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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 0591-312466 
Vicevoorzitter:     Dhr. H. Kuhl   0591-312478 
Secretaris:     Mevr. M. Linnemann  06-23184808 
Penningmeester:    Dhr. M. Lankhorst   06-42939933 
Lid Gebouwen:     Dhr. R. Berends   06-27518300 
Lid Kerkhoven:     Dhr. H. Harmes   06-22480061 
Lid Communicatie:     Mevr. M. Buizer-Mens 0591-349449 
Lid Diaconie en Catechese:  Mevr. J. Dijck-Kuiper 06-50206237 
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 13 april 

Kopij kan ingeleverd worden bij de desbetreffende parochielocaties. 
Gedachtenis-intenties, aangevraagd na deze datum, kunnen niet meer 
opgenomen worden in het Klaverblad. 

Het volgende Klaverblad verschijnt op 
6 mei en geldt t/m 2 juni 2017 

mailto:pastorjsdezwart@gmail.com
mailto:myriam.oosting@gmail.com
mailto:hermanina@hotmail.com
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VIERINGEN OP DE LOCATIES 
 

     

dag 8 & 9 april Palmzondag  koor 

zaterdag Barger-Compas Pastoor Stiekema 19.00 Heren  

 Emmer-Compas Pastor Myriam 19.00 Xtr-Eigen-Wijs 

zondag Klazienaveen Pastor Myriam 09.00 Kinderkoor  

 Zwartmeer Pastor Myriam 10.30 Yaëla 
 

dag 13 april Witte Donderdag MHvD koor 

donderd. Klazienaveen Pastor Buit  19.00  

 Emmer-Compas Aanbidding 20.30  tot 24.00  
     

dag 14 april Goede Vrijdag koor 

vrijdag Klazienaveen Kruisweg - W 15.00  

 Zwartemeer Kruisweg - W 15.00  

  Kruishulde MHvD 19.00 Gem. koor 

 Barger-Compas Kruisweg - W 15.00 Dames 

  
Kruish/Gaudete 
Pastor Myriam 

21.00 Jesus Freaks 

 Emmer-Compas Kruisweg - W 14.30  
     

dag 15 april Paaswake MHvD koor 

zaterdag Emmer-Compas Pastor Myriam 21.00 Enjoy 
     

dag 16 april Paasmorgen koor 

zondag Klazienaveen  09.00 Dames/Heren 

 Barger-Compas  09.00 Heren 

 Zwartemeer  10.30 Young People 

 Emmer-Compas  10.30 Dames/Heren 
     

dag 22 & 23 april 5e zondag 40-dagentijd koor 

zaterdag Klazienaveen CV-W BC 19.00 Dames 

 Zwartemeer Pastor Duzijn 19.00 Gem. koor 

zondag Barger-Compas  CV-W BC 09.00 Heren 

 Emmer-Compas CV-W BC 10.30 Heren  

dag 29 & 30 april   koor 

zaterdag Barger-Compas CV-W Kl 19.00 Dames  

 Emmer-Compas Pastor Buit 19.00 Dames  

zondag Klazienaveen CV-W Kl 09.00 Samenzang  

 Zwartmeer CV-W Kl 10.30 Yaëla 
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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 14 03 april t/m 09 april Pastor Myriam 

Week 15 10 april t/m 16 april Pastor Tako de Wolff 

Week 16  17 april t/m 23 april Pastor Tako de Wolff 

Week 17 24 april t/m 30 april Pastor Tako de Wolff 

Week 18 01 mei t/m 07 mei Pastor Tako de Wolff 
 
 
 

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 
 

AFWEZIGHEID PASTOR MYRIAM 
 

Van 22 april t/m 7 mei is pastor Myriam afwezig in verband met vakantie. 
Pastor Tako de Wolff neemt dan de uitvaartwacht waar tel: 06-15020448. 
 

DOOPROOSTER 
 

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

 tot en met 22 mei geen vieringen i.v.m. afwezigheid  
Pastoor de Zwart 

 

OPENINGSTIJDEN PAROCHIEBUREAU OP LOCATIE 
 

 B.COMP 
Verl. 

Oosterd. WZ 67 

0591-349-051 

E.COMP 
Hoofdkan. OZ 82 

0591-351351 

KL.VEEN 
Stellingstr. ZZ 4 

0591-649071 

ZW.MEER 
De Hoven 8 

0591-769144 

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 
  

 
Voor veel parochiële zaken kunt u terecht op het parochiebureau: 
*  Doorgeven van gezinsuitbreiding. 
*  Informatie en afspraken over doop en huwelijk.  
*  Doorgeven van adreswijzigingen. 
*  Opgeven van gebedsintenties  
*  Afhalen doopbewijzen.  
*  Vervoer naar weekendvieringen. 
*  Inleveren kopij voor het Klaverblad 
 
Kopij voor het Klaverblad kunt u ook via de mail bij één van de redactieleden 
op uw eigen locatie aanleveren. 
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Pasen – een nieuw begin 
 

We staan aan het begin van de Goede Week en over 
een week vieren we Pasen. De komende week is het 
hoogtepunt van het liturgisch jaar. We vieren de kern 
van ons geloof. We geloven dat Jezus Christus is 
verrezen uit de doden. Dat is niet zomaar een feit dat 
we geloven, het betekent zoveel meer. Wij mogen 
geloven dat wij ook eens met Hem mogen verrijzen tot 

nieuw leven. Pasen is het feest van nieuw leven. En dat houdt in dat we mogen 
geloven dat zelfs in de meest uitzichtloze situatie een nieuw begin mogelijk is.  
 

Een paasverhaal dat we niet zo vaak horen is het verhaal van Maria Magdalena 
die bij het lege graf staat en schreit. Op paasmorgen staat ze bij het graf. De 
steen is weggerold en het graf is leeg. En dat vergroot haar verdriet. Niet alleen 
is haar geliefde leraar gestorven, nu is zijn lichaam ook nog zoek. In haar 
verdriet wordt ze aangesproken met de vraag waarom ze schreit. Eerst door 
engelen en daarna door Jezus zelf. Maria is echter zo gevangen in haar verdriet 
dat ze Jezus op het eerste moment niet herkent. Dan spreekt hij haar aan bij 
haar naam: “Maria!” En op dat beslissende moment gebeurt er iets in haar. Het 
verhaal vertelt hoe ze omkeert. Een woord dat meer betekent dan alleen je 
omdraaien. Het gaat om een beslissende verandering in haarzelf. Ze opent zich 
voor de mogelijkheid van het onverwachte. Ze is niet langer gevangen in haar 
verdriet, maar wordt vrij voor het nieuwe. En zo krijgt ze zelf deel aan de 
paaservaring.  
 

Er is nieuw leven mogelijk. Nieuw leven. Anders dan ervoor. Jezus zegt haar 
ook dat ze Hem niet mag vasthouden. Zijn opstanding betekent niet dat alles 
nu bij het oude blijft. Hij stijgt op naar de Vader. En Maria krijgt een opdracht: 
getuige te zijn van de verrijzenis. Zij wordt apostel van de apostelen. Zij mag 
de apostelen verkondigen dat Jezus leeft.  
 

Dit mooie, bemoedigende verhaal wil ook aan ons de paaservaring  doorgeven. 
Doorgeven dat opstanding zoals het hier beschreven wordt, in ieder leven 
plaats kan vinden. Dat ieder van ons, in welke verdrietige of uitzichtloze situatie 
ook, hetzelfde mee kan maken. Een ontmoeting met iets of iemand waar iets 
van de Verrezene doorheen kan lichten. Al kan het soms even duren voordat 
we ervoor open staan, voordat we Hem herkennen. Verhalen als deze moeten 
doorgegeven worden, moeten we blijven delen om de Verrezene in ons midden 
steeds beter te kunnen herkennen. En vanuit ons Paasgeloof te mogen leven.  
 

Mede namens pastoor De Zwart en pastor Tako de Wolff wens ik u van harte 
een Zalig Pasen!                                                                         

 Pastor Myriam 
 

WOORD VAN DE PASTOR 
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VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK EN PASEN 
 

Nu pastoor De Zwart afwezig is tijdens de Goede Week en Pasen hebben we 
moeten kijken hoe de vieringen in deze periode het beste ingevuld kunnen 
worden. Daarbij hebben we ook hulp gehad van het bisdom. De afgelopen jaren 
waren we al gewend aan het feit dat niet alle vieringen in alle vier kerken 
gevierd konden worden. De grootste verandering dit jaar is dat er slechts in één 
kerk een Paasgebedswake gevierd zal worden. 
 

De vieringen van Palmzondag kunnen alle vier gewoon 
doorgaan. Pastoor Stiekema gaat voor in Barger-Compascuum 
en pastor Myriam zal voorgaan in de andere drie vieringen. 
Tijdens deze vieringen zullen ook de kinderen die dit jaar hun 
Eerste Heilige Communie doen worden voorgesteld. 
 

Op Witte Donderdag zal pastor Buit voorgaan in de 
eucharistieviering in Klazienaveen om 19.00 uur 's avonds. 
Daarna gaat hij naar Emmer-Compascuum om het H. 
Sacrament uit te stellen voor de nachtelijke aanbidding.  
De aanbidding duurt tot 24.00 uur. 
 

Op Goede Vrijdag is er in alle vier de locaties een viering van 
de kruisweg 's middags voorgegaan door leden van de 
werkgroepen. 's Avonds is er om 19.00 uur een Kruishulde in 
Zwartemeer met een voorganger van de werkgroep. Om 21.00 
uur is in Barger-Compascuum de inmiddels traditionele 
Kruishulde van de gezamenlijke jongeren in onze parochie. 
Hierin zal pastor Myriam mee voorgaan.  

 
Op Stille Zaterdag begint om 21.00 uur de Paaswake in 
Emmer-Compascuum. Het is een gebedswake, met 
aansluitend communieviering. Pastor Myriam zal voorgaan 
samen met voorgangers uit de vier locaties.  
 

 

Op Eerste Paasdag zijn er vier woord- en communievieringen, 
één in iedere kerk. In Emmer-Compascuum en Klazienaveen 
zullen hier voorgangers van de werkgroep voorgaan. Pastor 
Myriam zal voorgaan in Barger-Compascuum en Zwartemeer. 
 

 
 

Op Tweede Paasdag is er dit jaar geen viering. 
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WOENSDAG 12 APRIL OLIEWIJDING 
 

CHRISMA-MIS MET NUNTIUS 
 

De Oliewijding zal dit jaar op woensdag 12 april om 
19:30 uur worden gehouden in de kathedraal te 
Groningen. Naar alle waarschijnlijkheid zegent mgr. 
Aldo Cavalli, apostolisch Nuntius de Oliën die 
gebruikt worden bij de ziekenzalving en de opname 
onder de geloofsleerlingen. Hij wijdt het Chrisma ten 
behoeve van de viering van doopsel, vormsel en 
priesterwijding. Daaraan voorafgaand vernieuwen 
alle aanwezigen hun daadwerkelijke betrokkenheid 
bij de zending van de kerk. 

 

Alle belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om aan deze viering deel te 
nemen. Deze viering wordt elk jaar gehouden op de woensdagavond in de 
Goede Week. Het is een van de belangrijkste vieringen van het bisdom, omdat 
het bedoeld is als de uitdrukking van de onderlinge verbondenheid. Daarom 
worden alle pastorale beroepskrachten uitgenodigd mee te doen en 
concelebreren alle aanwezige priesters. Maar ook parochianen worden daarom 
gevraagd in groten getale te komen. Om met elkaar het feest van samen 
kerkzijn te kunnen vieren. 
 
 

DATA EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN VORMSEL 
 

De viering van 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 van de Eerste Heilige Communie in 
Klazienaveen zal plaatsvinden op zondag 11 juni 
om 10.00 uur. In deze viering zal pastoor De 
Zwart voorgaan. 
 

Inmiddels zijn ook de data van de Vormselvieringen bekend.  
Deze zijn als volgt: 
Zwartemeer:  16 juni 19.00 uur  voorganger Vicaris Wellen 
Emmer-Compas: 30 juni 19.00 uur  voorganger Bisschop 
Barger-Compas: 07 juli  19.00 uur  voorganger Vicaris Bultsma 
Klazienaveen:  14 juli  19.00 uur  voorganger Vicaris Bultsma 
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OPENINGSVIERING MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE  
 

Op zaterdag 18 maart was de 
feestelijke viering van de onze nieuwe 
parochie ‘Maria, Hertogin van 
Drenthe’ in de kerk van Zwartemeer. 
In deze viering gingen vicaris Peter 
Wellen, pastor Myriam en pastor De 
Wolf voor. Henk Kuhl (vicevoorzitter 
van het nieuwe bestuur) sprak een 
inspirerend openingswoord over de 
positieve tijd van voorbereiding binnen 
het IPO en later door de stuurgroep. 

 
In een volle kerk met parochianen van 
alle locaties, zongen de kinderkoren 
van de verschillende locaties, de 
sterren van de hemel. Alle kerkgangers 
kregen tijdens de vredewens van de 
kinderen een boekenlegger met een 
vredewens en het logo van de nieuwe 
parochie erop. 

 
Tijdens de viering werd door een viertal 
vertegenwoordigers een puzzel in elkaar 
gezet met de 4 stukken voor elke locatie.  
Aan het einde van de viering kregen de 
vertegenwoordigers van de 4 locaties, 
elk een beeldje van Maria, Hertogin van 
Drenthe mee.  

 
 
 
 
 
Na afloop was er voor iedereen koffie met cake.  
We kunnen terugkijken op een mooie viering waar 
de gezamenlijkheid duidelijk merkbaar was en 
vooruitkijken naar de toekomst waarin we samen 
kerk mogen zijn. 
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VASTENAKTIE 2017 
 

De vorige keer heeft u in het Klaverblad kunnen 
lezen dat het campagneproject dit jaar voor de 
kinderen en jongeren in San Salvador is. In de 
onveilige wijken van deze stad zijn jeugdbendes 
actief en bedreigen de bewoners. Vooral de kinderen en jongeren komen in die 
bendes terecht. Om dit te voorkomen worden er jeugdcentra gebouwd waar de 
kinderen en jongeren kunnen worden opgevangen. 
Voor € 15,00 krijgen vrijwilligers training om deze jongeren te helpen.  
Voor € 50,00 kan een jongere geholpen worden een eigen bedrijfje te starten, 

bv een koerierdienst of bakkerij. Wij willen deze 
jongeren graag steunen. 
 

Het vastenzakje dat u al hebt gekregen of bij 
dit klaverblad zit zien we graag terug in de 
bus of doos achter in de kerk. 
 

Gezamenlijke VOM-groepen 
 

BEDEVAART NAAR FATIMA EN ANDERE BELANGRIJKE PLAATSEN 
 

Van 4 tot en met 17 september gaan we opnieuw op bedevaart georganiseerd 
van uit Groningen - Drenthe. Het wordt een bedevaart met  

 

“Vele Gidsen Onderweg’’ 
 

De eerste stop zal in het Belgische Banneux zijn. Dan reizen we naar Frankrijk 
waar we in La Salette overnachten en ook de lichtprocessie zullen meemaken. 
Aangekomen in Spanje verblijven we in Barcelona waar we o.a. de Sagrada 
Famillia zullen bekijken. Via het klooster in Montserrat komen we voor de 
overnachting aan in Zaragoza. De reis wordt vervolgd naar Avilla om 
vervolgens de grens over te steken naar Portugal. In Portugal verblijven we een 
aantal dagen in Fatima en het hotel is vlak bij het Heiligdom. 
Fatima gedenkt in 2017 dat het 100 jaar geleden is dat Maria verschenen is 
aan de herderskindertjes. Vanuit Fatima maken we een dagtocht naar 
Lissabon. Waar we o.a  Christo Rei bezoeken en de oude stad bekijken. In 
Fatima zelf zullen we de lichtprocessie mee maken en andere plechtigheden. 
Op de terugweg rijden we via het Spaanse Alba de Tormes naar Salamanca. 
Vervolgens keren we weer terug naar Frankrijk waar we Maria in de grot mogen 
begroeten en de lichtprocessie mogen ervaren. Op weg naar Nederland wordt 
er nog een bezoek gebracht aan Rocamadour en de overnachting in Orléans 
zal plaats vinden om vervolgens de laatste reisdag, via België weer in 
Nederland aan te komen. Voor informatie en interesse over deze bedevaart 
kunt u contact opnemen met: Margret Pater tel: 0597-415368 of 06-11189638  
                                               margretpater@hotmail.com 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKpuzYudvSAhWMBBoKHWPiCucQjRwIBw&url=http://www.learnfoundation.nl/projecten/projecten-lopend/vastenactie-2017.htm&psig=AFQjCNFwaYVyJpsOEh0CtfFwlieL3V_NWQ&ust=1489768312893256
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj9lrOSvNvSAhXINhoKHTuSAlsQjRwIBw&url=http://parochieeersel.nl/2252-2/&psig=AFQjCNHS_0JB_F6cyeOC2Ux70Ffny4r5Jg&ust=1489768973834815
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Kruisdragers en mensen die meelopen in de processie 
krijgen een kaartje, zodat zij verzekerd zijn van een zitplaats 

in de kerk. 



Klaverblad  Algemene informatie Pagina | 13 

 

Op 6 mei 2017 organiseert de projectgroep toerusting en het Vicariaat 
Groningen-Drenthe een dag voor de bezoekersgroepen zieken en ouderen. 
Het is fijn dat we elkaar mogen ontmoeten, want daar begint contact mee. 
Bezoekersgroepen van zieken en ouderen weten wat het belang is van 
aandacht voor de ander. Daar wordt op deze dag speciaal aandacht  
aan besteed. We gaan met elkaar in gesprek over wat we ervaren tijdens het 
bezoeken van zieken en ouderen. Waar loop je tegen aan? Wat als je geen 
antwoord hebt op vragen die aan je worden voorgelegd? 
 

Ria van der Stam en José Lange zullen ons hierin begeleiden. Dit alles in 
verbondenheid met Jezus Christus die al het goede op gang heeft gebracht. 
We hopen op een mooie vruchtbare dag. Het programma begint om 09.30 uur 
met een kop koffie. Tussen de middag is er een maaltijd met soep en broodjes. 
De bijeenkomst eindigt met een gezamenlijke 
viering die om ongeveer 16.00 uur is afgelopen. 
Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. 
 

Waar:  Parochiezaal Kapelweg  2 
   9561 JD Ter Apel 
 

Wanneer:      Zaterdag 6 mei 2017 
                     van 09.30 uur tot 16.00 uur 
 

Voor wie: Alle bezoekersgroepen van zieken 
en ouderen in de regio’s Groningen 
en Drenthe. 

 

Cursusleiders: Ria van der Stam en José Lange 
 

Opgave:  Aanmelden tot 28 april 2017 bij: 
   Vicariaat Groningen-Drenthe t.a.v. mevr. L. Winter 
   Ubbo Emmiussingel 79           9711 BG Groningen 
   tel: 050-40 65 888 alle dagen  e-mail: l.winter@bisdomgl.nl  
 

ONTMOETEN IN VERBONDENHEID 

Het bestuur van de parochie  

Maria, Hertogin van Drenthe 

en de redactieleden van het Klaverblad  
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BARGER-COMPASCUUM – LOCATIE ST. JOSEPH 

 

 

     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 

 
 

INFO BETREFFENDE HET PAROCHIEBURO VINDT U VOORTAAN 
VOORIN HET KLAVERBLAD OP BLZ. 6 
 
 

 

LOCATIERAAD 

Voorzitter:   Pastor Myriam Oosting 0591-226172 
Secretaris/Vicevoorzitter:   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 
 

 

REDACTIEADRES 
Truus en Lisanne Dijck    tel: 0591-391084 
E-mail: rkjoseph@live.nl of in de brievenbus van de pastorie   
 
 

CONTACTPERSOON BEZORGING 
Truus Dijck  
Posthoorn 7 
7884 PA Barger-Compascuum 
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 

 
Zaterdag 8 april Palmpasen  
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, Annie Tieben-Arling. 
 
Zondag 16 april 1e Paasdag 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-
Sandker, fam. Linnemann-Rass, ouders Heller-Benes, 
ouders Hartmann-Gerdes, ouders Kohnken en Henk, 
gezusters Wielage, Lies Hartmann, overl. fam. Hartmann-
Hartmann, Gerard Koiter, echtpaar Vedder-Wehkamp, 
ouders Wehkamp-Keuter, Chris Weinans, ouders 
Wehkamp-Alberts, Lenie Berends-Heijne, ouders Hake-
Cramer, ouders Tubben-Keizer, Minie Wubkes-Többen, 
ouders Cramer-Tubben, Mieke Sulmann-Valke, Herman 
Mencke, fam. Linnemann-Drees, ouders Scholte Albers-Hemmen, Bé en 
Catrien Mencke-Steenhuis, Dolf en zus Hemmen-Thole, ouders van Vliet-
Heijnen, ouders Berens-Wehkamp en kinderen, Wim Wehkamp, ouders 
Berens-Hake, Jan Bryan, Jan Kuhl, ouders Berends-Peters, fam. Nijzing-
Heller, ouders Heller-Bols, ouders Berends-Lippold, ouders Hölscher-Arling, 
Herman Wielage, Johan Hake, ouders Kaiser-Wehkamp, ouders Suelmann-
Berends, Annie Tieben-Arling, Gretha Gepken-Muter, fam. Gepken-
Linnemann, overledenen van de fam. Kuhl-Gebben, ouders Hake-Lucken, 
ouders Borgmann-Robben, Frans Wittendorp, ouders Feringa-Gustin, Hendrik 
Heller, overledenen van de fam. Heller-Nieters, ouders Gepken-Veringa, 
ouders Berends-Hölscher, Yvonne Wehkamp, echtpaar Arling-Linneman. 
  
Zondag 23 april 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, gezusters Wielage, 
ouders Hake-Cramer, ouders Tubben-Keizer, Herman Mencke, fam. 
Linnemann-Drees, Wim Wehkamp, ouders Berens-Hake, Jan Bryan, ouders 
Feringa-Hake, Annie Tieben-Arling. 
 
Zaterdag 29 april  
Gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, Willie Menzen, ouders Tubben-
Keizer, Herman Mencke, Wim Wehkamp, ouders Berens-Hake, Jan Bryan, 
Hendrik Dijck, Wout Verwer, Annie Tieben-Arling, Johan Hake. 
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KOFFIEDRINKEN 
 

 
Op zondag 23 april is er na de viering  
weer gelegenheid om gezamenlijk  
een kop koffie te drinken in de parochiezaal.  
 
 
 

KOSTERS 
 

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

 

De Eerste Heilige Communie is dit jaar op:  
Zaterdag 20 mei om 10.00 uur in onze kerk voor de locaties  
Zwartemeer - Emmer-Compascuum - Barger-Compascuum 
hierbij zingen de jeugdkoren Yaëla en Xtra-Eigen-Wijs 
 
Het Heilig Vormsel is op vrijdag 7 juli om 19.00 uur 
 

 

De vrijwilliger die de vormselcatechese in Barger-Compascuum zou verzorgen 
heeft onverwacht moeten afzeggen. Dit betekent dat er op dit moment niemand 
in Barger-Compascuum beschikbaar is voor het geven van de 
vormselcatechese. Bij deze roepen we vrijwilligers op om zich beschikbaar te 
stellen voor het verzorgen van de catechese aan onze vormelingen. U kunt 
daarbij op hulp rekenen van Pastor Tako de Wolff. Hij kan hulp bieden bij het 
voorbereiden van de lessen en het verzorgen van de ouderavond. Zonder 
mensen die de catechese kunnen verzorgen is het onzeker of dit jaar in Barger-
Compascuum de viering van het H. Vormsel kan doorgaan. 
 

FELICITATIES 

 
Wij willen iedereen die in deze periode iets te 
vieren heeft, namens de parochie  
van harte feliciteren.   
                                                  
 
 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

VORMSELCATECHESE BARGER-COMPASCUUM 
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IN MEMORIAM 
 

  Annie Tieben –Arling 

*17-5-1959                †18-3-2017 
 

Annie is opgegroeid in de Berkenrode samen 
met haar zus Ellie. Doorleren mocht ze niet 
van haar ouders maar dit heeft ze later 
ruimschoots goedgemaakt door een aantal 
studies te volgen. Ze werkte vervolgens bij 
defensie, een boekbinderij, een drukkerij en 
als laatste bij de thuiszorg. 
 

In 1980 is ze getrouwd met Feike Trip die 
helaas in 2004 is overleden. 
In 2010 trouwde ze met haar tweede man Wilfried. Annie was een betrokken, 
sociaal mens en als eindredactrice betrokken bij het Klaverblad. 
Ze overleed toch nog plotseling na een ongelijke strijd. 
 

We wensen haar man Wilfried, 
haar zus Ellie, zwager en tantezeggers 

heel veel sterkte voor de komende moeilijke tijd 
 
 

GEZINSVIERING PALMPASEN 
 

Zaterdag 8 april is er in onze kerk 
een Palmpasenviering 

We beginnen deze viering met onze versierde 
Palmpasenstokken op het pleintje voor het 
kerkhof. Hier worden de broodhaantjes 
uitgedeeld en zal pastoor Stiekema de stokken 
zegenen. 
 

Wil je meedoen met de processie? 
 

Je wordt vanaf 18.30 uur verwacht met je 
versierde Palmpasenstok, bij de ingang van het 
kerkhof. 

Om 18.45 uur gaan we beginnen dus kom vroeg genoeg. 
Ook zullen deze avond de communicantjes worden voorgesteld. 
We hopen heel veel kinderen te mogen begroeten. 
 

Hartelijke groet Marjolein, Marja en Truus 
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BEZINNINGSMAALTIJD 
 

Tijdens de maaltijd hebben we de kaars 
laten branden die een rondje maakt door ons 
bisdom tijdens de Vastenactie. 
 
Nadat we een verhaal over het leven in San 
Salvador hebben gehoord en de DVD 
hebben bekeken werden we verrast met 
Salvadoraans eten. 
 
De opbrengst van de maaltijd voor de 
vastenactie is € 157,05 
 

IEDEREEN HARTELIJK DANK 
 
 

 
 

POTGRONDACTIE 
 

Op zaterdag 18 maart zijn de vrijwilligers weer langs de 

deuren geweest voor de verkoop van potgrond. Er zijn 

die dag zo’n 800 zakken verkocht. Een heel mooi 

resultaat. Bij de kerk liggen nog een aantal zakken. Hebt 

u de vrijwilligers gemist, en wilt u wel potgrond? U kunt 

ze kopen bij de pastorie. De kosten zijn 3,50 per zak,  

2 zakken voor 6,00 euro. 

 

NIEUWS VAN DE ST. THERESIA SCHOOL 

 
Op 12 april  

is er een schoolviering in de kerk 
als afsluiting van de vastenperiode 

dan worden ook de vastendoosje ingeleverd 
aanvang om 08.45 uur. 

 
U bent allen van harte uitgenodigd om met 

ons mee te vieren!! 
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EMMER-COMPASCUUM – LOCATIE ST. WILLEHADUS 

 

 

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 

 
INFO BETREFFENDE HET PAROCHIEBURO VINDT U VOORTAAN 
VOORIN HET KLAVERBLAD OP BLZ. 6 
 
 
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 
 
REDACTIEADRES: parochiewillehadus@kpnmail.nl 
 
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/
mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zaterdag 8 April 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, overl. ouders Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, 
Gerard Mensink, 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, Henk Scheven, Gré 
Berends-Arling, Johannes Teiken en Maria Judith Teiken-Twickler, Hennie 
Bredek, Gerhard Geerdink, Ria Kaijser-Dijck. 
 

Zaterdag 15 april Stille Zaterdag 
Greetje Schulte-Heller, Lucas Bolmer, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Pastoor van 
den Barselaar, Zuster Bernardo, overl. ouders Ellermann-Schutte, Willem 
Hendrik Berends, overl. ouders Ahlers-Koop en dochter Joke,  Harm Ahlers en 
Leida Ahlers-Hüsers, ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, Hendrik 
Hermannus Frederik Deiman en Maria Bonaventura Engelina Deiman-
Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Gea Weinans-Wessel, Johan Bernard 
Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Pater Kees van Luyn, Herman 
Heijnen en Annie Heijnen-Greve, Jo Siekman, Geert Harm Thole, overl. fam 
Hake-Wubben, overl. fam Schepers-Suelmann, overl. fam ter Veen- Borghuis. 
 

Zondag 16 april 1e Paasdag 
Ouders Rolink-Huls en dochter Marianne, Greetje Schulte-
Heller, Lucas Bolmer, Helena Alida Harms-Ophof, Hendrik 
Trip en Engelina Trip-Welling, Boelie Rouw, Theo van 
Mensvoort, Theodoor Ahlers en Maria Katharina Ahlers-
Kragt en zoon Henk, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-
Ellermann, Harm Hooiveld, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, 
pa, Gea en Hans Sulman, Theresa de Roo, overl. ouders 
Schulte-Schutte, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, 
Gerard Mensink, Jan Kasper Heijne en Maria Gesina 
Heijne-Wessel, Albert en Herman Heijne, ouders en grootouders Wessel-
Hempen, Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo, ouders Möller-Hemme, 
Bernardus Hoezen en Maria Susanna Hoezen-Roelfes, Klaas Weinans, Hilvert 
Wilts en Gretha Wilts-Welling, Ina Schuur-Wilts, echtpaar Wolters-Twickler, 
Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, Willem Buurman, overl. ouders 
Kaiser-Hake, overl. ouders Over-Groen, Maria Margaretha Ahlers-Hoezen, 
ouders Over-Wubbels, Johan Herman Thole, Hendrik Wessel en Geertruida 
Wessel-Alberts, ouders Weinans-Scheven en Jan en Hendrik Scheven, 
Herman Wilhelm Tieben en Engelina Tieben-Schulte, ouders Twickler-Elling, 
Theo Tieben en echtgenote, Theo Bentlage en echtgenote, Ben Wessel, 
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Gerard en Leida Wessel, Rudolf Tiben en Helena Tiben-Heller, Truus Schut-
Weinans, Renk Kuper, Hendrik Hermannus Frederik Deiman en Maria 
Bonaventura Engelina Deiman-Dekkers, Joseph Kaijser, Ina Mensen-Ros, 
ouders Hoesen-Zomer, Jan Geert Meijer, Alida Adriana Hulsebosch-Schoorl, 
Gea Weinans-Wessel, Johan Gerard Tholen en Maria Helena Tholen-Konen, 
Angela Gesina Ellermann-Tiben, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida 
Ellermann-Robben, Geert de Vries en Maria Elisabeth de Vries-Bos, echtpaar 
Joosten-Hulleman, Johan Hottinga, Johann Heinrich Thole en Margaretha 
Thole-Bentlage, Gré Berends-Arling, Geert Harm Thole, Hennie Bredek, Anton 
Bredek, ouders Bredek-Hoffard, Geert Hendrik Mensen en Roelofje Mensen-
Lange, Anna Geertruida Thole, Gerhard Geerdink. 
 

Zondag 23 april 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Pastoor Franciscus Antonius Sturkenboom, Maria Wilhelmina 
Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Herman Wilhelm Tieben en Engelina 
Tieben-Schulte, Renk Kuper, Hendrik Hermannus Frederik Deiman en Maria 
Bonaventura Engelina Deiman-Dekkers, Georg Heijnen, Gré van Uem-
Mensink, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, 
Hennie Bredek, Rika Harms-Schulte. 
 

Zaterdag 29 april 
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, Jan Hoesen en Kina Hoesen-Weggemans, 
Hendrik Wessel en Geertruida Wessel-Alberts, ouders Thole-Kloppenburg, 
Renk Kuper, 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, Hennie Bredek. 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

Ma 10 apr  t/m Zo 16 apr  Margriet Ahlers  0591-354093 
Ma 17 apr  t/m Zo 23 apr  René Berendsen 0591-353630 
Ma 24 apr  t/m Zo 30 apr  Diny de Roo  0591-351697 
Ma 01 mei t/m Zo 07 mei  José Wessel  0591-353208 
 

BLOEMVERSIERING 

 
G. Rengers H. Idema  03 apr t/m 16 apr  
M. Spijker  M. Tromp  17 apr t/m 30 apr 
B. de Roo  M. Graafsma 01 mei t/m 14 mei 
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MAART APRIL 
Do 02 Tilda Heine Ma 03 Tiny Hogenbirk 
Ma 06 Bernadette de Roo Do 06 Mieke Hoesen 
Do 09 Christa Schut Ma 10 Tonny Thole 
Ma 13 Tiny Hogenbirk Do 13 Tilda Heine 
Do 16 Mieke Hoesen Ma 17 Bernadette de Roo 
Ma 20 Tonny Thole Do 20 Christa Schut 
Do 23 Tilda Heine Ma 24 Tiny Hogenbirk 
Ma 27 Bernadette de Roo Do 27 Mieke Hoesen 
Do 30 Christa Schut   
 

MEI 
Ma 01 Tonny Thole Do 04 Tilda Heine 

 

MISDIENAARS EN ACOLIETEN 

Za 8 april Marell Mulder 
Annemiek Bos 

Diny Thole 

Do 13 apr 20.30-21.00 Julia Pol  

Do 13 apr 21.00-21.30 Astrid Bolk  

Vrij 14 apr 14.30 Diana Pomp Erik Meijer 

Za 15 apr 
Paasnacht 

Marissa Herbers 
Rianne Hoezen 
Mike/Jeffrey Emming 
Arjen Hoesen 

Jorinde Wessel 

Zo 16 apr 
1e Paasdag 

Leonie Tiben 
Chantal Witteveen 

Erik Meijer 
Mariska Zwols 

Zo 23 apr Inge Bolk 
Larissa Witteveen 

Voorgangers 
uit B Compas 

Za 29 apr Naomi Emming 
Daphne Welling 

Ria de Vries 

 

KERKSCHOONMAAK 
 

Groep 1 24 apr t/m 28 apr 
Groep 2 22 mei t/m 26 mei 
 
 
 
 
 
 

PAROCHIEBUREAU 
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KVE 
 

Op dinsdag 11 april vertelt  
Boswachter Erik Bloeming over het Bargerveen 

 
GRAAG TOT DAN! 

 

BETALING MISINTENTIES 
 

Misintenties die aangevraagd worden op het parochiebureau, worden vaak 
contant betaald. We willen u vriendelijk verzoeken om zoveel mogelijk te 
zorgen dat u gepast geld meeneemt. Bij voorbaat hartelijk dank. 
 

VERGADERINGEN 
 

Za 08 apr 9.00-12.00 Sam ‘s Kleding actie 
Zo 09 apr  13.00 Start processie met kruis baptisten kerk 
   15.00 aansluitend EmmerCompassion St. Willehaduskerk 
Di 11 apr  19.30 KVE 
Di 09 mei  14.00 Contactmiddag 
 

 

Jarigen van 75 jaar en ouder t/m 5 mei 
 

J.H. Thole Kloosterweg 37 7881 LG EC 11-04-1936 

J.H. Geerdink Hoofdkanaal WZ 109 7881 AE EC 12-04-1930 

S.W.H. Geerdink- 
Motzheim 

Dr. Bekenkampstr. 41C 
 

9561 RD 
 

Ter Apel 
 

14-04-1934 
 

A. Harms Wissenweg 9 7881 VS EC 14-04-1935 

M.H. Steenhuis- 
Alberts 

Kloosterweg 11 7881 LE EC 22-04-1942 

R. Wolbers Hoofdkanaal OZ 70 7881 CM EC 23-04-1937 

A.M. Timmer- 
Stroot 

Spoel 6 7881 BJ EC 25-04-1928 

A. Wolbers-Dost Hoofdkanaal OZ 70 7881 CM EC 26-04-1939 

A.M.H. Geerdink- 
Berends 

Spoel 147 
 

7881 BN 
 

EC 
 

28-04-1930 
 

R. Geerts Roswinkelerstr. 138 7895 AS Ros-
winkel 

01-05-1939 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd  
en een fijne dag gewenst! 

FAMILIEBERICHTEN 
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SAM’S KLEDINGACTIE MENSEN IN NOOD 
 

Op zaterdag 8 april vindt in Emmer-Compascuum de kledinginzamelingsactie 

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: 

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. 

 

PALMPASEN & VOORSTELLEN COMMUNICANTJES 
 

Zaterdagavond 8 april om 19.00 uur Palmpasen-gezinsviering 
De kinderen mogen met hun versierde Palmpasenstok 
naar de kerk komen en ze kunnen dan achter in het 
grote portaal wachten om samen met pastor Myriam 
en de acolieten binnen te komen. 

 

Tijdens de viering zullen ook de vastendoosjes 
ingezameld worden. Er is dus een speciaal momentje 
in de viering voor de kinderen om hun bijdrage te 
geven voor de kinderen in San Salvador. Want 
natuurlijk vasten ook onze kinderen voor kinderen in 

San Salvador. Als de kinderen geen vastendoosje hebben mogen ze zelf iets 
knutselen of het geld in een envelopje meebrengen. Ons jeugdkoor Xtra-Eigen-
Wijs zal zingen en Janique Dijck begeleidt ons deze avond op piano. 
 

Ook zullen op deze dag de kinderen die dit 
jaar hun Eerste Heilige Communie 
ontvangen op zaterdag 20 mei om 10.00 uur 
in de St. Josephkerk te Barger-
Compascuum zich voorstellen. 
 

Lars Borghuis   Westerdiep OZ 119  Emmer-Compascuum 
Tim Damhuis   Hoofdkanaal OZ 92  Emmer-Compascuum 
Gerard van der Knaap Kloosterweg 38  Emmer-Compascuum 
Wesley Siekman  Schuttingslaan 53  Emmer-Compascuum 
 

WIJ HOPEN DAT U ALLEMAAL MET ONS MEE KOMT VIEREN! 
 

Groetjes van de gezinsvieringgroep 
en de werkgroep communievoorbereiding 
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GOEDE WEEK 
 

Op Witte Donderdag is de Nachtelijke Aanbidding in onze kerk  
Na afloop van de eucharistieviering om 19.00 uur in Klazienaveen is er vanaf 
20.30 uur de Nachtelijk Aanbidding in onze Willehaduskerk om samen te waken 
en bidden tot middernacht, ook voor uw eigen persoonlijke intenties. Ieder half 
uur wordt ingevuld met een gebed, een kort stukje muziek, en het bidden voor 
de persoonlijke intenties.  
Er is een half uur stilte tussen 22.30 uur en 23.00 uur. 
U bent welkom op elk gewenst tijdstip en u kunt weggaan op elke gewenst 
tijdstip. Van harte welkom! 
 

Op Goede Vrijdagmiddag om 14.30 wordt in Emmer-Compascuum  
de Kruisweg gebeden bij het stervensuur van onze Heer.  
Vooral kinderen zijn van harte welkom!  
 

Bloemen brengen op Goede Vrijdag 
In verband met de Goede Vrijdagviering  
om 19.00 uur in Barger-Compascuum 
kunt u vanaf 14.30 (Kruiswegbidden) tot 18.00 uur  
bloemen leggen aan de voet van het kruis in onze kerk. 
Deze bloemen worden gebruikt voor de paasversiering. 
Bij voorkeur witte en gele bloemen.  
Alvast hartelijke dank. 
 

Wijwater 
Ook dit jaar staan er tijdens de paasvieringen weer  
flesjes wijwater voor u klaar achter in de kerk.  
U kunt de flesjes meenemen na de vieringen. 
 

 

 

CONTACTMIDDAG 
 

Op dinsdag 9 mei is er weer een contactmiddag. De 
middag begint om 14.00 uur met een viering. Na de viering 
is er een gezellig samenzijn, onder het genot van een 
kopje koffie/thee 
 

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 
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LOCATIERAADNIEUWS 
 

Op het moment dat dit wordt geschreven zitten we 
een week voor de startviering van onze nieuwe 
parochie Maria, Hertogin van Drenthe. We staan aan 
het begin van de lente, Een nieuwe lente een nieuw 
geluid, of… een nieuwe parochie een nieuw geluid. 
Als locatieraad willen we u zo goed mogelijk op de 
hoogte houden waar wij zoal mee bezig zijn, wat er 

gebeurt in onze St. Willehaduslocatie. In februari zijn weer meer dan 30 
wijkvertegenwoordigers op pad gegaan voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. 
Mede dankzij een prachtige folder, is de actie nu al succesvol. 
 

Binnenkort ontvangen ook de jongeren van onze locatie ouder dan 18 jaar een 
brief voor de actie Kerkbalans. Aan hen wordt gevraagd of ze ook een (kleine) 
bijdrage willen geven, want samen zijn we kerk. 
 

In onze kerk wordt al weer wekenlang geoefend voor de opvoering van 
‘The EmmerComPassion’. Jongeren van de Baptisten-, PKN-gemeente en 
onze parochie zijn met veel enthousiasme en inspiratie bezig. Indrukwekkend 
om te zien. Een aanrader om naar toe te gaan op zondag 9 april. 
 

Binnenkort is er ook weer overleg van de werkgroep 'oecumenisch pastoraal 
overleg samen met de Baptisten- en PKN-gemeente. 
 

Het halfjaarlijks overleg van parochie en school draagt bij aan een goede 
samenwerking, en mede dankzij de VOM-groep is de musical van de 
Vastenactie voor de schoolkinderen opgevoerd.  
 

In de locatieraad is uitvoerig gesproken over het opzetten van een nieuwe 
groep van parochianen, die andere parochianen die ziek, ouder en/of eenzaam 
zijn te bezoeken. Ook willen we proberen om de parochianen die in de 
verpleeg- en verzorgingshuizen zitten te bezoeken. 
We hopen dat veel parochianen zich bij deze groep aansluiten want alleen dan 
zijn we samen kerk. (zie het bericht ‘Omzien naar elkaar’) 
 

ALVAST NOTEREN - MIDZOMERMARKT 
 

De Midzomermarkt is dit jaar gepland op zondag 2 juli. U kunt het vast noteren 
in uw agenda. We vragen de werkgroepen en parochianen die hieraan mee 
willen werken, om ons te laten weten of we ook dit jaar weer op hen mogen 
rekenen. Graag horen we dat van u.  
U kunt het doorgeven per e-mail parochiewillehadus@kpnmail.nl of per 
telefoon op de openingstijden van het parochiebureau tel: 0591-351351. 
We hopen er een gezellige dag van te maken,  
u bent weer van harte welkom.      

De Financiële commissie 

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
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OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

Al vele jaren hebben we de werkgroep ‘Samen Verder’. Een groep van 
parochianen die, indien men dat op prijs stelt, de nabestaanden van een 
overledene bezoekt. Daarnaast worden zowel de mannen en vrouwen van 80 
jaar en ouder, omstreeks hun verjaardag, bezocht door parochievrijwilligers. En 
er is elke eerste dinsdag van de maand om 14.00 uur een viering en gezellig 
samenzijn in ons Parochiehuis voor oudere parochianen. 
 

De laatste tijd komen er steeds meer vragen van parochianen dat ze een 
bezoekje van iemand uit de parochie op prijs stellen. Onze pastores kunnen, 
ondanks hun grote inzet en goede wil, bij lange na niet voldoen aan alle 
verzoeken die ze binnen krijgen (ze hebben de zorg in onze vier locaties voor 
ongeveer 6.800 parochianen).  

Daarom willen we graag een 
nieuwe werkgroep oprichten 
‘Omzien naar elkaar’. We hopen 
dan ook dat veel parochianen, jong 
en oud, zich aanmelden om bij 
deze bezoekersgroep te komen om 
te laten zien dat we door 
ontmoeting verbonden blijven met 
onze medeparochianen. Het gaat 
zowel om parochianen die nog 
thuis wonen als om parochianen 
die in een verzorgingshuis wonen. 

 

Hierbij denken we aan gewone bezoekjes van een parochiaan aan een andere 
parochiaan, maar ook aan nieuwe vormen, bijvoorbeeld een groepje van 
oudere parochianen die leeftijdgenoten in een verzorgingshuis bezoekt.  
 

Misschien zou u oude vrienden of vriendinnen van vroeger graag bezoeken, 
maar bent u niet in de gelegenheid omdat u niet over vervoer beschikt. Indien 
nodig zouden andere parochianen dan voor vervoer kunnen zorgen. 
 

Zou u of jij mensen willen bezoeken? Of zou u of jij af en toe beschikbaar willen 
zijn om mensen naar Emmen, Ter Apel of Klazienaveen te brengen/halen? 
Aanmelden kan bij het parochiebureau tijdens openingstijden (zie pagina 5) of 
per mail parochiewillehadus@kpnmail.nl, 
bij Mariëlle Oebeles 06-52473357 of bij Erik Meijer 06-51479189. 
 

Als we een aantal vrijwilligers (bezoekers en/of chauffeurs) gevonden hebben 
willen we graag bij elkaar komen om afspraken te maken. We kijken uit naar 
uw aanmelding! 
 

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
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VIERING VASTENACTIE 
 

Zondag 5 maart is tíjdens de viering van VOM, de vastenactie gestart. Bij 
binnenkomst in de kerk werden parochianen aangesproken of aangestoten 
door drie jongeren Jeffrey, Jolien en Janique. Ze wilden een telefoon of geld, 
of brachten de mensen zo maar even uit evenwicht. De kerkgangers hebben 
op deze wijze kunnen ervaren hoe mensen 
in San Salvador zich voelen als ze 
aangesproken worden door bendes 
criminelen. Ze voelen zich bedreigd en 
bang en hebben het gevoel van, ‘blijf van mij 
af’ en ‘wat wil je’. Ze spreken vooral ook 
jongeren aan omdat ze die bij hun groep 
willen hebben. Ze hebben de macht.  
De Zusters van de Beschermengel willen de kinderen en jongeren een andere 
toekomst bieden en ze helpen met een veilige plek en een mogelijkheid bieden 
om hun ECHTE talenten te ontwikkelen. Tijdens deze viering en de 
Aswoensdagviering is er gecollecteerd voor San Salvador.  
 

De eerste zakjes zitten al in de vastendoos en de opbrengst gaat steeds 
vooruit. De stand is nu al bijna € 200,- en de zakjes moeten er nog bij, dus we 
hopen dat u doorspaart want iedere week, tot aan de Pasen, is er gelegenheid 
om de zakjes achter in de bus te doen. En kunt u niet naar de kerk komen dan 
mag het ook bij het parochiebureau gebracht worden.  
We hopen dat we dit jaar weer een prachtige opbrengst kunnen overmaken.  
 

In de Palmpasenviering op 8 april, wordt er nog aandacht aan besteed en 
tijdens de schoolviering op 10 april brengen de kinderen van ‘de Hoeksteen’ 
ook hun vastendoosjes naar de kerk. We houden u op de hoogte.  
 

VOM-groep locatie St. Willehadus,  
Ans Berendsen en Bernadette Zwart 

 

GRAAG OP TIJD KOPIJ INLEVEREN! 
 

Het maken van het Klaverblad is een heel werk waar meerdere mensen aan 
werken. Helaas wordt de kopij niet altijd voor de sluitingsdatum aangeleverd.  
 

Voorin het Klaverblad staat altijd vermeld wat de uiterlijke inleverdatum is van 
de kopij. De uiterlijke datum voor het volgende Klaverblad is: 13 april 
 
We vragen u vriendelijk hier a.u.b. rekening mee te houden.  
Alvast hartelijk dank.    

Redactie locatie St. Willehadus 
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ZINGT U MEE ? - ZING JIJ MEE? 
 

De afgelopen maanden zijn er bij het dameskoor 3 nieuwe 
leden bijgekomen, ook ons jongvolwassen koor mocht 2 
nieuwe leden begroeten en bij het jeugdkoor zijn er ook 
twee nieuwe zangertjes. Misschien zijn er nog wel meer 
parochianen die mee willen zingen bij één van onze vier 
koren. Daarom vermelden we hieronder de 
repetitieavonden en tijden. Weet dat u/jij van harte welkom 
bent om mee te zingen. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de contactpersoon van het koor of 
met één van de koorleden. 

 

Koor     Repetitiedag en Tijd   Contactpersoon 
Jeugdkoor Xtra Eigenwijs  woensdag 18.00 -19.30 uur  Ina Heijnen     354116 
Jongvolwassenkoor Enjoy donderdag 19.30 -21.30 uur  Anja Emming  357075 
Dameskoor Internos  woensdag 19.30 - 21.30 uur Tilda Heine     351905 
Herenkoor St Cecilia  dinsdag 19.00 -20.30 uur  Joh Heine       351905 

Alle repetities zijn in ons parochiehuis. 
 

KUN JE ZINGEN?   ZING DAN MEE!! 
 

KERKBALANS 2017 - DE EERSTE RESULTATEN 
 

In de tweede helft van januari is de landelijke actie 
Kerkbalans gehouden. Op dit moment is ongeveer 
95% van de reacties binnen, hebben we € 36.300,- 
toegezegd gekregen en reeds € 21.520,- 

ontvangen. Als u uw bijdrage al heeft overgemaakt, willen we u daar hartelijk 
voor bedanken! 
 

Via deze weg willen we aan al degenen die nog niet gereageerd hebben 
vragen: wilt u dat deze maand nog doen? De inkomsten uit Kerkbalans zijn van 
essentieel belang voor onze St. Willehadus locatie.  
U kunt uw bijdrage overmaken op: 
 

NL71 RABO 0135 1018 32 t.n.v. RK Kerkbestuur 
onder vermelding van ‘Kerkbalans’. 

 

Tot slot nog een hartelijk dankjewel aan alle wijkvertegenwoordigers die ook dit 
jaar weer hebben meegeholpen met de actie!  
 

Namens de locatieraad St. Willehadus  
Tineke Koop, budgethouder 
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BETALING PAROCHIEBLAD 
 

Ook dit jaar vragen wij weer om uw (vrijwillige) bijdrage voor het parochieblad. 
Onze parochie heeft altijd gewerkt met abonnementen. We bieden iedereen 
sinds vorig jaar de mogelijkheid om het parochieblad te ontvangen en hopen 
dat u daar de vrijwillige bijdrage, (richtbedrag € 12,50) die we hiervoor vragen, 
wilt betalen maar elk bedrag is welkom. 
 

Iedereen zal begrijpen dat een parochieblad uitgeven geld kost en dat het fijn 
is als dit door bijdragen kan worden bekostig. Op die manier kunnen we het 
geld, dat we hier niet in hoeven te stoppen voor andere belangrijke zaken 
gebruiken.  
 

Iedere locatie van Parochie Maria, Hertogin van Drenthe, bekostigd zelf de 
parochiebladen voor hun eigen parochianen. Uw vrijwillige bijdrage betaalt u 
dus aan de locatie St. Willehadus. 

 

LET OP: U ontvangt géén acceptgiro, 
het bedrag dat u wilt betalen kun u overmaken op: 

 

NL71 RABO 0135 1018 32 t.n.v. R.K. Kerkbestuur, 
BIJ DE OMSCHRIJVING A.U.B. VERMELDEN: 

t.g.v. parochieblad + uw adres. 
 

Uw adres vermelden is belangrijk, om uw betaling bij de juiste persoon te 
boeken. Als u al hebt betaald, dan kunt u dit voor kennisgeving aannemen. 

Hartelijk bedankt! 
Tineke Koop, budgethouder 

 

VAN DE WERKGROEP 'OECUMENISCH PASTORAAL OVERLEG' EC 
 

ZIC-diensten (= Zingen In Compas): 
➢ zondag 14 mei om 19.30 in de Protestantse Kerk 
➢ zondag 12 nov om 19.30 in de Baptisten kerk 

 
Film 'The Passion of the Christ': 

➢ donderdag 13 april om 19.00 in 'De Haven',     Baptistenkerk 
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Voorkeurlid van locatie St. Willehadus na verhuizing 
Als u verhuist naar een andere plaats, dan wordt u automatisch bij de parochie 
van die plaats/wijk ingeschreven. Wilt u dit niet en wilt u liever bij onze parochie 
Maria, Hertogin van Drenthe, locatie St, Willehadus, ingeschreven blijven 
staan? Dat kan, u moet dit dan wél doorgeven bij onze administratie.  
Dit kan op het parochiebureau tijdens openingstijden (zie pagina 6) of  

(bij voorkeur) per e-mail naar 
parochiewillehadus@kpnmail.nl m.v.v.: Wijziging. 

Dan zorgen wij dat u als voorkeurlid in onze parochie 
ingeschreven blijft staan. Alvast hartelijk bedankt. 
 

Wijziging telefoonnummer of e-mailadres 
Telefoon- en e-mailadressen worden regelmatig gewijzigd. 
Om onze administratie up-to-date te houden verzoeken we 
u om wijzigingen aan ons door te geven. Ook dit kan op het parochiebureau 
tijdens openingstijden of (bij voorkeur) per e-mail naar 
parochiewillehadus@kpnmail.nl m.v.v.: Wijziging. 
 

NIEUWS VAN DE HOEKSTEEN 
 

Onze school is een school die over een beperkt budget 
beschikt, er is dus geen ruimte voor extra spel en 
speelmateriaal voor de leerlingen. Als school proberen 
we het budget aan te vullen door inzamelacties van o.a. batterijen, 
printercartridge en oud papier. Voor dit laatste willen wij uw aandacht vragen. 
Op onderstaande data staat de container voor oud papier weer op de 
parkeerplaats van de kerk.  

DATA OUD PAPIER OPHALEN 

                                          4 april en 9 mei 
 

De container is geopend op: dinsdagmorgen van 08.00 uur tot 17.00 uur en 
woensdagmorgen 08.15 uur tot 13.00 uur. 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. 

 

ALVAST HARTELIJK BEDANKT VOOR HET SPAREN VOOR ONZE SCHOOL 
 

Kinderen en team van basisschool ‘De Hoeksteen’ 
 

Vieringen van de Hoeksteen 
➢ Paasviering 10 april 9.00 uur 

➢ Slotviering 10 juli 9.00 uur 

            
Iedereen is van harte welkom 

VAN DE PAROCHIEADMINISTRATIE 

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
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KLAZIENAVEEN – LOCATIE 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 

 
INFO BETREFFENDE HET PAROCHIEBURO VINDT U VOORTAAN 
VOORIN HET KLAVERBLAD OP BLZ. 6 
 
LOCATIERAAD 
Voorzitter:      Frederikus Kuper 0591-314493 
Secretaris:      Johnny Hoge  0591-314558 
Budgethouder:      Jan Dobbe  0591-317268  
Catechese:      Gerda Reuvers 
Diaconie:       Ria Bakker  0591-315252 
Gebouwen:      Bennie Dillerop  0591-313195 
Liturgie:       Albert Bruinewoud 0591-314698 
Communicatie/Gemeenschapsopbouw: Vacant 
 
REDACTIEADRES 
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 



Klaverblad  Klazienaveen Pagina | 34 

GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 9 april Palmpasen  
Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Jan Koop en 
Lies Koop-Schepers en zoon Gerard Koop, Harm Hendrik van Os en Femia 
Maria Heijnen en overl. familie, Herman Wesseling en Riekie Heijnen, overl. 
ouders Siewes-Heijnen, Joseph Langen, Geert Snippe, overl. ouders Plas-
Rolfes, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, 
Anna Maria Wilhelmina Meijer-Robben, Catharina Engelina Swart, Margaretha 
Adelheid Wielink-Reuvers. 
 
Zondag 16 april 1e Paasdag   
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk  
en overl. kinderen, Jan Koop en Lies Koop-Schepers en 
zoon Gerard Koop, Johan Bernard Peters en Maria Tekla 
Peters-Loves, Herman Gerard Tieck, Anna Tecla Tappel-
Loves, Hendrikus Gerhardus Loves, Maria Catharina Ties-
Valke, Joop Wübkes, Berend Valke en Gerard Tholen, 
Tinus Peters en Tinie Peters-Grol overl. ouders Siewes-
Heijnen, Angela Dina Ellerman en Steffen Groen, overl. 
ouders Valke Tholen, Ties Valke, overl. ouders Plas-Rolfes, 
Maria Regina Heller-Wehkamp, Catharina Engelina Swart, overl. ouders van 
Dijk-Schepers en Bennie Linneman, overl. ouders Linneman-Heine en Jo 
Prenger, Margaretha Adelheid Wielink-Reuvers, Johan Koop, Pastoor 
Middelkoop, Toon Veringa, Pastoor Swart, overl. ouders Heijnen-Wittendorp, 
Hendrikus Lankhorst en Maria Helena Lankhorst-Falke, Sophia Maria 
Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf. 
 
Zaterdag 22 april  
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Johan 
Bernard Cosse en Maria Margraretha Hoffard en zoon Bennie en schoonzoons 
Joop en Bennie, Harm Kolmer, Jan Roufs, Sophia Maria Magdalena van der 
Werf-Tieben en Henk van der Werf, Talitha Hogelink, Catharina Engelina 
Swart, Margaretha Adelheid Wielink-Reuvers. 
 
Zondag 30 april  
Johan Koop, Maria Aleida Hoffard-Langen, overl. ouders Tenfelde-Prinsen en 
overl. kinderen, Maria Catharina Speller-Siekman, Jo en Grietje Wesseling- van 
Os en zoon Benny, Annie Bakker-Roewen, Sophia Maria Magdalena van der 
Werf-Tieben en Henk van der Werf, Catharina Engelina Swart, Margaretha 
Adelheid Wielink-Reuvers. 
 
Pastoor de Zwart is tot 25 mei afwezig. 
In die periode is er op de donderdagavond geen viering. 
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OUDERENVIERING 
 

Op woensdag 12 april is er om 10.00 uur  
een eucharistieviering in de Dillehof. 
U bent van harte welkom om met ons mee  
te vieren.                                      

 

KOFFIEDRINKEN 
 

Zondag 9 april is er na de viering 
koffiedrinken  in de parochiezaal. 

 

CONTACTMIDDAG 
 

Op dinsdag 18 april is er een contactmiddag voor 
ouderen. We beginnen om 14.00 uur met een 
eucharistieviering in de kapel en aansluitend is er 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot 
van een kop koffie of thee. Wilt u graag komen, maar u 
heeft geen vervoer, dan kunt u contact opnemen met mij 
op tel: 0591-317060 

 

Iedereen is van harte welkom! 
 

Noteert u alvast de volgende contactmiddag is 16 mei.    Leo Mensen 
 

KINDERWOORDDIENST 
 

Op zaterdag 22 april om 19.00 uur 
is er een kinderwoorddienst. 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

03 april t/m  09 april M. Koop  0591-312241 
10 april t/m 16 april J. Lohuis  0591-313286 
17 april t/m 23 april H. Beukers 0591-315725 
24 april t/m  30 april A. Peters  0591-313627 
01 mei t/m 07 mei M. Koop  0591-312241 
 

MISDIENAARS EN ACOLIETEN 
 

09 april xx  xx  xx   xx 
13 april B. Menzen R. Harmes S. Karstenberg  
14 april xx  xx  xx   xx 
16 april xx  xx  xx   xx 
22 april xx  xx  xx   xx 
30 april xx  xx  xx   xx 
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ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

Zo 09 april G. Timmerman  0591-317726 
Zo 16 april A. Heijnen  0591-315653 
Za 22 april B. Menzen  0591-316132 
Zo 30 april A. Verdel   0591-312976 
 

VERGADERINGEN  
 

Za 08 april 10.00 Overleg penningmeesters 
Di 11 april 09.00 Mantelzorg 
Di    11 april 09.30 Omzien naar elkaar 
Di    11 april 20.00 Locatievergadering 
Vr    14 april  13.15 Voorbereiding Eerste Communie 
Di    18 april 19.00 Redactie Klaverblad 
Wo  19 april 20.00 Locatieraden “Caritas” 
Vr    21 april 13.15 Voorbereiding Eerste Communie 
Di    25 april 13.30 Kaarten Zonnebloem 
 

FELICITATIES 
 

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

                                                        

KAARTEN 
 

Op dinsdag 25 april om 13.30 uur is er een  
kaartmiddag voor ouderen. Iedereen is van  
harte welkom in de parochiezaal.  
De deelname bedraagt  € 2,00  
Voor koffie, thee en fris wordt gezorgd.  

De Zonnebloem afd. Klazienaveen 
 

KERKVERSIERING 
 

Onze kerk ziet er altijd keurig uit, maar vaak wordt er door 
niemand bij stilgestaan dat hier vele handen voor nodig 
zijn.  Als we ons de kerk voorstellen vol stof, stofwebben,  
vieze vloeren en zonder de prachtige bloemstukken die er 
altijd staan, dan zouden we zeggen bekijk ’t maar ik ga niet 
naar de kerk, want kom er vies weer weg. Maar nu ………  
Wat ziet het er altijd prachtig uit, we komen graag.  
 

Dus:  BEDANKT SCHOONMAKERS 
en 

                          BEDANKT DAMES VAN DE KERKVERSIERING 
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FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden 
op 21 februari 2017 

Anna Maria  
Wilhelmina Meijer-Robben 

69 jaar, Engweg 78 
 

09 maart 2017    

Catharina Engelina Swart  
84 jaar, “De Schans 
 

15 maart 2017 

Margaretha Adelheid Wielink-Reuvers 
93 jaar, “Dillehof” 

 

Dat zij mogen rusten in vrede 
 

GROENE VINGERS - ZONDER TUIN 
 

Onze moeder van bijna 83 is nu ongeveer 5 jaar alleen, ze woont op zichzelf 
en doet nog heel veel op haar eigen tempo en wijze. Op je zelf wonen is 
natuurlijk geweldig en zo lang als je dat kunt dan moet dat ook gebeuren. Maar 
als je ook nog een grote tuin hebt, dan wordt ouder worden steeds een beetje 
zwaarder. We doen als kinderen zelf ook wel het nodige, maar als we weg gaan 
dan blijft ze toch weer alleen achter. 
 

Toen ontstond het volgende plan: misschien zijn er binnen de kerk wel 
meerdere vrouwen of mannen op leeftijd, die wel 
groene vingers hebben maar geen tuin. Als we deze 
mensen nu eens samenbrengen, om gezamenlijk één 
of twee dagen in deze grote tuin te werken, en ter 
compensatie gezamenlijk een heuse groente tuin aan 
te leggen. Dan kun je op zo ook nog in je eigen 
groente voorzien, want deze ruimte is er wel. 

 

Het is zomaar een idee om b.v. ook eenzaamheid om te zetten in een ander 
doel. Samen met mensen van ongeveer je eigen leeftijd dingen gaan creëren, 
koffie te drinken, samen gaan eten en te praten over allerlei dingen. Wij denken 
dat je hier met een klein groepje vast iets leuks van kunt maken en op deze 
wijze nog lang op je zelf kunt blijven wonen. 
 

Ben je de 70 al gepasseerd, en voel jij je geroepen om hier een keer samen 
over te praten, neem dan even contact met mij op zodat we het plan verder uit 
kunnen werken. 

Gerrie Enninga   06-51311841   
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SAM’S KLEDINGACTIE 
 

Op zaterdag 6 mei houden we weer een kledinginzameling in samenwerking 
met Sam’s kledingactie. De stichting heeft behoefte aan bruikbare/draagbare 
kleding en schoenen die bestemd zijn voor Nepal. U kunt uw spullen brengen 
naar de hoofdingang van de kerk tussen 9.30 uur en 12.00 uur.  
 

    WE ZIEN U GRAAG OP 6 MEI                                          VOM-groep 
 

NIEUWS VAN DE SCHOLEN 
 

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.  

 

UITVAARTVERENIGING  ”IN CHRISTO SALUS” 
 

UITNODIGING EN AGENDA  
Algemene Ledenvergadering 

Locatie Noorderbreedte Klazienaveen 
 

29 mei 2017 zaal open om 19.15 voor 
bestudering van de stukken 

Aanvang vergadering 20:00 uur. 
 

  1 Opening  

  2 Vaststelling Agenda 

  3 Mededelingen 

  4 Vaststelling verslag van 20 juni 2016 

  5 Jaarverslag 

  6 Verslag commissie van toezicht 

  7 Benoeming leden Commissie van Toezicht 

  8 Financieel verslag penningmeester 2016 

              -------------- P-A-U-Z-E------------ 

  9 Contributievoorstel  

10 Bestuursverkiezing  

 Aftredend zijn: de heer J.H. Sibum (niet herkiesbaar)  

 Wij hebben momenteel een aantal vacatures, 

 kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris t/m 29 mei 2017 

11 Rondvraag 

12 Sluiting
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ZWARTEMEER – LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA 

 

Kerk:        De Hoven 8    

Pastorie:  De Hoven 10  

                 7894 BT Zwartemeer 

Telefoon:  0591-312466 
 

Mailadres:   parochie.zwartemeer@gmail.com 
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 

 
INFO BETREFFENDE HET PAROCHIEBURO VINDT U VOORTAAN 
VOORIN HET KLAVERBLAD OP BLZ. 6 
 
LOCATIERAAD 
Voorzitter (tijdelijk):  Marianne Keurs 0591-349088 
Secretaris:   Bertha Heidotting 06-55335742 
Budgethouder:   Isabel Benjamins 0591-311410 
Onderhoud:   Tonnie Conen  0591-318374 
Diaconie:    Marjan Kiers  0591-349027 
Liturgie:    Sandra de Jonge 06-18693618 
Kerkhofbeheer:  Gerben Veltrop  0591-318593 
 

REDACTIEADRESSEN:  

mail:  liespeters@outlook.com 

siebi@home.nl 

riabruinsma1@ziggo.nl 
 

BEZORGING:  

Dosterdstraat 63   tel: 0591-313585 

 
LEDENADMINISTRATIE 
Wijziging in de gezinssamenstelling of verhuizing graag doorgeven aan:  
Harry Peters    mail: hpeters@ziggo.nl.     tel: 0591-316324 
 

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

mailto:liespeters@outlook.com
mailto:siebi@home.nl
mailto:r.k.begrafenisfonds@hotmail.com
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 09 april Palmpasen 

Ouders van Veggel-Janzen, ouders Siebers-Siebum.  
 

Zondag 16 april 1e  Paasdag 

Berry Schepers, Herman en Sien Gerdes-Hölscher,  

Jo Klement, ouders Winters-Vos en zoon Henk,  

pa en ma Fühler-Bernsen, Gerrit en Triena Louwes,  

Klara Hildegart Hemme-Menke, ouders Tieck-Rocks,  

zoon en dochter, ouders Siebers-Siebum, Berend Berens  

en Marie Berens-Siebum, ouders Immink-Kolmer en zoon,  

Ben en Leidy Brockman-Wesseling, Johan Peters en schoondochters, Hennie 

Bruins en Lies Bruins-Linneman, Gradus van Ommen, Geert Peters, ouders 

Conen-Thöne, Herman Lambers, fam. Siebum-Gerth, fam. Fischer-van der Aa,  

Hendrik Peters, ouders Fischer-van der Aa en Hennie Rass, Angela Uneken-

Heidotting, ouders Uneken, ouders Heidotting en Jacob Vos, ouders Tiben-

Sandten en Jan Tiben. 
 

Zaterdag 22 april 

Ouders Winters Vos en zoon Henk, pa en ma Post, ouders Siebers- Siebum, 

ouders Oortmann-Peters, ouders Lambers-Roufs.  
 

Zondag 30 april 

Ouders Lambers-Rocks en kinderen, ouders Siebers-Siebum, Geert Peters, 

Jo Klement. 
 

Woensdag 03 mei 

Ouders Tieck-Rocks, zoon en dochter, Berend Berens en  

Marie Berens-Siebum.  
 

 

Tijdens de Kruisweg van 15.00 uur wordt er door  
de voorganger een bloemetje neergelegd bij het 

kruis. 
 

Tijdens de Kruishulde van 19.00 uur kunt u een 

bloemetje neerleggen bij het kruis.  

Degenen die meedoen met de Kruiswegviering 

kunnen zich daar eventueel bij aansluiten als ze dat wensen. 

GOEDE VRIJDAG 14 APRIL - KRUISWEG EN KRUISHULDE 
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KOSTER VAN DE WEEK 
 

  t/m 09 apr Bert Kiers  0591-317031 
10 apr t/m 16 apr Jan Siebers     0591-313282 
17 apr t/m 23 apr Tiny Smit         0591-313472 
24 apr t/m 30 apr Jan Knol          0591-316578 06-13305516 
01 mei t/m 07 mei Jan Siebers     0591-313282 
08 mei t/m 12 mei Jan Knol          0591-316578 06-13305516 
 

ACOLIETEN 
 

09 apr  Marianne Keurs   
16 apr  Wander Snippe en Jan Siebers   
22 apr  Bertha Heidotting   
30 apr  Geen   
06 mei Geen   
 

LECTOREN 
 

09 apr Marianne Keurs 
16 apr Martine Mink 
22 apr Annie Bartels 
30 apr Geen 
06 mei Geen 
 

OUDERENVIERING 
 

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 met:  
Mieke Peters  tel: 0591-315383 
Gretha Suelmann tel: 0591-315298 
 

COLLECTE 
 

01 mrt t/m 16 apr Bisschoppelijke Vastenactie 
06 mei t/m 07 mei Roepingenzondag  
 
 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
 

10 apr 19.30 uur KVG  Dr. Vogel  
20 apr 20.00 uur Parochievergadering  

Na de viering Koffie!!! 
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Overleden         op 17 maart 2017 
 

 Francisca Antonia Erna Wessel Hartman 
Woon- en Zorgcentrum St. Franciscus in Coevorden 

in de leeftijd van 76 jaar 
 

op 19 februari 2017 
 

Pater Petrus Gerardus van der Pol s.s.s.  
Piet 

in de leeftijd van 86 jaar 
 

Na het vertrek van pastoor Bosma in 1984 hadden wij als parochie geen eigen 
pastoor meer. Deken Matron verzorgde in de weekenden de vieringen. Omdat 
het bisdom naar de zin van het kerkbestuur niet snel genoeg aanstalten maakte 
met een vervanger heeft men zelf een advertentie geplaatst. Hierop kwam een 
reactie van Piet van der Pol. Maar toen moest het kerkbestuur alsnog met de 
vicaris Grasveld in de slag om een sollicitatiegesprek aan te kunnen gaan met 
Van der Pol. Het gesprek mocht er komen maar dan moest hij voor 80% in 
Zwartemeer en voor 20% in Klazienaveen worden aangesteld. Het was voor 
beide partijen een positief gesprek en zo kon hij worden geïnstalleerd als onze 
pastoor. 
 

Piet Van der Pol is geboren op 24 juli 1930 in Amsterdam. Zijn ouders waren 
van Friese komaf. Op 15-jarige leeftijd ging hij werken in een drukkerij. Pas na 
zijn militaire dienstplicht in het begin van de jaren vijftig ging hij studeren voor 
priester bij de orde van de Paters van het Allerheiligste Sacrament. Nog tijdens 
zijn studie theologie in Rome werd hij in 1964 tot priester gewijd in Nijmegen. 
Vanaf 1968 assisteerde hij in Brakkenstein en vanaf 1973 werkte hij gedurende 
11 jaar als godsdienstleraar aan de Technische School in Nijmegen. 

 
Dat zij mogen rusten in vrede 

 
 

BLOEMVERSIERING 

 
Minie Snippe  tel: 0591-314063 

      Lenie Theijken  tel: 0591-317073 
 

 

 

 

FAMILIEBERICHTEN 
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OMZIEN NAAR ELKAAR 

 

Werkgroep 

 

   aandacht voor nabestaanden  Contactpersoon:  
         Minie Snippe  
         tel: 0591-314063 
 

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  
Lucy Kieviet   tel: 0591-315253 

 

Ziekenbezoeken in zieken-, verzorgings- of 
verpleeghuis kunt u aanvragen via  
pastor Myriam Oosting  
tel: 0591-226172 

 
 

ZIEKENBEZOEK – BLOEMENGROET  
 

Weet u iemand die volgens u eens extra 

aandacht verdient van de parochie door 

middel van een bloemetje of een bezoekje,  

laat het ons even weten. 
 

Annie Lubbers           tel: 0591-315529 

Lucy Kieviet               tel: 0591-315253 

 
 

VOORJAARSOPRUIMING 
 

DENK AAN ONZE KERK!!!!!! 
 

wij zamelen 2e hands spullen in voor onze rommelmarkt 
 

De werkgroep biedt u de mogelijkheid om uw goede gebruikte artikelen in te 
leveren (bij voorkeur wel verkoopbare zaakjes/goederen). U kunt hiervoor een 
afspraak maken met:  
Johan Peters  Kamerlingswijk wz  
tel: 0591-314501                         De werkgroep Rommelmarkt 

Johan Peters, Tonnie Fuhler en Jannes Kuhl 
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NIEUWS VAN DE BANIER 
 

Op vrijdag 21 april 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 uur 
er is hulp aanwezig. 
 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
 

Wij, leerlingen van De Banier stellen ons even aan u voor, want op   
Zaterdag 20 mei om 10.00 uur 

in de kerk van Barger-Compascuum 
met Vicaris Wellen als voorganger 

doen wij onze Eerste Heilige Communie 
 

Sam Nijveen 
Silke Gustin  

Lieke Gustin  
Djaydee Peters  

      Sophie Nienhuis  
WIJ NODIGEN U      Milou Dalman 

VAN HARTE UIT      Kaydin Sulmann   
OM DIT SAMEN MET ONS   Stijn Gozevoort 

           TE VIEREN     
  

SAM`s KLEDINGACTIE ZWARTEMEER 
 

Op zaterdag 13 mei is er in Zwartemeer de jaarlijkse  
inzamelingsactie van kleding voor mensen in nood. 
 

U kunt uw goede, nog draagbare kleding en schoeisel inleveren bij: 
 

de Verrijzeniskerk   
De Hoven 8 Zwartemeer 

 
Meer informatie vindt u in het volgende Klaverblad. 

 
ALVAST ONZE DANK HIERVOOR 
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KINDERKOOR YAËLA! 
 

Houd je van zingen? Kom dan bij Kinderkoor Yaëla!  
 

Yaëla is het kinderkoor van de 
locatie Sint Antonius van 
Padua van de parochie Maria 
Hertogin van Drenthe 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 16 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 dan gerust langs op een woensdagavond  van 17.45 - 18.30 uur!  
 

Voor meer informatie:  
Mirella Peters-Burmann  
tel: 0591-311464              
E-mail: mirellapetersburmann@hotmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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:mirellapetersburmann@hotmail.com
mailto:hpeters@ziggo.nl
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WEERZIEN VAN EEN OUDE BEKENDE 
 

In de eucharistieviering van afgelopen zondagmorgen 12 maart trad als 
voorganger onze vorige pastoor P.J. (Peter) Stiekema op. 
 

Op zijn bekende wijze sprak hij het welkomstwoord uit. 
“Het is prettig om na ruim 4 ½ jaar weer hier op deze plek te staan. Jullie zullen 
wel denken wat is ie mager geworden (dat was me inderdaad opgevallen toen 
hij naar voren liep), maar er zijn mij ook een paar dingen opgevallen. Zo is er 
een nieuwe rode loper in het middenpad en heb ik gezien dat er nieuwe toiletten 
zijn gekomen. In het toilet was hem opgevallen dat er behalve een 
luchtverfrisser ook een flesje aftershave stond van een bepaald merk.  We 
probeerden ons op een mooie manier van de nare luchtjes te ontdoen was de 
opmerking. Maar met die aftershave werden we natuurlijk niet bevrijd van alle 
andere “nare luchtjes “uit onze dagelijkse handel en wandel als christen. Die 
opmerking was een mooie inleiding voor de schuldbelijdenis, want zo bevrijden 
we ons wél van dat soort “luchtjes “. 
De preek was ook weer op de bekende manier, al lopend op het priesterkoor 
met de microfoon in de hand en alles uit het hoofd.  
Het was een plezierig weerzien en het bracht ook weer wat mensen naar de 
kerk. 

Jan Siebers 
 

LACHEN BUITEN DE KERK OM 
 

BRIEF AAN GOD 
 

Een arm oud vrouwtje schrijft een brief aan " God ", 
adres " De Hemel ", waarin ze vraagt om € 2.000 om haar 
huurschuld te kunnen afbetalen. 
 

De sorteerders van de Post weten zich geen raad met het adres en maken de 
brief open. Ze zijn zo ontroerd door het lot van het oude vrouwtje dat ze met 
de pet rondgaan. En zo halen ze € 1.800 op. 
 

Dit bedrag doen ze in een envelop met een briefje van "God "erbij en sturen 
het terug naar het oude dametje. 
Een week later ontvangt de Post weer een brief gericht aan "God "  
adres "De Hemel ". Ze maken de brief open en lezen: 
 

Lieve God, bedankt voor het opsturen van het geld. 
Als u nog iets kunt missen, stuur het dan niet meer via de 
Post, want die rotzakken hebben er 200 euro uitgepikt. 
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DE ANDER IS EEN GAVE 
 

In zijn Vastenboodschap voor deze  
Veertigdagentijd die op 1 maart is begonnen, zegt 
paus Franciscus dat ‘de ander een gave is’. Hij 
maakt dit duidelijk aan de hand van de Bijbelse 
parabel over de arme Lazarus en de rijke man. De 
laatste heeft totaal geen oog voor het leed van de 
arme, zieke Lazarus, die bij de poort van zijn huis 
ligt. De paus houdt ons hiermee een spiegel voor: 
zien wij de ander en zien wij de ander als een gave 
van God? 

 

De Vastentijd is een periode waarin de Rooms-Katholieken in voorbereiding op 
het Hoogfeest van Pasen opgeroepen worden tot zelfreflectie en bezinning. 
Vasten maakt daar voor velen, bijvoorbeeld op de vastgestelde vastendagen 
Aswoensdag en Goede Vrijdag, deel van uit. Paus Franciscus zegt het in zijn 
boodschap aan de gelovigen als volgt: 
 

‘Geliefde broeders en zusters, de Veertigdagentijd is de gunstige tijd om zich 
te vernieuwen in de ontmoeting met Christus die leeft in zijn Woord, de 
sacramenten en de naaste. De Heer – die in de veertig dagen in de woestijn 
de listen van de Verleider heeft overwonnen – wijst ons de weg die wij moeten 
volgen. Moge de Heilige Geest ons geleiden om een ware weg van bekering af 
te leggen, om de gave van Gods Woord opnieuw te ontdekken, gereinigd te 
worden van de zonde die verblindt, en Christus te dienen, die aanwezig is in 
onze behoeftige broeders en zusters.’ 
 

De paus moedigt de gelovigen aan om hun geestelijke vernieuwing in de 
Veertigdagentijd ook tot uitdrukking te brengen in goede daden voor de 
medemens door bijvoorbeeld de Vastenactie te steunen of om op een andere 
manier iets voor de naaste te betekenen. 
 
 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

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 
 



 
 

 
PASEN 

 

Ernstig en eenzaam staat 
tussen de holten van 
hemel en aarde de Man 
die Gods woorden verstaat. 

Antwoord weet, maar nog zwijgt 
zo lang de vraag nog klinkt. 

Waakt tot de wereld verzinkt 
en een ster de zon overstijgt. 

Hong’rend naar de eeuwigheid 
brak Hij zijn leven als brood 

proefde in dit voedsel  
de dood deed afstand, 
en houdt zich bereid. 

Luisterend, zwijgend, 
 en in vroomheid bereid, 

voorwaar 
dit is geen einde, maar 

een voorgoed begonnen begin. 
 
 
 

Martinus Nijhoff 
 
 
 
 
 
 
 

 


