Er is voldoende parkeerruimte 
bij de kerk. Wij hopen op een goede en helende ontmoetingsdag met u!  
 

Namens de werkgroep Partnerverlies voorzitter  Pastor Bernard Buit 

mailto:l.winter@bisdomgl.nl
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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 elke donderdagavond van  
18.30 uur tot 19.30 uur terecht bij de gastvrouwen op de pastorie.  
 

 Het opgeven van misintenties 

 Informatie en afspraken over doop en huwelijk 

 Afhalen doopbewijzen 

 Doorgeven van boodschappen 
 

 

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:   Pastor Myriam Oosting 0591-226172 
Secretaris/Vice voorzitter:  Herman Linnemann   0591-349333 
Penningmeester:   Henk Drent   06-54224707 
Onderhoud gebouwen :  Jan Bruins   0591-349500 
Kerkhoven:   Herman Wehkamp  0591-349082 
Communicatie:   Karin Siekman     
Diaconie/catechese:   Marja Grummel  0591-348843 
Liturgie/gemeenschapsopbouw:  Ria Feringa   0591-349523 
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Weekend 5 maart VOM-viering 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, fam. Linnemann-Rass, 
ouders Hartmann-Gerdes, gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, ouders 
Tubben-Keizer, ouders Bryan-Hölscher, Herman Mencke, Wim Wehkamp, 
ouders Berens-Hake, Jan Bryan, ouders Feringa-Hake, Wout Verwer. 
 

Weekend 11 maart 
Gezusters Wielage, Karin Peters, ouders Hake-Cramer, Willie Menzen, ouders 
Tubben-Keizer, Gert Hartmann, Herman Mencke, Adelheid Linnemann-Drees, 
ouders Scholte Albers-Hemmen, Wim Wehkamp, ouders Berens-Hake, Jan 
Bryan, moeder Heller-Bols, ouders Hölscher-Arling, Wout Verwer, Johan Hake, 
Bennie Langes. 
 

Weekend 18 maart Openingsviering MHvD locatie Zwartemeer  
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker,-gezusters Wielage, 
ouders Hake-Cramer, ouders Tubben-Keizer, ouders Bryan-Hölscher, ouders 
Cramer-Tubben, Herman Mencke, Bé en Catrien Mencke-Steenhuis, Dolf en 
Zus Hemmen-Thole, ouders Berens-Wehkamp, Wim Wehkamp, ouders 
Berens-Hake, Jan Bryan, fam. Nijzing-Heller, Wout Verwer 
 

Weekend 25 maart 
Gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, Willie Menzen, ouders Tubben-
Keizer, Herman Mencke, Wim Wehkamp, ouders Berens-Hake, Jan Bryan, 
Hendrik Dijck, Wout Verwer. 
 

Weekend 2 april 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, fam. Linnemann-Rass, 
Heinrich Kohnken, gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, ouders Tubben-
Keizer, Herman Mencke, Wim Wehkamp, ouders Berens-Hake, Jan Bryan, 
Wout Verwer. 
 

Weekend 8 april Palmpasen en voorstellen communicantjes 
Ouders Hartmann-Gerdes, Henny Berken, Heinrich Kohnken, gezusters 
Wielage, ouders Hake-Cramer, Willie Menzen, ouders Tubben-Keizer, Herman 
Mencke, Bennie Berens, Wim Wehkamp, ouders Berens-Hake, Jan Bryan, 
ouders Feringa-Hake, ouders Hölscher-Arling, Hennie en Erwin Feringa, Wout 
Verwer. 
 

KOFFIEDRINKEN 
 

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

Op donderdag 9 maart 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. 
 

De ouderenviering van 13 april is verplaatst naar donderdag 6 april 
 

 

KOSTERS 
 

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

 

GEZINSVIERING 
 

Zaterdag 8 april om 19.00 uur verzorgt de 
gezinsvieringgroep een Palmpasenviering die wordt 
voorgegaan door Pastoor Stiekema. Tijdens de viering 
worden ook de communicantjes voorgesteld. 
In het algemene deel van het Klaverblad staat een artikel 
hoe je zo’n stok op de juiste manier maakt. 
 

Heel veel plezier met het maken van jullie 
palmpasenstok en graag tot 8 april                            De gezinsvieringgroep                                               
 
 

POTGRONDACTIE 
 

Op zaterdag 18 maart komen we weer langs de 
deuren voor onze jaarlijkse potgrond verkoop. 

Zoals alle jaren komt de opbrengst weer volledig ten 
goede aan het onderhoud van onze mooie kerk. 

Mogen we ook dit jaar weer op uw steun 
rekenen???? 

 
 

 
 

FELICITATIES 
 

We willen eenieder die in deze periode iets te vieren heeft,  
namens de parochie van harte feliciteren.  
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Alle namen van onze locatieraad zijn inmiddels bekend en de portefeuilles 
verdeeld. U vindt ze op het eerste blad van onze locatie. 
 

Tarieven voor Misintenties 
Bij veel mensen is het nog niet duidelijk dat de tarieven voor een misintentie 
een aantal jaren geleden aangepast is. Dat de tarieven zijn aangepast heeft 
te maken met de inflatie en steeds hoger wordende kosten 
Het tarief is € 5,50 per misintentie.  
 

ACTIE  KERKBALANS! 
De actie Kerkbalans heeft dit jaar het mooie bedrag van  
€ 3501,39 opgeleverd. 
Het geld komt geheel ten goede aan onze eigen kerk. 
 

              Alle gevers hartelijk dank                                   
 

Truus Dijck 
voor je inzet en het vele werk dat je de afgelopen 
jaren hebt gedaan in onze parochie. Vanaf 3 
september 2007 was je lid van het kerkbestuur. 
Eerder had je je al vele jaren ingezet voor de 
parochieraad. Je had en hebt diverse taken in de kerk 
en zat en zit in veel werkgroepen waar je je op allerlei 
manieren voor de kerk in Barger-Compascuum 
dienstbaar maakt. 

 

Truus, bedankt voor je inzet 
en we zijn blij dat je actief blijft voor de gemeenschap. 

 

Namens de Locatieraad, 
Herman Linnemann, Secretaris 

 
 

KERKSCHOONMAAK 
 

Vanaf januari hebben we 2 groepen voor de kerkschoonmaak. Dit houdt in dat 
een groep 1 keer in de 6 weken aan de beurt is. 2 x per jaar wordt de grote 
schoonmaak gedaan, waarbij o.a. de gordijnen gewassen worden. Beide 
groepen helpen dan. 
De schoonmaak is op de donderdagmorgen van 8.30 tot 12.00 uur. 
 

Het rooster t/m april is als volgt: 
Do 16 mrt  groep 2 
Do 06 apr    groep 1 gordijnen wassen    Do 27 apr    groep 2 
 
 

VAN DE LOCATIERAAD 
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IN MEMORIAM 
 

Wout Verwer 

 

*27 januari 2008   †16 januari 2017 

 
 

Wout was het zoontje van Arjen en Patricia en broertje van Nienke en Jens. 
Zijn hele leven was Wout al ziek en stond hij op de lijst voor een donorhart. 
Hij lag regelmatig in het UMCG in Groningen, 
waar hij steeds weer werd opgelapt. Zodra hij 
weer naar huis mocht begonnen zijn oogjes 
weer te twinkelen.  
Thuis was hij vaak te vinden in de kas van zijn 
ouders. Daar racete hij in zijn rode auto met 
aanhanger met daarin zijn zuurstoffles rond. 
Hij was leerling van de St. Theresiaschool en 
vorig jaar heeft hij in onze kerk zijn Eerste 
Heilige Communie nog gedaan. Hij overleed 
maandag 16 januari en op zaterdag 21 
januari is hij na een drukbezochte viering, in 
besloten kring gecremeerd. 

We wensen zijn papa en mama, zus en broer 
heel veel sterkte voor de komende moeilijke tijd. 

 

 
 

in de RK kerk te Barger-Compascuum 
Er waren 24 belangstellenden voor deze avond. 
 

Opening: Pastoor de Zwart heet eenieder welkom en opent met een 
gebed. 

 

Workshop:   Johan Klaassen heeft een workshop voorbereidt.  
    Deze zijn verdeeld over 6 thema’s 
    1 Restaurant    4 Zinkend schip 

    2 Herberg     5 Ziekenhuis 
    3 Kliederkerk    6 Vraagteken 
De 6 thema’s hangen verdeeld in de kerk zodat iedereen alle thema’s kan 
beoordelen. De bedoeling is om gezamenlijk over de thema’s standpunten in 
te nemen en deze vast te leggen. 
De aanwezigen kunnen een thema kiezen en met elkaar in discussie gaan. 
 

Resultaten workshops 15 november 2016 
Er worden behoorlijke discussies gevoerd over de thema’s.  
Met name het thema zinkend schip geeft veel stof tot discussie. 

VERSLAG INFORMATIEAVOND OP 15 NOVEMBER 2016 
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De thema’s 1. Restaurant en 5. Ziekenhuis krijgen nauwelijks aandacht. 
 

Opmerkingen:  2. Kerk als herberg 
 - plaats voor iedereen 
 - vertrouwd onderdak (veilig) 
 - rust, bezinning (opbouw energie en kracht) 
 - saamhorigheid, je taal spreken 
 - ontmoeting, gezelligheid, warmte 
 - verbondenheid, verdraagzaamheid 
 - toegankelijk, welkom zijn. 
 

Opmerkingen: 3. Kerk als kliederkerk 
 - onze kinderen/kleinkinderen zijn de toekomst 
 - meer samenwerking school en kerk 
 - door samen met kinderen een viering voor te bereiden,  
   betrek je kinderen meer bij de viering. 
 

Opmerkingen: 4. Kerk als zinkend schip 
 - afnemend ledenaantal 
 - er zijn geen redders, zwembanden 
 - jeugd valt weg 
 - inspiratie bidt de kerk (steeds) minder 

- gedachtengoed van 2000 jaar blijft wel,  
  maar manifesteert zich op allerlei terreinen (niet?) 

 

Opmerkingen: 6. Kerk als vraagteken? 
    - alle onderdelen hebben met elkaar te maken.  

   kun je niet los zien van elkaar. 
 - de overwegingen meer afstemmen op deze tijd, levendiger! 
 - de talenten van deze tijd benoemen bv. vooral positiviteit. 
 - niet de conservatieve kant op, want dan zinkt het verder! 
 - meer oogcontact met mensen in de kerk. 
 - voor de lezingen in het kort uitleg geven. 
 - maandelijkse ontmoeting achter in de kerk: koffiedrinken. 
 

Verbinding maken met elkaar is heel belangrijk! 
 

 Verslag penningmeester en begroting voor 2017: 
Uit de begroting blijkt dat onze parochie in 2017 afstevent op een tekort 
van bijna € 18.000,-. De grootste oorzaken zijn dat er steeds minder 
mensen in de kerk komen waardoor de collectes minimaal zijn.  
Ook zie je een teruggang in het aantal betalende leden. Bovendien zijn 
er bijna geen huwelijken meer. Ook het aantal dopelingen lopen terug. 
Tevens is er een trend te zien dat steeds meer parochianen ervoor 
kiezen om zich te laten cremeren en niet meer te begraven. Dit levert 
minder inkomsten op voor de kerk. 

 

Sluiting: Tot slot wordt het gedicht: Gedachten voorgelezen door de pastoor.  
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VOM 
 

Theresiaschool helpt kinderen en jongeren in San Salvador. 
Evenals voorgaande jaren doet de basisschool weer mee aan het 
vastenactieproject. De kinderen krijgen een 
musical te zien waarin het project duidelijk 
wordt uitgebeeld.  
Tijdens de vastenperiode wordt er in de 
lessen aandacht besteedt aan San Salvador 
waar kinderen en jongeren worden bedreigd door criminele bendes.  
Zusters van de Beschermengel proberen de kinderen daarvoor te beschermen. 
Om deze kinderen en jongeren te helpen gaan we geld inzamelen en krijgen 
de kinderen een vastendoosje mee. 

Tijdens de schoolviering op 
woensdag 12 april om 8.45 uur worden deze doosjes ingeleverd. 

 
Bezinningsmaaltijd vastenactie 
Evenals voorgaande jaren, gaat de VOM in het kader van de vastenactie weer 
een maaltijd organiseren. Tijdens deze maaltijd willen we graag het één en 
ander vertellen over het vastenactieproject. Dit jaar gaat het vooral om de 

kinderen en jongeren in San Salvador die 
daar door criminele bendes worden 
bedreigd. 
 

Graag nodigen wij u uit om op 
 

donderdag 23 maart om 18.00 uur 
deel te nemen aan de bezinningsmaaltijd in  

         de pastorie van onze kerk 
 

U kunt zich telefonisch opgeven  
uiterlijk voor maandag 20 maart a.s. bij: 
Rita Suelmann tel: 0591-349532  
Gea Schulte  tel: 0591-349134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwihoabU4eDRAhVCWhoKHTQLBTsQjRwIBw&url=http://www.vastenactie.nl/kominactie/dieneeneigendoelin&psig=AFQjCNHEXa1NGA40oYccytv5i_jBEo5y9w&ust=1485552804007213
http://jijislief.nl/gegevens.asp?kaart=3045
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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 
 

LOCATIERAAD 
Voorzitter:    Erik Meijer  tel: 06-51479189 
Gebouwen/Vicevoorzitter: Allidus Ahlers  tel: 0591-354093 
Secretaris:    Theo Sewüster  tel: 0591-354967 
Budgethouder:    Tineke Koop  tel: 0591-351643 
Kerkhofbeheer:   Joh Heine   tel: 0591-351905 
Diaconie:     Mariëlle Oost  tel: 0591-353036 
Liturgie/parochie-opbouw : Henk Zwart  tel: 0591-351105 
Catechese:    Helma Joling  tel: 0591-352012 

 

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 mob: 06-53188727 
RK. Begrafenisvereniging Sint Barbara  
Website: http://rksintbarbara.nl 

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

Zondag 5  maart VOM-viering        
Greetje Schulte-Heller, Anton Hempen en Susanna Hempen-Stroot, overl. fam. 
Herbers-Ellermann, fam. Geerdink-Jansen, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, 
Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno Timmer, Truus Over-Meijer, 
Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, overl. ouders de Groot-Kaiser, Diny 
Hendriks, Willem Buurman, overl. ouders Over-Groen, ouders Over-Wubbels, 
Herman Wilhelm Tieben en Engelina Tieben-Schulte, 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, Jo Siekman, Gré Berends-Arling, Geert Harm Thole, 
Hennie Bredek, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen. 
 

Zaterdag 11 maart  
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Pa, Gea en Hans Sulman, Theresa de Roo, overl. 
ouders Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, 
Hilvert Wilts en Gretha Wilts-Welling, Jan Hoesen en Kina Hoesen-
Weggemans, ouders Thole-Kloppenburg, Hendrik Hermannus Frederik 
Deiman en Maria Bonaventura Engelina Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, 
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, Henk Scheven, Hennie Bredek. 
 

Zaterdag 18 maart Openingsviering  MHvD locatie Zwartemeer 
LET OP: onderstaande intenties worden meegenomen in de viering op 
zaterdag 25 maart Als u iets anders wenst kunt contact opnemen met 
parochiebureau 
 

Greetje Schulte-Heller, Theo van Mensvoort, overl. fam. Herbers-Ellermann, 
fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Maria 
Margaretha Ahlers-Hoezen, Herman Wilhelm Tieben en Engelina Tieben-
Schulte, Hendrik Hermannus Frederik Deiman en Maria Bonaventura Engelina 
Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, 
Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Herman Heijnen 
en Annie Heijnen-Greve, Hennie Bredek. 
 

Zaterdag 25 maart 
Greetje Schulte-Heller, ouders Siekman-Gers en kinderen Gerard, Herman en 
Gea, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Jan Kasper Heijne en Maria 
Gesina Heijne-Wessel, Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo,  
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echtpaar Wolters-Twickler, Jan Hoesen en Kina Hoesen-Weggemans, Willem 
Buurman, Willem Hendrik Berends, Harm Ahlers en Leida Ahlers-Hüsers,  
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, Jo Siekman, Hennie Bredek, Geert Hendrik Mensen en Roelofje 
Mensen-Lange, Rika Harms-Schulte, Anna Geertruida Thole, Gerhard 
Geerdink. 
 

Zondag 2 april 
Greetje Schulte-Heller, Anton Hempen en Susanna Hempen- 
Stroot, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Geerdink-Jansen,  
fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Jozef Sturre, Maria Wilhelmina Wolthuis-
Weghorst, Enno Timmer, Albert en Herman Heijne, ouders en grootouders 
Wessel-Hempen, Truus Over-Meijer, Hendrik Koop en Annie Koop-
Schoemaker, overl. ouders de Groot-Kaiser, Diny Hendriks, overl. ouders 
Kaiser-Hake, Maria Margaretha Ahlers-Hoezen, Herman Wilhelm Tieben en 
Engelina Tieben-Schulte, Harm Ahlers en Leida Ahlers-Hüsers, Hendrik 
Hermannus Frederik Deiman en Maria Bonaventura Engelina Deiman-
Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, Alida Adriana Hulsebosch-
Schoorl, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Fanny 
Geerdink en Riek Geerdink-Abeln, Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, 
Geert Harm Thole, Hennie Bredek, voor ouders van ongedoopt gestorven 
kinderen. 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

Ma 27 febr t/m Zo 05 mrt Diny de Roo  0591-351697 
Ma 06 mrt  t/m Zo 12 mrt José Wesse  0591-353208 
Ma 13 mrt  t/m Zo 19 mrt Margriet Ahlers  0591-354093 
Ma 20 mrt  t/m Zo 26 mrt René Berendsen 0591-353630 
Ma 27 mrt  t/m Zo 02 apr Diny de Roo  0591-351697 
Ma 03 apr  t/m Zo 09 apr José Wessel  0591-353208 
 

CONTACTMIDDAG 
 

Op dinsdag 7 maart is er weer een contactmiddag.  
De middag begint om 14.00 uur 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: 0591-352408 
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LECTOREN EN ACOLIETEN 

Zo 05 mrt 
Pastoor Stiekema 
Jorinde Wessel 

Marissa Herbers Rianne Hoezen 

Za 11 mrt 
Diny Thole 
Diana Pomp-Tiben 

Chantal Witteveen Julia Pol 

Za 18 mrt Startviering Parochie Maria H. van Drenthe  Zwartemeer 

Za 25 mrt 
Pastor Myriam 
Ria de Vries 

Larissa Witteveen Daphne Welling 

Zo 02 apr 
Erik Meijer 
Mariska Zwols 

Naomi Emming Inge Bolk 

 
BIJEENKOMST KVE 

 
Op dinsdag 14 maart om 19.30 uur: IN HET HUIS VAN DE TAAL 
zal de heer Abel Darwinkel spreken over het verschil tussen dialecten   

 
PAROCHIEBUREAU 

 

MAART        APRIL 
Ma  06  Bernadette de Roo    Ma 03  Tiny Hogenbirk 
Do  09  Christa Schut     Do 06  Mieke Hoesen 
Ma  13  Tiny Hogenbirk    Ma  10  Tonny Thole 
Do  16  Mieke Hoesen     Do  13   Tilda Heine 
Ma  20  Tonny Thole     Ma  17  Bernadette de Roo 
Do  23  Tilda Heine     Do  20  Christa Schut 
Ma  27  Bernadette de Roo    Ma  24  Tiny Hogenbirk 
Do  30  Christa Schut     Do  27  Mieke Hoesen 
 

KERKSCHOONMAAK 
 

Groep 3 20 mrt t/m  24 mrt  
Groep 1 24 apr  t/m  28 apr 
 

BLOEMVERSIERING 
 

M Spijker  M Tromp  29 febr t/m 05 mrt  
B de Roo  M Graafsma 06 mrt t/m 19 mrt 
S Wilkens  M Tiben  20 mrt t/m 02 apr 
G Rengers H Idema   03 apr t/m 16 apr 
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DE VIERING VAN ASWOENSDAG OP 1 MAART 2017 
 

De vasten periode – de 40 dagentijd - begint op Aswoensdag.  
Aswoensdag is van oudsher een verplichte vasten en onthoudingsdag, dat wil 
zeggen: een dag waarop we ons in het bijzonder laten aanspreken door ons 
persoonlijk geweten en onszelf bewust beperken. Aswoensdag is een dag van 
boetvaardigheid. We gaan, om het Bijbels te zeggen, in zak en as zitten.  

 

Het sobere symbool van de as is een teken van begin van 
ommekeer/bekering die uitloopt in de grote vreugde van 
Pasen. In onze tijd wordt het verlangen naar vernieuwing 
steeds sterker gevoel. Een nieuwe instelling, een nieuwe 
houding, van mens tot mens en van mens tot God. 
 

Daarom is het zinvol om ons te bezinnen in de 40-daagse 
vastentijd, op wie wij zijn, hoe wij staan ten opzichte van 

onze medemensen en ten opzichte van God. 40 dagen lang een tijd om een 
nieuw begin te maken! 
 

Voor volwassenen èn voor kinderen is Aswoensdag een dag die gevierd mag 
worden, want dan we gaan samen op weg naar Pasen! 

Van harte welkom op Aswoensdag 1 maart! 
 

 

HUISPAASKAARSEN 
 

Ook dit jaar kunt u weer huispaaskaarsen 
bestellen. De lijsten met voorbeelden liggen 
achter in de kerk. De prijzen zijn vanaf € 10,- 
 
 
 

VIERING VASTENAKTIE ZONDAG 5 MAART 
 

De viering voor de Vastenactie  
is op zondag 5 maart om 10.30 uur  
De opbrengst gaat dit jaar naar San Salvador. Daarover 
kunt u in het algemene gedeelte alle informatie vinden.  
Na deze viering willen we u graag onder genot van een 
kopje koffie een filmpje laten zien over het project. 
Meestal geven de beelden nog meer duidelijkheid dan de 
verhalen. We zien u graag in de viering, en bij het 
koffiedrinken  
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VASTENACTIE & VASTENMAALTIJD 
 

Vastenbezinningsmaaltijd 
Traditiegetrouw hebben we ieder jaar in onze parochie een vastenmaaltijd. 
Dit jaar is de maaltijd op: 

 

woensdag 29 maart om 18.00 uur in het Parochiehuis. 
 

We nodigen iedereen uit om samen iets te komen eten en 
tijdens dit eten ons te bezinnen op de toekomst van San 
Salvador. Bezinnen en denken kan men het beste tijdens 
een maaltijd.  
Nu zult u denken past dat wel in de vasten?   
Waar en wanneer luistert een mens het beste en waar en 
wanneer kan men het beste overdenken en bezinnen? 

We noemen deze maaltijd een Vastenbezinningsmaaltijd en hopen dat er veel 
mensen komen om mee te doen. Jong en oud en ook iedereen daar tussenin: 
wees welkom in ons Parochiehuis. 
 

Opgeven kan door inschrijven op de lijst achterin de kerk of bij: 
Bernadette Zwart tel: 0591-351105 
Ans Berendsen tel: 0591-353630 
 

VERVOER NAAR STARTVIERING zaterdag 18 MAART 
 

We willen iedereen in de gelegenheid stellen om de startviering van onze 
parochie Maria, Hertogin van Drenthe bij te wonen op. 

 

Zaterdag 18 maart 19.00 uur te Zwartemeer 
 

Wilt u ook naar deze viering, maar heeft u geen vervoer, dan kunt u contact 
opnemen met de stuurgroep  
op zaterdagmorgen van 10.00 uur - 12.00 uur (0591-351351)  
of op andere tijden met Tonnie Thole 0591-352425.  
 

Wij zullen dan het vervoer voor u regelen.         Locatieraad St. Willehadus 
 

 

ROLSTOEL 
 

Onze oproep voor een rolstoel voor het parochiehuis heeft resultaat gehad. 
Op een zaterdagmorgen werd er een rolstoel bezorgd!  

 

Hartelijke dank aan de anonieme gever. 
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PALMPASEN! KNUTSELMIDDAG OP ZATERDAG  8 APRIL!!! 
 

Ook dit jaar organiseren we voor alle basisschoolkinderen   
een Palmpasen stok knutselmiddag en wel op:  
 

Zaterdag 8 april van 17.30 uur tot 18.45 uur 
in het Parochiehuis. 

 

Om 18.45 uur kunnen je ouders je dan komen ophalen  
en kun je meteen met ze naar de kerk gaan. 
Je hoeft alleen je Palmpasen stok mee te nemen die we samen gaan 
versieren. Wij zorgen voor versiering en een broodhaantje.  
De kosten voor deze middag zijn: € 1,50. 
 

Je kunt je vóór vrijdag 31 maart opgeven bij  
Anja Emming tel: 0591-357075  
Henriëtte Bolk tel: 0591-357377 

Werkgroep Kinderwoorddienst 
 

Emmercom-PASSION 
 

Evenals verleden jaar zijn onze jongeren samen met de jongeren van de 
PKN- en Baptisten-gemeente al weer enkele weken druk bezig met de 

voorbereidingen en repetitie van The Passion op zondag 9 april 
 

Maar wil het slagen zijn we ook hulp van u nodig, maar dat heeft u vast al 
gelezen in het algemene gedeelte van ons Klaverblad. 

 

Nee???    Niet gezien??? 
 

Het is nog niet te laat blader snel even terug naar pagina 12 
 

PERSOONLIJKE INTENTIES BIJ DE NACHTELIJKE AANBIDDING 
 

In onze kerk te Emmer-Compascuum is op Witte Donderdagavond vanaf 20.00 
uur tot middernacht de Nachtelijke Aanbidding. Ieder half uur wordt gebeden 
voor uw opgegeven persoonlijke intenties Tussen 22.00 en 23.00 uur is het een 
stilte uur. 
 
U kunt vanaf Aswoensdag uw persoonlijke intenties inleveren  

 in de doos achter in de kerk  

 op het parochiebureau in gesloten envelop  
o.v.v. ’Nachtelijke Aanbidding’ 

 of per e-mail sturen naar parochiewillehadus@kpnmail.nl  
 

Bij voorbaat hartelijk dank. 
 

 

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
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BIDPRENTJES GEVRAAGD! 
 

Henderikus Scheve wil graag oude en nieuwe bidprentjes scannen en kopiëren 
voor zijn familiestamboom onderzoeken. Wie heeft nog oude of nieuwe 
bidprentjes liggen die hij mag lenen voor zijn onderzoek. 
Zijn adres is Creel 22 Emmer-Compascuum 
 

De bidprentjes gaan onder erewoord retour! Vermeld daarom duidelijk uw 
naam en adres anders wordt het natuurlijk wel lastig. 

 

Alvast hartelijke danK! 
 

VOORAANKONDIGING KLEDINGACTIE MENSEN IN NOOD 
  

Op zaterdag 8 april vindt in Emmer-Compascuum de 

inzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in 

Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, 

schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken   
van 9.00 uur tot 12.00 uur 

       afgeven bij het volgende adres: 

      Parochiehuis  Hoofdkanaal O.Z. 82 A  
 

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat dit jaar naar een 
ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh. 

 
ACTIE KERKBALANS 2017 

 

Het thema van de jaarlijkse actie Kerkbalans is dit jaar 
‘Mijn kerk verbindt’. Wist u dat dit de grootste 
inzamelingsactie van het land is? Overal vragen 
plaatselijke kerken en parochies aan hun leden om 
een financiële bijdrage over te maken. Ook bij u is de 
brief voor Kerkbalans op de mat gevallen. Doet u weer mee? 
 

Behalve door te doneren, kunt u de actie ook ondersteunen door er in uw 
omgeving aandacht voor te vragen.  Zo laat u weten dat u het werk van uw 
parochie van belang vindt en dat uw kerk een financiële bijdrage meer dan 
waard is. De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar 
leden. Doe mee aan Actie Kerkbalans. Hopelijk wilt u ruimhartig geven aan de 
actie Kerkbalans 2017 voor uw eigen locatie en kerkgebouw, stort dan uw 
bijdrage op rekeningnummer: 

 

NL71 RABO 0135 1018 32 t.n.v. R.K. Kerkbestuur  
LET U ER OP dat u GEEN acceptgiro krijgt  
maar het bedrag zelf over moet maken? 
 

Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage! 
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Jarigen 75 jaar en ouder t.m. 7 april (+ een vergeten jarige van vorige keer) 
 mevr. M.G. Sulman- 
Welling 

Boomvalk 80a 116 
 

7827HW 
 

Emmen 
 

27-01-1927 
 

dhr. H. Berends  Iepenlaan 6 7881 RP EC 06-03-1940 

mevr. M.G. Wösten- 
Zaan Runde NZ 119 7881 JL EC 06-03-1932 

mevr.G. Smid- 
Bruinsma 

Spil 65 
 

7881 BV 
 

EC 
 

11-03-1935 
 

dhr. J.B. Berends  Koppelwijk OZ 9 7881 NV EC 15-03-1940 

dhr. J.H. Thole  Wikkel 26 7881 BA EC 18-03-1937 

mevr. A.C. Thole- 
Schoemaker 

Laan vh  
Kwekebos 20K 7823 LE Emmen 18-03-1930 

dhr. J.T. Jelgersma Oosterdiep WZ 139 7881 GS EC 19-03-1936 

mevr. W. Kip- 
Tolksdorf 

Tweede Koppel- 
veenweg 45 

7881 EJ 
 

EC 
 

21-03-1938 
 

mevr. A.H. Deiman- 
Thole 

Spoel 40 
 

7881 BK 
 

EC 
 

22-03-1934 
 

mevr. M.H. Hofstra- 
Hölscher 

Spoel 131 
 

7881 BN 
 

EC 
 

23-03-1934 
 

dhr. G.H. Berends  Wissenweg 12 7881 VS EC 26-03-1935 

T. Ellermann Hoofdkanaal OZ 124 7881 VR EC 01-04-1926 

W.C. Kaiser-Hölscher Runde NZ 155 7881 JL EC 05-04-1936 

H.K.G.B.M. Neehoff Roswinkelerstr. 150 7895 AS Roswinkel 05-04-1938 

L.M. Zwaard Lijsterbeslaan 13 7881 PN EC 06-04-1927 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 

 

Overleden 
Op 3 februari is, overleden onze parochiaan  
 

 

Voor haar werd de avondwake gehouden op dinsdag 7 februari 
In familiekring is in het crematorium afscheid van haar genomen 
Dat zij mag rusten in vrede. 

We wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies. 
 

Verhuisd 
Familie Gea en Henk Thole verhuizen 1 maart van hun tijdelijk adres:  
Runde ZZ 125, naar Ruitenkamp 34, 9561 LG Ter Apel. Tel: 0591-351889 
06-20990367, htthole@hetnet.nl  
 

We wensen hen een goede tijd op hun definitieve adres 

FAMILIEBERICHTEN 

mailto:htthole@hetnet.nl
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JUBILEUM ENJOY 

Op zaterdag 11 februari vierde Enjoy, (voorheen Young Voices) hun 30-jarig 
jubileum. Het feest startte ’s middags met een reünie met koffie en gebak en 
aansluitend een repetitie in de kerk voor de viering van die avond. Daarna was 
er een gezellig diner bij ’t Draaigie’.  
 

Om 19.00 uur begon de sfeervolle, feestelijke viering die door vele leden en 
oud-leden door Enjoy met zang begeleid werd. Pastoor Marco Conijn, die zelf 
ook bij The Young Voices heeft gezongen, ging in deze viering voor. Het voelde 
voor hem ook als een beetje thuiskomen. Het grote koor, ongeveer 40 zangers 
en zangeressen sterk, zong prachtig en krachtig onder leiding van hun dirigent. 
 

Na de mededelingen werd aangekondigd dat de kerkgangers op hùn beurt nu 
het jubilerende koor zouden toezingen, spontaan ging iedereen staan en 
zongen - wel wat geholpen door het koor zelf - een feestlied. Waarna het koor 
Enjoy een welverdiend applaus kreeg, dat nog eens werd herhaald na het 
slotlied. 
 

Zeer voldaan ging iedereen naar het parochiehuis voor de koffie en het vele 
gebak; waarvoor door de dames van het koor zelf hadden gezorgd, de zalen 
en de gangen van de boven- en benedenverdieping zaten vol.  
Het was een afsluiting van een prachtige jubileum-dag waar iedereen voldaan 
op kan terugzien.  
 

Het koor Enjoy bedankt allen, - ook de ‘vaste koffiedames’, - die hebben 
bijgedragen aan de voorbereiding om deze dag tot een succes te maken. 
En het mooiste is: we kunnen blijven genieten van de zang van ons 
jongvolwassenenkoor ‘Enjoy’ in de vieringen!   
 

Op naar het volgende jubileum!
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VERSLAG OECUMENISCHE VIERING VOOR DE EENHEID 
 

Op zondag 15 januari was de -goed bezochte- oecumenische viering voor de 
eenheid van de kerk in de protestantse kerk aan de Runde. 
De viering was voorbereid door de gezamenlijk kerken in 
Duitsland.  
 

Het herstel van de gescheidenheid was de rode draad 
die door de heel viering liep en die werd gesymboliseerd 
door het bouwen van een muur tijdens de 
schuldbelijdenis en aan het einde van de viering, het 
afbreken van de muur, waarbij met de ‘stenen, een kruis 
werd opgebouwd. 
 

Hartelijke dank aan ieder die heeft bijgedragen aan deze 
mooie, sfeervolle viering: de organist, de koster,  
de mensen die voor de koffie zorgden en de makers van 
de mooie grote ‘stenen’ 
 

De beide collectes hebben samen het mooie bedrag van 
€  210,84,- opgebracht. Na aftrek van de kosten voor de boekjes en de 
gebedskaartjes e.d. is er € 185,84 overgemaakt naar War Child.  
 

Hartelijk dank voor uw gave! 
 

NIEUWS VAN RK DE HOEKSTEEN 
 

Oud papier 
De container voor oud papier staat op  

4 april 
weer op de parkeerplaats van de kerk. Door uw papier daar te brengen, helpt 
u de school en de kinderen, want de opbrengst van het oud papier wordt 
besteed voor de leerlingen.  
De container staat er van dinsdagmorgen tot woensdagmorgen 12 uur. 
 

Alvast hartelijk bedankt voor het sparen voor onze school 
 

Vieringen van de Hoeksteen  
 

 Paasviering 10 april 9.00 uur  

 Slotviering 10 juli 9.00 uur 

 
Iedereen is van harte welkom 
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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 donderdag 16 maart. 
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 

 
Zaterdag 04 maart VOM-viering 
Johan Koop, Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, 
Johannes Hermannus Hemel en overl. fam., Lubertus Beukers en Maria 
Margretha Hemel, Anna Maria Helena Hemel en Theodoor Arling, overl. ouders 
Bruins-Arling, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der 
Werf, Maria Katrina Maatje-Schiphouwer, Johannes Bernardus van Os, Willem 
Hendrik Bruins, Jan Helder, Johannes de Münnik, Margaretha Maria Boelens-
Heijnen. 
 
Zondag 12 maart 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Joop 
Wübkes, Joseph Langen, Geert Snippe, Sophia Maria Magdalena van der 
Werf-Tieben en Henk van der Werf, Talitha Hogelink, Johannes Bernardus van 
Os, Willem Hendrik Bruins, Jan Helder, Johannes de Münnik, Margaretha 
Maria Boelens-Heijnen. 
 
Donderdag 16 maart 

Echtpaar Muller- Wesseling. 
 
Zaterdag 18 maart  Openingsviering MHvD     locatie Zwartemeer 
Johan Koop, Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel 
Wendker, Annie Wittendorp-Kloppenburg, Sophia Maria Magdalena van der 
Werf-Tieben en Henk van der Werf, Willem Hendrik Bruins, Jan Helder, 
Johannes de Münnik, Margaretha Maria Boelens-Heijnen. 
 
Zondag 26 maart  
Herman Gerard Tieck, Johan Bernard Cosse en Maria Margraretha Hoffard en 
zoon Bennie en schoonzoons Joop en Bennie, Maria Catharina Speller- 
Siekman, Jo en Grietje Wesseling-van Os en zoon Benny, Annie Bakker-
Roewen, Maria Regina Heller-Wehkamp, Sophia Maria Magdalena van der 
Werf-Tieben en Henk van der Werf, Johannes de Münnik, Margaretha Maria 
Boelens-Heijnen. 
 
Zaterdag 01 april 
Johan Koop, Johannes Hermannus Hemel en overl. fam., Lubertus Beukers en 
Maria Margretha Hemel, Anna Tecla Tappel-Loves, overl. ouders Schnoink-
Peters en Angela Hemel-Schnoink, Sophia Maria Magdalena van der Werf-
Tieben en Henk van der Werf, Talitha Hogelink. 
 
Pastoor de Zwart is tot 25 mei afwezig. 
In die periode is er op de donderdagavond geen viering. 
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OUDERENVIERING 

 
Woensdag 01 maart 10.00 uur:  
Eucharistieviering Dillehof. 
 

CONTACTMIDDAG 
 

Dinsdag 21 maart  is er 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 18 april 
 

KOFFIEDRINKEN 

 
Zondag 12 maart 
kunt u na de viering koffiedrinken in de parochiezaal 
 
 

KOSTER VAN DE WEEK 

 
27 feb     t/m     05 mrt A. Peters 0591-313627 
06 mrt     t/m     12 mrt M. Koop 0591-312241 
13 mrt     t/m     19 mrt J. Lohuis 0591-313286 
20 mrt     t/m     26 mrt H. Beukers 0591-315725 
27 mrt     t/m     02 apr A. Peters 0591-313627 
03 apr     t/m     09 apr M. Koop 0591-312241 

 

MISDIENAARS EN ACOLIETEN 

 
Za 04 mrt B.Menzen R.Harms D.Tuma  
Zo 12 mrt  S.Karstenberg Misdienaars   
Za 18 mrt xx xx xx  
Zo 26 mrt xx xx xx  
Za 01 apr S.Karstenberg Misdienaars   
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ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

Za 04 mrt G. Timmerman  0591-317726 
Za 12 mrt B. Menzen  0591-316132 
Za 18 mrt A. Verdel   0591-312976 
Zo 26 mrt A. Heijnen  0591-315653 
Za 01 apr G. Többen  0591-317515 
 

VERGADERINGEN  
 

Di 14 mrt 20.00  Locatievergadering 
Di 21 mrt 09.00   Mantelzorg 
Di 21 mrt  19.00  Zonnebloem 
Di 21 mrt 19.00  Redactie Klaverblad 
Di 28 mrt  13.30   Kaarten Zonnebloem 
 

IN MEMORIAM 
 

Overleden             op 16 januari 2017 

 

93 jaar, De Weegbree 
 

op 23 januari 2017                                                                op 27 januari 2017 

 

68 jaar, Kuipershof 21                                                 78 jaar, Mercuriusbaan 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

op 03 februari 

 

79 jaar, Dordsedijk 117 
 
op 05 februari 2017          op 05 februari 2017 

76 jaar, Melde 65       75 jaar, Pastoor Jongeriusstraat 98 
 

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  28 maart  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  
 

KINDERWOORDDIENST 

 
Za 04 maart 19.00 uur. 
 

OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP 
 

Voor de zittingen van het parochiebureau zijn we op zoek naar uitbreiding van 
ons team vrijwilligers. 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 bij het 
parochie bureau. Tel: 0591-649071. 
 

En natuurlijk zijn er nog veel meer 
mogelijkheden om als vrijwilliger aan de 
slag te gaan, want kerk zijn doen we 
samen alleen lukt het niet 
Dus kom gerust eens langs op het 
parochiebureau om te informeren. 
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VEERTIGDAGENTIJD-PROJECT 2017 
 

Ook dit jaar brengen we weer een 40-dagenboekje uit die door de werkgroep 
is samengesteld. Dit jaar is er een gezamenlijk doel gekozen waar de opbrengst 
van de boekjes dan naar toe gaat. 
 

Het project is ”Help Jordanië” waar Jeroen 
Fictorie en zijn gezin uit Klazienaveen al sinds 
2010 werken in een vluchtelingenkamp 
aldaar.  
 

Het land is een toevluchtsoord in het Midden-
Oosten waar uit vele landen er omheen aan mensen onderdak wordt gegeven. 
Jordanië is tot op dit moment een oase van rust te midden van alle geweld en 
het draagt zijn koning op handen. Om die reden zien veel mensen dit als 
toevluchtsoord en om die reden willen wij de stichting, het land en haar 
inwoners steunen. 
 

Wij als oecumenische commissie hebben voor dit project gekozen, omdat het 
vluchtelingenprobleem ons allen erg aangrijpt. En er Klazienaveners zijn die 
zich ver van eigen huis hiervoor inzetten. U kunt ook informatie vinden op:  
www.helpjordanie.nl 
 

Het 40-dagenboekje 2017 ligt vanaf 1 maart achter in de kerk en kan tegen een 
vrijwillige bijdrage meegenomen worden. De totale opbrengst van de boekjes 
van alle kerken in Klazienaveen gaat dan naar het goede doel en zal ergens 
eind april in een viering aan hen overhandigd worden. 
Van harte bij u aanbevolen. 

Namens de 40-dagentijd commissie-  
oecumenische werkgroep Klazienaveen 2017 

Albert Bruinewoud  
 

POTGROND 
 

Zaterdag 18 maart 2017 
08:30 tot 10:00 uur 

Verkoop potgrond op de parkeerplaats van de 
H. Henricus kerk te Klazienaveen 

 

De grond zit verpakt in zakken van 40 liter. De prijs is € 3,00 per zak. 
Dit is potgrond van uitstekende kwaliteit en uitermate geschikt voor 
kamerplanten, terrasplanten en borders.  
 

De opbrengst is bestemt voor de onderhoudskosten de H. Henricus kerk. 
Voor inlichtingen kunt u na 18.00 uur bellen met 

 

F. Kuper      Telefoon: 0591-314493 

http://www.helpjordanie.nl/


 

Klaverblad  Zwartemeer Pagina | 40 

 

ZWARTEMEER - PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA 

 

Kerk:        De Hoven 8    

Pastorie:  De Hoven 10  

                 7894 BT Zwartemeer 

Telefoon:  0591-312466 
 

Redactieadres:  

De Hoven 8   

mail: liespeters@outlook.com  en siebi@home.nl 
 

Bezorging:  

Dosterdstraat 63   tel:0591-313585 
 

Website: mariahertoginvandrenthe.nl 
 

Parochiebijdrage: Rabobank: NL84 RABO 0332 3050 23 

      ING:  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 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    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 
 

Zaterdag 04 maart VOM-viering 

Berry Schepers, ouders Conen-Thöne, ouders Siebers-Siebum,  

Angela Uneken, Herman en Stien de Groot en zoon Gerrie. 
 

Zondag 12 maart 

Pa en ma Fühler-Bernsen, Berend Berens en Marie Berens-Siebum, 

ouders Siebers-Siebum, Trui Sandten-Suhlmann, Angela Uneken, 

Johan Peters en overl. schoondochters, Berry Schepers, bijzondere intenties. 
 

Zaterdag 18 maart Openingsviering MHvD 

Ben en Leidy Brockman-Wesseling, pa en ma Post, Gradus van Ommen,  

ouders Siebers-Siebum, Trui Sandten-Suhlmann. 
 

Zondag 26 maart 

ouders Lambers-Rocks en kinderen, Trui Sandten-Suhlmann,  

Johan Peters en overl. families Peters en Arling, Berry Schepers, 

ouders Siebers-Siebum. 
    
Zaterdag 01 april 

Trui Sandten-Suhlmann, ouders Siebers-Siebum.  
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

 t/m 05 mrt Tiny Smit 0591-313472 
06 mrt t/m 10 mrt Jan Knol 0591-316578 06-13305516 
11 mrt t/m 12 mrt Bert Kiers 0591-317031 
13 mrt t/m 19 mrt Tiny Smit 0591-313472 
20 mrt t/m 26 mrt Jan Siebers 0591-313282 
27 mrt t/m 02 apr Jan Knol 0591-316578 06-13305516 
03 apr t/m 07 apr Tiny Smit 0591-313472 
 

ACOLIETEN & LECTOREN 
 

                       Acolieten    Lectoren 
04 mrt  Bertha Heidotting   Bertha Heidotting 
12 mrt  Wander Snippe   Annie Bartels  
18 mrt  Bertha Heidotting   Marianne Keurs  
26 mrt  Jan Siebers    Jan Siebers  
01 apr  Marianne Keurs   Geen  
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COLLECTE 

 
01 maart 2017 t/m 16 april 2017 Bisschoppelijke Vastenactie 

 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 

 
23 mrt  20.00 uur Parochievergadering  
   
13 mrt  19.30 uur KVG: Creatief met bloemen  

Onder elkaar  
en samen uitwerken 

 

KOFFIE DRINKEN 

 

Zondag 12 maart na de viering kunnen we elkaar 

ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee 

  

 

 

OUDERENVIERING 

 

Woensdag 29 maart en 

Woensdag 19 april 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: 0591-315383 
Gretha Suelmann tel: 0591-315298 

 

BLOEMVERSIERING 

 

 Minie Snippe  tel: 0591-314063 
 Lenie Theijken  tel: 0591-317073 
 

 

Na de viering Koffie 
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Overleden    op 30 januari 2017 
 

Anna Angela Uneken-Heidotting 
De Hoven 27 Zwartemeer 
in de leeftijd van 62 jaar 

 
 

op 12 februari 2017 

 

Henderica Gesina Dirks-Santing (Henny) 
Eemslandweg 51 Zwartemeer 

                            in de leeftijd van 90 jaar 
 

Dat zij mogen rusten in vrede 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

            Werkgroep              Contactpersoon: Minie Snippe 

                                                                                                 tel: 0591-314063 

 

 

  aandacht voor nabestaanden                           
 

ZIEKEN EN BEJAARDEN BEZOEK 
 

Wilt u bezoek tijdens uw ziekte thuis belt u dan  

de contactpersonen van de werkgroep 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 

 

KERSTSTUKJES OP HET KERKHOF 
 

In de reglementen van ons RK-Kerkhof is vermeld dat kerststukjes die op de 
graven zijn geplaatst uiterlijk voor 1 maart moeten worden verwijderd. 
Als u dat niet zelf doet voor 1 maart 2017 dan doet de beheerder dat zelf. 

 
Beheerder Kerkhof 

FAMILIEBERICHTEN 
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INLEVEREN KOPIJ 
Voor het volgende parochieblad 

voor vrijdag 17 maart 2017 

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 21 april 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 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Is er gezinsuitbreiding geweest laat het ons even weten:  

Ledenadministratie Harry Peters  Verl.v.Echtenskanaal nz 51 

Tel: 0591-316324 

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

mailto:hpeters@ziggo.nl
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OECUMENISCHE VIERING 
 

Op zondag 22 januari 2017 was er in onze kerk een mooie oecumenische 
viering in het kader van de week van gebed die ieder jaar in januari wordt 
gevierd. 
 

Elk jaar is een christelijke gemeenschap uit een bepaald land aan de beurt om 
het thema van deze dienst voor te bereiden. Was het in 2016 de beurt aan de 
christenen van Letland, nu was de christelijke gemeenschap van Duitsland aan 
de beurt. De keus voor Duitsland is begrijpelijk, want het is dit jaar precies 500 
jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen aan de 
kerkdeur van Wittenberg spijkerde. En dat was het begin van de protestantse 
kerk. In bepaalde delen van Nederland leidde dat ertoe dat vieringen van de 
Rooms-Katholieken werd verboden en dat de beelden in de RK-kerken werden 
afgebroken, de beeldenstorm. 
 

Het protest van Luther leidde tot scheidingen tussen de 
geloofsgemeenschappen en iedere gemeenschap ging muren om zich heen 
aan het opbouwen.Tijdens deze oecumenische viering werd dat mooi 
uitgebeeld. Tijdens de schuldbelijdenis werden 12 dozen met daarop teksten 
die zorgen voor scheiding zoals, hoogmoed, discriminatie, haat en minachting, 
valse beschuldiging, onverdraagzaamheid, zo opgestapeld dat er letterlijk een 
muur verscheen op het priesterkoor. 
 

Tijdens het zingen van 
de geloofs-belijdenis 
werden de dozen één 
voor één uit de muur 
gehaald en op een 
bepaalde manier 
opgestapeld. Toen alle 
12 dozen anders waren 
gestapeld was er een 
kruis 
gevormd. 
Het kruis, het teken van 
vergeving en 
verzoening. 
 
 

De foto geeft hiervan een mooi beeld.       
 Jan Siebers 
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BIJZONDERE JONGERENVIERING 
 

Op zaterdag 4 februari was er om 19.00 uur een bijzondere viering in onze 
Verrijzeniskerk. Toen je binnen kwam in het kerkportaal kreeg je direct al het 
gevoel dat het geen normale viering zou zijn. Er was alleen kaarslicht en er 
waren fraaie rode papieren harten opgehangen met daarop geschreven teksten 
over de liefde. Ook in de kerk zelf was er alleen maar kaarslicht en was het 
priesterkoor versierd met heel veel potjes met lichtjes.  
De viering was in handen van Vox Dei.   
 

Het was een groep van 12 jonge meiden en 1 jongeman, die onder leiding van 
Mirella Peters-Bührmann ook de zang en de muziek verzorgden. En wie de stijl 
van Mirella kent, die weet dat het koor tijdens het zingen samen met Mirella 
leuk staat te heupwiegen. 
 

De voorganger was pastor Myriam, maar die had een gemakkelijke avond, 
want alles werd door de jongeren van Vox Dei gedaan. In het openingswoord 
door Jorinde werd gemeld dat het geen standaard viering zou worden. Wij als 

gelovigen in de kerk hoefden ook niet stil te zitten. Als 
we zin hadden om onze schoenen uit te doen of zin 
hadden om door de kerk te dansen dan moesten we dat 
zeker niet laten. Alles kon wat haar betreft.  
 

Ze gaf aan dat de groep jongeren deze dienst samen 
hadden opgesteld als onderdeel in hun zoektocht naar 
het geloof en het RK-geloof van jongeren in het 
bijzonder. Geloof moest iets anders zijn en worden dan 
het dromend opzeggen van gebeden en het zwijgend 
aanhoren van Bijbelteksten. Het moest ook een 
aansporing zijn voor jongeren om een actief lid te zijn 
van de geloofsgemeenschap, als lid van een koor, als 

bestuurslid, als koster en acoliet, of als vrijwilliger. 
 

De lezingen uit de Bijbel en de gebeden moeten een antwoord geven op de 
vraag wat heb ik eraan en wat doe ik ermee. Een zoektocht derhalve. 
Het openingslied “I still haven’t found what I’m looking for “, sloot daarbij mooi 
aan. En dat geloofsbeleving nooit stil staat kwam weer mooi tot uiting in het lied 
“I would stay “. Daarin wordt gezongen: “I have to learn, have to try, have to 
trust, I have to cry, have to see, have to know that I can be myself “ 
 

De jongerengroep had als thema voor de viering DE LIEFDE gekozen.  
Natuurlijk konden de lezing uit Korintiërs 13 daarbij niet ontbreken:   
“Er zijn drie dingen die blijven: geloof, hoop en liefde. Maar de liefde is het 
voornaamste.” De overweging werd ook door de jongeren verzorgd waarin nog 
eens op een heldere wijze hun zoektocht in het geloof voor het voetlicht werd 
gebracht. 
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Na de overweging werden wij als gelovigen in de kerk 
nog eens getest of we wel goed bij de les waren 
geweest bij de overweging en de viering tot dan toe. 
Het was een quiz waarbij er een aantal vragen werden 
gesteld over de overweging en het thema van de 
viering. Middels een blauw of oranje papiertje konden 
we dan aangeven wat het juiste antwoord was. 
 

Het was een bijzondere, maar zeker een zeer 
verfrissende viering die zeker voor herhaling vatbaar 
is. En natuurlijk was het slotlied “ Alles is liefde “.  
Het zou mooi zijn als de jongeren in Zwartemeer deze 
viering nog eens  zouden kunnen meemaken. Ik denk dat het dan voor velen 
een stimulans zal zijn om weer iets actiever bezig te zijn met hun 
geloofsbeleving.  

Jan Siebers 
 

LACHEN BUITEN DE KERK OM 
 

Zuster Maria, die voor Thuiszorg werkt, was haar 
ronde aan het doen om aan huis gebonden 
patiënten te bezoeken, toen haar benzine 
opraakte. Het gelukkige toeval wilde, dat er een 
Texaco-benzinestation een huizenblok verder was. 
Ze liep erheen om een benzineblik te lenen en wat 
benzine te kopen. De bediende vertelde haar dat 
het enige benzineblik dat hij had, uitgeleend was, 
maar ze mocht wachten tot het teruggebracht werd.  
 

Daar Zuster Maria onderweg was naar een patiënt, 
besloot ze niet te wachten en liep terug naar haar auto. Ze zocht of er iets in 
de auto lag dat ze met benzine kon vullen en liet haar oog vallen op de pispot 
die zij naar de patiënt moest brengen. 
 

Altijd vindingrijk, droeg Zuster Maria de pispot naar het benzinestation, vulde 
hem met benzine, en droeg de volle pot terug naar de auto. Terwijl zij de 
benzine in haar tank goot, keken twee moslims van de overkant van de straat 
toe... 

Een van hen wendde zich tot de ander en zei: 
"Als - ie start, word ik katholiek"! 

 



 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 

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  

 

Administratiekantoor „Compas” v.o.f.

Mercuriusweg 7
9561 AL Ter Apel

Administratie - rapportage - salarisadministratie

belastingaangiften - voor MKB en Particulier

T (0599) 580496
E info@ admincompas.nl
W www.hbg-partners.nl

Uw partner voor administratieve lastenverlichting

Doorndistel 16 

Klazienaveen 

Tel: 0591-312223 
www.woonsfeerheine.nl 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

http://www.woonsfeerheine.nl/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Wilt u adverteren neem dan contact op met  

Fam. Heijnen 

Tel: 0591-354116 

Email: hermanina@hotmail.com 
 



 

 
 

De trap oplopen 
 

Langs kleine treden 
stijg ik naar de bovenste zolder 

van dit huis, 
vanwaar het uitzicht heerlijk is. 

Ik zou tot het hemelpaleis  
kunnen stijgen  

als er treden genoeg zouden zijn. 
Laat mij iedere dag  
twee of drie treden  

naar het hemelpaleis stijgen. 
En laat mij steeds bedenken,  

iets beter,  
iets vriendelijker  

en een beetje dankbaarder te zijn  
voor uw gaven. 

Iedere keer 
dat ik de trap beklim. 

 
Modern gebed uit Jeruzalem  

uit ‘Een brug naar de sterren’ 

 
 
 
 
 


