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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  tel: 0591-312466 
Vicevoorzitter:      Dhr. H. Kuhl     tel: 0591-312478 
Secretaris:       Mevr. M. Linnemann   tel: 06-23184808 
Penningmeester:     Dhr. M. Lankhorst    tel; 06-42939933 
Lid Gebouwen:      Dhr. R. Berends    tel; 06-27518300 
Lid Kerkhoven:      Dhr. H. Harmes    tel; 06-22480061 
Lid Communicatie:     Mevr. M. Buizer-Mens  tel: 0591-349449 
Lid Diaconie en Catechese:  Mevr. J. Dijck-Kuiper  tel: 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 11 mei 

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 
3 juni en geldt t/m 7 juli 2017 

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

     

dag 6 & 7 mei 4e zondag  koor 

zaterdag Klazienaveen Pastor Duzijn 19.00 Heren 

 Zwartemeer CV-W  ZM 19.00 Gem. Koor 

zondag Barger-Compas CV-W  ZM 09.00 Dames  

 Emmer-Compas CV-W  ZM 10.30 Heren  
 

dag 13 & 14 mei 5e zondag koor 

zaterdag Barger-Compas CV-W  BC 19.00 Heren 

 Emmer-Compas Pastor Myriam 19.00 Youg Voices 

zondag Klazienaveen Pastor Myriam 09.00 Dames  

 Zwartemeer Pastor Myriam 10.30 Gem. Koor 
     

dag 20 & 21 mei 6e zondag koor 

zaterdag Barger-Compas Vic. Wellen 10.00 
Yaëla en Xtr-
Eigen-Wijs 

 Klazienaveen Pastor Myriam 19.00 Jesus Freaks 

 Zwartemeer Pastoor v.d. Wal 19.00 Young People 

 Barger-Compas Pastor Myriam 09.00 Dames  

 Emmer-Compas Pastor Myriam 10.30 Heren 
     

dag 25 mei Hemelvaart MHvD koor 

donderdag Klazienaveen Pastoor de Zwart 10.00 Care Free ‘16 
     

dag 27 & 28 mei 7e zondag koor 

zaterdag Barger-Compas Pastor Myriam 19.00 Heren 

 Emmer-Compas Pastoor de Zwart 19.00 Dames  

zondag Klazienaveen Pastoor de Zwart 09.00 Samenzang 

 Zwartemeer Pastoor de Zwart 10.30 Gem. koor 
     

dag 3 & 4 juni Pinksteren koor 

zaterdag Klazienaveen Pastoor de Zwart 19.00 Heren 

 Zwartemeer Pastor Myriam 19.00 Gem. Koor 

zondag Barger-Compas  Pastoor de Zwart 09.00 Dames 

 Emmer-Compas Pastoor de Zwart 10.30 Dames/Heren 
     

dag 5 juni 
Mariavesper 
MHvD 

 koor 

maandag Emmer-Compas  15.00  Dames/Heren 
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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 18 01 mei t/m 07 mei Pastor Tako de Wolff 

Week 19 08 mei t/m 14 mei Pastor Myriam 

Week 20  15 mei t/m 21 mei Pastor Tako de Wolff 

Week 21 22 mei t/m 28 mei Pastor Myriam 

Week 22 29 mei t/m 04 juni Pastoor de Zwart 
 
 

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

Pastoor de Zwart   tel: 0591-312466 
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 

 

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. 
 

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. 



Klaverblad  Algemene informatie Pagina | 6 

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.  
Vanaf 25 mei is pastoor de Zwart weer aanwezig. 
 

EUCHARISTIEVIERINGEN DOOR DE WEEK 
 

Emmer-Compascuum 19.00 uur maandag  

Barger-Compascuum 19.00 uur dinsdag 

Zwartemeer 19.00 uur woensdag 

Klazienaveen 19.00 uur donderdag 
 
 

 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 (kan ook via de mail). 
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We zitten midden in de paastijd en enkele weken geleden hebben we het 
evangelie van de Emmaüsgangers gelezen. Het is een prachtig verhaal. Twee 
leerlingen verlaten op de allereerste Paasdag Jeruzalem. Ze hadden hun hoop 
op Jezus gesteld en na zijn kruisdood hebben ze alle hoop verloren. Moedeloos 
en verdrietig zijn ze onderweg. Het verhaal van de vrouwen dat Jezus' graf leeg 
zou zijn, hadden ze wel gehoord, maar het zei hen verder niets. 

 

Onderweg loopt een vreemdeling met hen op die hen 
de Schrift uitlegt als nooit tevoren, hun hart begint te 
branden en aangekomen op hun bestemming nodigen 
ze de vreemdeling uit: “Blijf bij ons, Heer, want het 
wordt avond en de dag is ten einde”. En deze gaat bij 
hen binnen om bij hen te blijven. Als de vreemdeling 
dan het brood neemt, zegent, breekt en uitdeelt gaan 
hun de ogen open. Het was Jezus zelf die met hen 
opgelopen is, die hen de Schrift heeft verklaard!  
Op dat moment verdwijnt Hij echter uit hun zicht....  
Nu gingen hun de ogen open.  
 

Onlangs las ik op de website van Geloven Thuis – waar allerlei mooi en creatief 
materiaal staat voor gezinnen om thuis mee aan de slag te gaan – mooie 
meditaties over zien en niet zien. Wij mensen schijnen de neiging te hebben 
om het negatieve eerder te zien als het positieve. Er stond een prachtig citaat 
van de Fransciscaan Richard Rohr die ik probeer te vertalen:  
 

“We zijn niet zo vertrouwd met de verrezen gestalte van allerlei dingen, hoewel 
we toch ieder jaar het nieuwe leven van de lente meemaken, genezing aan den 
lijve ervaren hebben en wel tienduizend vormen van nieuwheid in 
gebeurtenissen van ons leven. Maar de gestorven gestalte van dingen 
fascineert ons meer, net zoals angst en negativiteit ons gemakkelijk in de grip 
krijgen. We zouden moeten leren hoe we zo zouden kunnen kijken dat we 
vooral het goede en positieve zien. De filosofie is eeuwen bezig geweest om 
het probleem van het kwaad op te lossen, maar ik geloof dat het vraagstuk van 
het goede veel fundamenteler is en meer reden tot verwondering geeft. Hoe 
kan het dat er zoveel genade en pure goedheid in de wereld is? Ons hiermee 
bezig houden zou waarschijnlijk betere resultaten geven.” 
 

Het klinkt misschien wat ingewikkeld. Maar er is veel moois en goeds in deze 
wereld te ontdekken, en ik hoop dat onze ogen daar echt voor open gaan. Zodat 
we meer bekend raken met de verrezen gestalte van de dingen, zoals Richard 
Rohr het zou zeggen. Verrijzenis, nieuw leven het is niet alleen iets voor na 
onze dood. Eeuwig leven begint nu als we God leren kennen en leren zien en 
liefhebben zoals Hij doet. 

WOORD VAN DE PASTOR: NU GINGEN HUN DE OGEN OPEN 
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En die Emmaüsgangers? Ze zien Jezus niet meer. Hij was uit hun gezicht 
verdwenen. Maar ergens “zien” ze Hem toch, want ze weten dat Hij bij hen 
binnen gegaan is om bij hen te blijven. Wat er ook gebeurt, ze zullen nooit 
meer helemaal alleen, Godverlaten zijn. Daar zijn hun de ogen voor open 
gegaan. Mogen ook wij leren zo te zien. 

Pastor Myriam 
 
 

ZONDAG 18 JUNI: SACRAMENTSDAG 
 

LATIJN EN GREGORIAANS 
Het herenkoor van de St. Josephkerk zal op die dag in de eucharistieviering 
van 9.00 u in de St. Josephkerk de zang verzorgen. Het koor zingt dan een 
meerstemmige Latijnse mis en ook veel Gregoriaanse gezangen. 
 

MHvD OPENLUCHTVIERING 25 JUNI 
 

Een uur lang stilzitten in de kerk is soms 
wat moeilijk. Maar buiten vieren is heel wat 
anders! En helemaal als het een leuke, 
creatieve viering met mooie liedjes van 
onze kinderkoren is. Dat gaat dus 
binnenkort gebeuren. De 
gezinsvieringgroepen van onze parochie 
organiseren een leuke gezinsviering in de 
open lucht op zondag 25 juni om 10.00 op 
het grasveld bij de kerk in Klazienaveen. En 
daarbij hoeft niemand een uur stil te zitten. 
Onze drie kinderkoren zullen zingen en het  
belooft een heel mooie viering te worden.  

 

Wie liever niet op de grond wil zitten kan het beste zelf campingstoelen of 
iets dergelijks meenemen.  
 

Wat u verder mee mag brengen is een blij gezicht en een open hart.  
Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie, thee, limonade 
en wat lekkers en voor de kinderen is er ook wat te doen. 
 

Bij slecht weer gaat de viering door in de Henricuskerk. Alle ouders, kinderen, 
opa's en oma's en parochianen zijn van harte uitgenodigd! 

 

Graag tot ziens op 25 juni! 
 

Wat:  MHvD-gezinsviering waarin pastoor De Zwart en pastor 
Myriam voor zullen gaan en de drie kinderkoren zingen 

Waar:    op het veld bij de kerk van Klazienaveen 
Wanneer:   zondag 25 juni om 10 uur 
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THE EMMERCOMPASSION 
 

Op het moment van schrijven was The 
EmmerCompassion al weer ruim een 
week geleden. Het was ook dit jaar 
weer een indrukwekkende dag, 
gezellig en spannend, maar bovenal 
héél bijzonder. Samen met de 
Baptisten- en de PKN-gemeente 
hebben we iets moois mogen doen,  

 

Samen als één groep ons geloof      
uitdragen. En dat was het:  

‘Samen’ 
Achteraf de reacties horen van alle 
mensen die zijn komen kijken, doet goed. 
Ook daarin was de verbondenheid te 
voelen. Evenals de grote groep mensen 
die met het zware kruis van de 
Baptistenkerk via de PKN-kerk naar onze 
kerk zijn gelopen.  
Weken van voorbereiden, organiseren en 
repeteren heeft geresulteerd in een mooi 
hoogte punt, een prachtige EmmerCompassion.  

 

En wat blijft er nadien over? 
Meer dan je denkt! 

 

Een pastor die geïnspireerd was door onze zang en spel en dit gebruikte in 
zijn preken tijdens de paasvieringen. Jongeren die trots zijn op zichzelf om 
wat ze met elkaar hebben bereikt.  

En zeker niet te vergeten:  
NIEUWE VRIENDEN! 

 
Ook via deze weg nogmaals dank 
aan iedereen die op welke manier 
dan ook heeft meegeholpen.  
 

BEDANKT! 
zonder jullie bijdrage was het 

nooit zo’n mooie ervaring 
geworden. 

    
    

Een van de spelers van  
The EmmerCompassion  
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PAASWAKE 
 

Dit jaar was voor het eerst één Parochie-Paaswake voor alle vier locaties, 
waarin pastor Myriam voorging geassisteerd door vier lectoren, van iedere 
locatie één. Hoewel deze Paaswake iets anders van opzet was, (geen priester) 
was het zeker een mooie en inspirerende viering, begeleid door prachtige zang 
van het koor ‘Enjoy’. De Paaswake werd goed bezocht door parochianen uit 
alle vier locaties, die in een sfeervolle, zacht verlichte en fraai versierde kerk 
binnenkwamen.  
 

Hartelijke dank aan eenieder die zich voor deze Paaswake en voor de Goede 
Week hebben ingezet om alles goed te laten verlopen. De kosters de acolieten, 
lectoren en misdienaars, de bloemversiersters, de zangers, dirigenten en 
organisten, de kerkschoonmaaksters, de makers en drukker van de boekjes en 
alle andere vrijwilligers die ook hebben bijgedragen waar dat nodig bleek.  
 

Het was goed om als nieuwe parochie samen Pasen te vieren! 
 

MMAARRIIAAVVEESSPPEERR  IINN  EEMMMMEERR--CCOOMMPPAASSCCUUUUMM  

 
Ook dit jaar wordt in Emmer-Compascuum weer de vesper gevierd ter ere van 
‘Maria, Hertogin van Drenthe.’ 
 

Van heinde en verre komen mensen naar de Mariavesper, maar nu onze 
parochie de naam draagt van Maria, Hertogin van Drenthe zijn  
alle parochianen heel bijzonder uitgenodigd bij deze vesper! 
 

Na een rondgang door de tuin naar de Mariakapel  
wordt de vesper besloten met gebed, de zegen en  
het zingen van het lied “O, Hertogin van Drenthe”.  
 

De Mariavesper wordt gehouden op 2e 
Pinksterdag: maandag 5 juni om 15.00 uur 

in de kerk van St. Willehadus 
Hoofdkanaal OZ 82  

Emmer-Compascuum 
 

Voorganger in deze vesperviering is op dit moment 
nog niet bekend. Aansluitend is er gelegenheid om 
even bij te praten bij een kopje koffie of glaasje fris in 
ons Parochiehuis.  
 

U bent van harte welkom! 
 

Parochie Maria, Hertogin van Drenthe  
locatie St. Willehadus 



Klaverblad  Algemene informatie Pagina | 11 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
 

Zaterdag 20 mei a.s. doen 10 kinderen uit Barger-Compascuum, 4 kinderen uit 
Emmer-Compascuum en 8 kinderen uit Zwartemeer hun Eerste Heilige 
Communie. Op 7 april hebben ze met elkaar kennisgemaakt op het Esdal 
College in Klazienaveen. Samen werden daar koekjes gebakken. Tijdens deze 
activiteit was Vicaris Peter Wellen ook aanwezig en Pastor Tako de Wolff. We 
kunnen terugzien op een leuke ontspannen middag waar hard gewerkt is aan 
een mooi resultaat. 

 

WEEK VAN DE MISSIONARISSEN 
 

FILMAVOND - "TESTAMENT VAN EEN MISSIE" - PATERS SPIRITIJNEN 
In de Week van de Missionarissen organiseren we een avond over het 
missiewerk van de Paters Spiritijnen in Afrika en Brazilië. De filmmakers Paul 
van Laere en Nelleke Dinnissen hebben het missiewerk in de film "Testament 
van een Missie" vastgelegd.  De film vertelt over de tijd dat de missionarissen 
verbleven in voor hun onbekende landen en culturen. De vier paters die een 
hoofdrol spelen in de film komen naar Emmen om samen met u n.a.v. de film 
in gesprek te gaan. U komt toch ook: 

 

woensdag 31 mei om 20.00 uur 
locatie Franciscuskerk 

Schanswal 4, Emmerschans 
het belooft een interessante en boeiende avond te worden! 
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KINDERPAGINA 
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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 PAROCHIEBUREAU VINDT U VOORTAAN 
VOORIN HET KLAVERBLAD OP BLZ. 6 
 
 

 

LOCATIERAAD 

Voorzitter:   Pastor Myriam Oosting tel: 0591-226172 
Secretaris/Vicevoorzitter:    Herman Linnemann   tel: 0591-349333 
Penningmeester:   Henk Drent     tel: 06-54224707 
Onderhoud gebouwen :  Jan Bruins     tel: 0591-349500 
Kerkhoven:   Herman Wehkamp   tel: 0591-349082 
Communicatie:   Karin Siekman     
Diaconie/catechese:   Marja Grummel    tel: 0591-348843 
Liturgie/gemeenschapsopbouw:  Ria Feringa     tel: 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 
 

Zondag 7 mei 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, fam. Linnemann-Rass, 
Henny Berken, gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, ouders Tubben-
Keizer, Herman Mencke, ouders van Vliet-Heijnen, Wim Wehkamp, ouders 
Berens-Hake, Jan Bryan, ouders Suelmann-Nieters. 
 

Zaterdag 13 mei moederdag 
Fam. Linnemann-Rass, Henk Kohnken, 
gezusters Wielage, ouders Wehkamp-
Keuter, Ebelina Heller-Benes, Corry 
Hartmann-Wittendorp, Lenie Berends-
Heijne, ouders Hake-Cramer, Willie 
Menzen, ouders Tubben-Keizer, ouders 
Steenhuis-Rolfes en dochter Lia, Minie 
Wubkes-Többen, ouders Cramer-
Tubben, Herman Mencke, Wim 
Wehkamp, ouders Berens-Hake, Jan 
Bryan, fam. Nijzing-Heller, Gerard Koiter, 
moeder Heller-Bols, ouders Tubben -
Keizer, ouders Berends-Lippold, Hennie 
en Erwin Feringa, Wout Verwer, Gretha 
Gepken-Muter, Maria Gesina Gepken-Linnemann, Frans Wittendorp, Hendrik 
Heller, Mieke Peters-de Vries, ouders Peters-Lingenaar, ouders Hölscher-
Arling, fam. Rolfers-Albers, Rieks de Jonge, Bennie Langes, Karin Peters. 
 
Zondag 21 mei 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, gezusters Wielage, 
ouders Hake-Cramer, ouders Tubben-Keizer, Minie Wubkes-Többen, Herman 
Mencke, Wim Wehkamp, ouders Berens-Hake, Jan Bryan, Willem Arling, Abel 
Rolfers en dochter Heleen. 
 

Donderdag 25 mei Hemelvaart 
Chris Weinans, ouders Hake-Cramer, Herman Mencke, Wim Wehkamp, 
ouders Berens-Hake, Jan Bryan, Wout Verwer, Gretha Gepken-Muter, fam. 
Gepken-Linnemann, Herman Wolken, ouders Suelmann-Nieters, Willie 
Linnemann. 
 

Zaterdag 27 mei 
Ouders Hartmann-Gerdes, gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, Willie 
Menzen, Herman Mencke, Wim Wehkamp, ouders Berens-Hake, Jan Bryan, 
Hendrik Dijck, ouders Feringa-Hake, Wout Verwer, ouders Suelmann-Nieters. 
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KOFFIEDRINKEN 
 

Op zondag 21 mei 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  
 

 

 
 
 

Op woensdag 24 mei om 15.00 uur 
zal de huwelijksvoltrekking zijn van 

Rob Foekens en Inge Kiers 
 

FELICITATIES 
 

 

Wij willen iedereen die in deze periode 
iets te vieren heeft, namens de parochie 

van harte feliciteren. 
                                          
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Voorkeurlid van locatie St. Joseph 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. Joseph ingeschreven blijven? Dat kan, 
maar u moet dit dan wél doorgeven bij onze administratie. Dit kan tijdens de 
openingstijden van het parochiebureau of per e-mail naar: 
 

rkjoseph@live.nl o.v.v. wijziging 
 

Voor verdere zaken die u kunt regelen op het parochiebureau, zie pag.6 

HUWELIJK 

mailto:rkjoseph@live.nl
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VOORSTELLEN COMMUNIECANTJES 

 

Zaterdag 20 mei 
doen wij de  

Eerste Heilige Communie 
 

Linde Wehkamp ~~ Berit Aalderink ~~ Floris Wesseling  
 

Dennie Siekman ~~ Sterre Hartmann  
 

Reinout Moes ~~ Hanne Behrendt 
 

Lieke Berends ~~ Maurits Wesseling ~~ Anouk Kuiper 
 

Wij wonen in Barger-Compascuum. 
 

Wij vinden het fijn wanneer u dit met ons mee komt vieren 
om 10.00 uur in onze kerk St. Joseph. 

 
 
 

 
 

 
 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.immanuel-parochie.eu/wp-content/uploads/2013/05/Communie2.jpg&imgrefurl=http://www.immanuel-parochie.eu/sacramenten/eerste-heilige-communie/&docid=TuhwXTUh6_PhZM&tbnid=xe8IUfxPfLdMRM:&vet=10ahUKEwiJxdrZ6bfTAhULGBQKHcp6CTAQMwhhKCIwIg..i&w=199&h=208&bih=659&biw=1159&q=communie&ved=0ahUKEwiJxdrZ6bfTAhULGBQKHcp6CTAQMwhhKCIwIg&iact=mrc&uact=8
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VASTENACTIE SAN SALVADOR 

 

Dit jaar hebben we actiegevoerd voor de kinderen in één van de gevaarlijkste 
steden ter wereld:  

San Salvador 
 

Met het campagneproject hebben we geld ingezameld voor jeugdhuizen om zo 
te voorkomen dat kinderen en jongeren lid worden van de bendes. 
 

Samen hebben we een geweldig mooi bedrag bij elkaar gebracht. Vooral de 
schoolkinderen hebben SUPER GOED hun best gedaan. 
 

Aan het begin van de vastenactie was er een musical in de kerk en in de Goede 
Week is het vastendoosje ingeleverd tijdens een hele mooie schoolviering. 
 

De opbrengst is als volgt: 
 - collecte themaviering  €     82,30 
 - bezinningsmaaltijd   €   157,05 
 - vastendoosjes kinderen €   543,27 
 - vastenzakjes in de kerk  €   361,60 
                  ________ 
       Totaal  € 1144,22 
 

Het geld is inmiddels overgemaakt aan de Vastenactie. 
Iedereen die meegedaan heeft om dit project tot zo’n mooi resultaat te brengen:  
 

HARTELIJK DANK!!! 
VOM-groep
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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 PAROCHIEBUREAU 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 
 

Zondag 7 mei 2017  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. 
Geerdink-Jansen, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Pa en Gea en Hans Sulman, 
Pastoor Franciscus Antonius Sturkenboom, Maria Wilhelmina Wolthuis-
Weghorst, Enno Timmer, Gerard Mensink, Truus Over-Meijer, Hendrik Koop 
en Annie Koop-Schoemaker, overl. ouders de Groot-Kaiser, Diny Hendriks, 
Willem Buurman, Herman Wilhelm Tieben en Engelina Tieben-Schulte, Harm 
Ahlers en Leida Ahlers-Hüsers, 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, Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, 
Geert Harm Thole, Bernadine Heijne-Scheven, Hennie Bredek, voor ouders 
van ongedoopt gestorven kinderen. 
 

Zaterdag 13 mei 2017  
Greetje Schulte-Heller, Helena Alida 
Harms-Ophof, ouders Siekman-Gers en 
kinderen Gerard, Herman en Gea, Hendrik 
Trip en Engelina Trip-Welling, Boelie Rouw, 
overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Theresa de 
Roo, overl. ouders Sturre-Schrör, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, ouders 
Teiken-Schulte, Hilvert Wilts en Gretha 
Wilts-Welling, Johan Bernhard Welling en 
Leentje Welling-Voskuil, Harm Ahlers en Leida Ahlers-Hüsers, ouders Thole-
Kloppenburg, Rudolf Tiben en Helena Tiben-Heller, Truus Schut-Weinans, 
Renk Kuper, Hendrik Hermannus Frederik Deiman en Maria Bonaventura 
Engelina Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, ouders Hoesen-Zomer, Jan 
Geert Meijer, Alida Adriana Hulsebosch-Schoorl, Johan Bernard Ellermann en 
Maria Aleida Ellermann-Robben, Fanny Geerdink en Riek Geerdink-Abeln, 
Henk Scheven, Johan Hottinga, Johannes Teiken en Maria Judith Teiken-
Twickler, Hennie Bredek, Ria Kaijser-Dijck, ouders Kuper-Wolbers en zoon 
Herman. 
 

Zondag 21 mei 2017  
Greetje Schulte-Heller, Theo van Mensvoort, Theo Deddens, overl. fam. 
Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Jozef Sturre, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Maria Margaretha Ahlers-
Hoezen, Johan Herman Thole, Renk Kuper, Hendrik Hermannus Frederik 
Deiman en Maria Bonaventura Engelina Deiman-Dekkers, Gré van Uem-
Mensink, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, 
Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, Jo Siekman, Hennie Bredek. 
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Zaterdag 27 mei 2017  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Jan Hoesen en Kina Hoesen-
Weggemans, ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, Hendrik Hermannus 
Frederik Deiman en Maria Bonaventura Engelina Deiman-Dekkers, Jan Geert 
Meijer, Alida Adriana Hulsebosch-Schoorl, Johan Bernard Ellermann en Maria 
Aleida Ellermann-Robben, Hennie Bredek, Rika Harms-Schulte.  
 

KOSTER VAN DE WEEK 

 
Ma 01 mei t/m  Zo 07 mei  José Wessel   06-27369058 
Ma 08 mei t/m  Zo 14 mei Margriet Ahlers  0591-354093 
Ma 15 mei t/m  Zo 21 mei René Berendsen 0591-353630 
Ma 22 mei  t/m  Zo 28 mei Diny de Roo   0591-351697 
Ma 29 mei t/m  Zo 04 juni José Wessel   06-27369058 
Ma 05 juni t/m  Zo 11 juni Margriet Ahlers  0591-354093 
 

PAROCHIEBUREAU 
 

MEI           JUNI 
Ma 08  Bernadette de Roo    Do 01  Christa Schut 
Do 11  Christa Schut     Ma 05  Tiny Hogenbirk 
Ma 15  Tiny Hogenbirk     Do 08  Mieke Hoesen 
Do 18  Mieke Hoesen      
Ma 22  Tonny Thole       
Do 25  Tilda Heine       
Ma 29  Bernadette de Roo                
   

 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

Datum Misdienaar/Acoliet Lector 

29 apr 19.00 
 

Naomi Emming  
Marell Mulder 

Ria de Vries 

07 mei 10.30 Annemiek Bos 
Astrid Bolk 

Diana Pomp 

13 mei 19.00 
 

Arjan Hoezen  
Mike/Jeffrey Emming 

Diny Thole 
 

21 mei 10.30 Julia Pol ´ 
Chantal Witteveen 

Jorinde Wessel 
 

27 mei 19.00 Marissa Herbers 
Rianne Hoezen 

Ria de Vries 
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BLOEMVERSIERING 
 

B. de Roo  0591-351878  01 mei t/m  14 mei 
M. Graafsma 0591-224161    
 

S.Wilkens  0591-351081  15 mei t/m  28 mei 
M Tiben   0591-353718    
 

G Rengers  0591-354229  29 mei t/m  11 juni  
H.Idema  0591-354626    
 

KERKSCHOONMAAK 

 
22 mei t/m  26 mei groep 2 
19 juni t/m  23 juni groep 3 

 
KVE 

 

Op dinsdag 9 mei 
gaan we ‘s middags om 2 uur 

met de huifkar een mooie tocht maken 
over het Bargerveen! 

 
GRAAG TOT DAN! 

 

BIJEENKOMSTEN/VERGADERINGEN 
 

Di  09 mei 14.00 uur  Contactmiddag 
Di  09 mei 14.00 uur  KVE met de huifkar door het Bargerveen 
Za  20 mei 10.00 uur 1e H. Communie in Barger-Compascuum 
Ma  05 juni 15.00 uur Mariavesper 
Zo  02 juli      Midzomermarkt 
 

SAM’S KLEDINGACTIE MENSEN IN NOOD 
 

Voor de kledingactie werd er dit jaar weer heel 
veel kleding gebracht.  
De chauffeur moest heel wat zakken in de 
vrachtauto sjouwen.  
 

Iedereen weer heel hartelijk bedankt! 
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Overleden 
Op 30 maart is, overleden onze parochiaan 

Johan  Hendrik  Thole 

Henk 

Op maandag 3 april was er gelegenheid om afscheid van hem  
te nemen en op dinsdag 4 april was de gezongen 
afscheidsviering in onze kerk, waarna de crematieplechtigheid 
plaats vond te Emmen. 
 

Dat hij mag rusten in vrede. 
              We wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies. 

 

******************************** 
Geboren  
Op 29 maart 2017 is geboren: 

Quentin Thomas van der Knaap 

Zoontje van Geertjaap en Fiona van der Knaap  
en broertje van Anne Maya, Leonore, Gerard,  
Olivier en Philip 
Kloosterweg 38 7881 LG Emmer-Compascuum 
 

We wensen de familie heel veel geluk met Quentin. 
 

 

A.M. op 't Ende-
Musters 

Runde NZ 168 7881 JL EC 08-5-1937 

G.M. Abeln-Schulte J Abelnstraat 2 7881 AH EC 11-5-1938 

J.G. Ahlers Hoofdkanaal OZ 34 7881 CL EC 12-5-1937 

A.J.M. van 
Mensvoort-Klijs 

Westerdiep WZ 124 
 

7881 HK 
 

EC 
 

23-5-1936 
 

T.M. Berkhout-van 
Roon 

Westerdiep OZ 100A 7881 HG EC 25-5-1937 

H.J. de Roo Kloosterweg 36 7881 LG EC 27-5-1939 

 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 
 

 

FAMILIEBERICHTEN 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER: 6 MEI T/M 2 JUNI 
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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 
 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
 

Eerste Heilige Communie is 
op zaterdag 20 mei om 10.00 uur in de 

St. Josephkerk te Barger-Compascuum 
 

 
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! 
 

Werkgroep communievoorbereiding 
 

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 
 

VERLOTING PAASKAARS 2016 
 

Voor iedere vrijwilliger van onze parochie, die nog niet eerder een paaskaars 
heeft gewonnen, is er weer de mogelijkheid mee te loten voor de paaskaars 
van 2016. U kunt een briefje met uw naam, tel.nr en adres in de doos achter 
in de kerk doen.  
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA3taLzrLTAhUGKFAKHe5wACgQjRwIBw&url=https://marreiki.wordpress.com/2013/05/23/koffie-of-thee/&psig=AFQjCNFjQrBZB2P206Dda32_NXCA2uIXpQ&ust=1492763079327727
mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
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VASTENACTIE 
 

Tot en met Pasen kon iedereen het 
vastenzakje in de doos achter in de 
kerk doen. In de vastenperiode 
waren er 2 collectes waarbij de 
opbrengst voor de vastenactie was.  
 

Er was een vrijwillige bijdrage bij de 
vastenbezinningsmaaltijd en 
tijdens de Palmpasen viering en de schoolviering hebben de kinderen hun 
bijdrage geleverd. Hieronder volgt een klein verslagje met een 
geweldige opbrengst voor het jeugdhuis in San Salvador. 

 

- Twee collectes     €   188,95 
- Vastenbezinningsmaaltijd  €   143,00  
- Schoolviering en Palmpasen €   177,95 
- Vastenzakjes      €   761,80 

Opbrengst totaal:     € 1270,70 
 

Het geld zal door de penningmeester van de kerk 
worden overgemaakt. 
 

Namens de Vastenactie, 
alle jongeren en kinderen van SAN Salvador 

Héél HARTELIJK BEDANKT!!! 

 

DE VASTENMAALTIJD, een jaarlijks terugkerend gebeuren bij de locatie  
St. Willehadus, was ook dit jaar weer een succes en is drukbezocht. 
 

Dank aan de mensen van de VOM die dit mogelijk maken! 
 

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: 11 mei 
We vragen u vriendelijk hier a.u.b. rekening mee te houden. 

Alvast hartelijk dank. 
 

Redactie locatie St. Willehadus 
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EMMER-COMPASSION 9 APRIL 2017 
 

Zingen, spelen, bewegen, acteren 
Al die teksten uit het hoofd leren 

Het spel begint te groeien in fasen 
The Passion moet slagen met Palmpasen 

Het engelenkoor wordt steeds beter en beter 
Ina kent alle noten als een muziekbarometer 

Al die mooie meisjes in hun wit gewaad 
Begeleiden de spelers op de juiste maat 

De ochtend repetitie was al zeer geslaagd 
Alles ging lekker soepel, niet gejaagd 

Vol spanning nu wachten op de middagsessie 
Maar eerste nog van de baptisten-kerk de processie 

Zo’n 200 stoetlopers in een lange rij 
Kanaal A, De Runde, Hoofdkanaal de huizen voorbij 

Het kruis torsend op een zestal schouders 
De kerk al bomvol met kinderen en ouders 

Wat een passie, inzet, glans en beleving 
In een mooie passende verlichte omgeving 

Sandra, Anne Jan, Ellen, noem maar op 
Maar ook Harrie, Jolien en de anderen waren top 

Een geweldig applaus kwam uit de kerk 
Een duidelijke beloning voor echt superwerk 

Iedereen vol lof, naar huis naar Paaseieren en hazen 
Halleluja, hopend op een mooi en vredig Pasen 

Herry Thole 
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VRIJWILLIGERS IN- EN OM DE KERK 
 

Elke zondag staat er, dankzij onze bloemversiersters een paar mooie 
boeketten in de kerk, maar met Hoogfeesten dan pakken ze echt helemaal uit.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Eén van onze parochianen schreef:  
Dan kom je Goede Vrijdag in de kerk en dan staan er een paar emmers en 
vazen. Dan kom je met Pasen weer in de kerk dan zie je tijdens een prachtige 
viering tevens het wonder van bloemversiersters. Fantastisch wat voor werk er 
gedaan wordt voor alle vieringen. Met daarbij ook nog de prachtige Passion.  
Bedankt allemaal. 

Een parochiaan 
 

We mogen ons als locatie gelukkig prijzen met zoveel vrijwilligers. Daarom een 
bedankje voor ál deze mensen die, ook nu weer met Pasen, zoveel werk 
hebben verzet in- en om de kerk om er alles op zijn paasbest uit te laten zien!  
 

NIEUWS VAN DE HOEKSTEEN 
 

Onze school beschikt over een beperkt budget, 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. 
Hiervoor 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: 
9 mei  13 juni 18 juli 

 

De container is geopend op: dinsdagmorgen van ± 08.00 uur tot ± 7.00 uur en 
woensdagmorgen ± 08.15 uur tot ± 13.00 uur. 
 

Alvast hartelijk bedankt 
voor het sparen voor onze school 

Kinderen en team van basisschool ‘De Hoeksteen’ 
 

Vieringen van de Hoeksteen 2017.  
 

➢ Slotviering 10 juli 2017 9.00 uur 

Iedereen is van harte welkom 



Klaverblad  Emmer-Compascuum Pagina | 27 

STILLE TOCHT 4 MEI 
 

Donderdag 4 mei wordt door het 04 mei comité, voor de 3e keer, 
de dodenherdenking georganiseerd. Alle inwoners van Emmer-
Compascuum worden omstreeks 18.45 uur op het marktplein 
verwacht. 
 

De Stille Tocht vertrekt om 19.10 via de parallelweg Runde nz 
naar de algemene begraafplaats aan de Doumalaan. 
De kerkklokken van de R.K kerk en van de Protestantse kerk 
zullen vanaf 19.10 luiden. 
 

Tijdens de plechtigheid zullen er een vijftal sprekers zijn: 

• Dhr. Bouke Arends namens het college van B&W. Emmen.  

• Dhr. Huttinga van de gemeenteraad Emmen. 

• Burgemeester Marcus Honnigfort van Stadt Haren (Dld) 

• Margriet v.d. Veen en Manon Loots van de PKN kerk. 

• Dhr. Louis Veldhuis als medewerker van het 04 mei comité. 
 

 
 
Het CFO Prins Hendrik zal afwisselend een 
paar koralen ten gehore brengen. 
Harrie Brouwer zal een passend lied zingen. 
Er zal namens de drie gezamenlijke kerken 
een bloemenkrans worden gelegd bij het 
monument. 
 

 
 

Als 04 mei comité nodigen wij u graag allen uit om deel te nemen aan de 
Stille Tocht en aanwezig te zijn tijdens de dodenherdenking bij het monument 
aan de Doumalaan bij de Aula van de algemene begraafplaats te 
Emmercompascuum.  

 
Namens het 04 mei comité 

René Berendsen 
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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 PAROCHIEBUREAU  VINDT U VOORTAAN 
VOORIN HET KLAVERBLAD OP BLZ. 6 
 
LOCATIERAAD 
Voorzitter:      Frederikus Kuper  tel: 0591-314493 
Secretaris:      Johnny Hoge   tel: 0591-314558 
Budgethouder:     Jan Dobbe    tel: 0591-317268  
Catechese:      Gerda Reuvers 
Diaconie:       Ria Bakker    tel: 0591-315252 
Gebouwen:      Bennie Dillerop   tel: 0591-313195 
Liturgie:       Albert Bruinewoud  tel: 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 
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zaterdag 6 mei  
Johan Schiphouwer en zoon Peter, Johannes Hermannus Hemel en overl. 
fam., Lubertus Beukers en Maria Margretha Hemel, Anna Maria Helena Hemel 
en Theodoor Arling, overl. ouders Heijnen-Wittendorp,Harm Kolmer, Jan 
Roufs, overl. ouders Bruins-Arling, overl. ouders Valke Tholen, Maria Elisabeth 
Grol-Rolfes, Toon Loves en Annie Loves-Tholen en overl. fam. Loves en 
Tholen, Maria Regina Heller-Wehkamp, Sophia Maria Magdalena van der 
Werf-Tieben en Henk van der Werf, Maria Katrina Maatje-Schiphouwer en oma 
Schiphouwer, Johannes Henderikus Rolink. 
 

Zondag 14 mei Moederdag 
Echtpaar Muller-Wesseling, Johan Koop, Harm 
Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. 
kinderen, Gerard Jozef Germes en Maria Helena 
Wendker en Wessel Wendker, Mannus Plas en Maria 
Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Johan 
Bernard Cosse en Maria Margaretha Hoffard en zoon 
Bennie en schoonzoons Joop en Bennie, overl. fam. 
Wittendorp-Kloppenburg, overl. ouders Tenfelde-
Prinsen en overl. kinderen, overl. ouders Heijnen-Wittendorp, overl. ouders 
Schnoink-Peters en Angela Hemel-Schnoink, Margaretha Aleida Kolmer-
Kramer, overl. ouders Valke-Tholen, overl. ouders Plas-Rolfes, Tim van Os, 
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Talitha 
Hogelink, Johannes Henderikus Rolink, overl. ouders Arling-Peters en overl. 
kinderen.  
 

Dinsdag 16 mei Ouderenviering contactmiddag 
Johannes Henderikus Rolink. 
 

Zaterdag 20 mei  
Harm Kolmer, Jan Roufs, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en 
Henk van der Werf. 
 

Donderdag 25 mei 10.00 uur Hemelvaart 

Angela Dina Ellerman en Steffen Groen. 
 

Zondag 28 mei   
Johan Koop, Herman Heinrich Cosse en Helena Cosse-Koop, Maria Catharina 
Speller-Siekman, Jo en Grietje Wesseling-van Os en zoon Benny, Annie 
Bakker-Roewen, Johan Wilhelm Tieben en Margretha Maria Grummel, Sophia 
Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf.  
 

Pastoor de Zwart is tot 25 mei afwezig. 
In die periode is er op de donderdagavond geen viering. 
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KOFFIEDRINKEN 

 
Zondag 14 mei 

is er na de viering koffiedrinken 
in de parochiezaal. 

 
 

CONTACTMIDDAG 
 

Dinsdag 16 mei is er de contactmiddag voor ouderen 
De eucharistieviering begint dan om 14.00 uur in de kapel en aansluitend is er 
weer gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee. 
Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer dan kunt u contact opnemen 
met mij.  

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM! 
 

Noteert u alvast: 
de volgende contactmiddag is 20 juni. 

Leo Mensen 
tel: 0591-317060 

 

OUDERENVIERING 
 

Woensdag 31 mei 10.00 uur 
is er een eucharistieviering in de Dillehof. 

 

U bent van harte welkom  
om met ons mee te vieren! 

 
KINDERWOORDDIENST 

 

Zaterdag 3 juni 19.00 uur 
is er een kinderwoorddienst. 

 

Wij zullen er zijn, 

komen jullie ook??? 
 

 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

01 mei t/m  07 mei  M. Koop   tel: 0591-312241 
08 mei  t/m  14 mei  J. Lohuis   tel: 0591-313286 
15 mei  t/m  21 mei  H. Beukers  tel: 0591-315725 
22 mei  t/m  28 mei  A. Peters   tel: 0591-313627 
29 mei  t/m  04 juni  M. Koop   tel: 0591-312241 
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MISDIENAARS EN ACOLIETEN 
 

06 mei S.Karstenberg Misdienaars  xx     xx 
14 mei xx     xx     xx     xx 
20 mei xx     xx     xx     xx 
25 mei S.Karstenberg Misdienaars  xx     xx 
28 mei B.Menzen  R.Harmes  S.Kastenberg xx 
     

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

Za  06 mei G. Többen  tel: 0591-317515 
Zo  14 mei G. Timmerman tel: 0591-317726 
Za  20 mei B. Menzen  tel: 0591-316132 
Do 25 mei A. Verdel   tel: 0591-312976 
Zo  28 mei A. Heijnen  tel: 0591-315653 

 

VERGADERINGEN  
 

Di 09 mei 18.15 uur Voorbereiding Vormsel 
Di 09 mei 20.00 uur Locatievergadering 
Vr 12 mei 13.15 uur Voorbereiding Eerste Heilige Communie 
Di 16 mei 09.00  uur Mantelzorg 
Di 16 mei  18.15 uur Voorbereiding Vormsel 
Di 16 mei 19.00 uur Redactie Klaverblad 
Vr 19 mei 13.15 uur Voorbereiding Eerste Heilige Communie 
Di 23 mei 18.15 uur Voorbereiding Vormsel 
Di 30 mei 09.30 uur Omzien naar elkaar 
Vr 02 juni 13.15 uur Voorbereiding Eerste Heilige Communie 

 

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.  
 

FELICITATIES 

 
Wij willen allen die de komende periode 

iets te vieren hebben, namens de parochie 
VAN HARTE FELICITEREN                       
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IN MEMORIAM 
 

Overleden   op 31 maart 2017 

   Anna Helena Nijzing-Wesseling  
                         82 jaar 
        De Dillehof 
 
 
  op 8 april 2017 

Margaretha Doek-Rijfkogel  
   58 jaar 
  Langestraat 257 
 
 
 

  Dat zij mogen rusten in vrede. 

 

KAARTEN 
 

Op dinsdag 30 mei 13.30 uur  
is er een kaartmiddag voor ouderen in de 
parochiezaal. De deelname bedraagt 2 euro. 
Voor koffie of thee en fris wordt gezorgd.  

 

Iedereen is van harte welkom 
 

De Zonnebloem  
afd. Klazienaveen 

 
RK-UITVAARTVERENIGING "IN CHRISTO SALUS" KLAZIENAVEEN 

 

Op 29 mei 2017 om 20.00 uur houden wij onze jaarvergadering, wij nodigen 
onze leden hierbij uit  in de Noorderbreedte. De zaal is open om 19.15 uur 
voor de bestudering van de stukken. 
 

De agenda is op de vergadering verkrijgbaar.  
Tijdens deze jaarvergadering komen de normale agendapunten aan de orde.  
 

P.s.: Wij hebben een aantal vacatures voor bestuursleden.  
  U kunt zich nog aanmelden tot de aanvang van de vergadering 
 

Graag tot 29 mei 
het bestuur 
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POTGRONDACTIE: WEDEROM EEN SUCCES 
 

Evenals voorgaande jaren hebben we ook dit jaar de verkoopactie van 
potgrond met elkaar weer tot een succes gemaakt. Het was al weer de 
veertiende keer dat we deze actie georganiseerd hebben.  
 

Dit jaar hebben we 840 zakken verkocht, iets meer dan vorig jaar. De netto-
opbrengst is € 1106,50. Dit is een heel mooi bedrag en het zal worden 
bijgeschreven op de rekening van onderhoud kerk. 

 

BEDANKT!!!! 
 

- Transportbedrijf Wittendorp voor het ter beschikking te stellen van een 
vrachtauto.  

- Rond-brengers van alle zakken.  
- Alle kopers van de potgrond. 
- Iedereen die we nog vergeten zijn. 

 

VOOR JULLIE INZET,  
OM DIT TOT EEN SUCCES TE MAKEN 

 

Omdat de brandstofprijzen telkens stijgen en daardoor dus de vergoeding die 
wij moeten betalen, zoeken we een sponsor die dit voor ons geheel of 
gedeeltelijk wil betalen. Ik denk hierbij aan mensen die geen tuin hebben of om 
een andere reden geen potgrond nodig zijn, maar wel hun steentje willen 
bijdragen aan deze actie. Zij kunnen dan met een vrije gift toch een bijdrage 
leveren in deze actie.  
 

Voor meer informatie hierover kunt u zich melden bij: 
F. Kuper (fkuperhome@hetnet.nl) 
 

We hopen volgend jaar weer op u te kunnen rekenen. 
Frederikus Kuper 

voorzitter locatieraad 
 

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

mailto:fkuperhome@hetnet.nl
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ZWARTEMEER – LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA 

 

Kerk:        De Hoven 8    

Pastorie:  De Hoven 10  

                 7894 BT Zwartemeer 

                 tel: 0591-312466 
 

Mailadres:   parochie.zwartemeer@gmail.com 
Website:     mariahertoginvandrenthe.nl 
 

Parochiebijdrage: Rabobank: NL84 RABO 0332 3050 23 

      INGbank:   NL36 INGB 0004 0001 37 

t.n.v. Parochiebestuur H. Antonius van Padua Zwartemeer 

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

Zaterdag 6 mei 

Gradus van Ommen, Geert Peters, Hendrik Peters, pa en ma Post, 

ouders Siebers-Siebum, Berend Berens en Marie Berens-Siebum, 

ouders Tieck-Rocks en zoon en dochter. 
 

Zondag 14 mei Moederdag 

Berry Schepers, ouders Winters-Teiken, 

ouders Winters-Vos en zoon Henk, 

Herman en Stien de Groot en zoon Gerrie, 

pa en ma Fühler-Bernsen, Klara Hildegart 

Hemme-Menke, ouders Lambers-Rocks 

en kinderen, ouders van Veggel-Janzen, ouders Siebers-Siebum, Geert 

Peters, Angela Uneken-Heidotting, ouders Uneken, ouders Heidotting en 

Jacob Vos, Johan Peters en schoondochters, overl. fam. Peters en Arling, 

ouders Peters Houtman en kinderen en kleinkinderen. 
 

Zaterdag 20 mei 

Ben en Leidy Brockman-Wesseling, ouders Tiben-Sandten en Jan Tiben, 

Gradus van Ommen, ouders Siebers-Siebum. 
 

Zondag 28 mei    

Johan Peters en schoondochters, ouders Siebers-Siebum. 
 

KOFFIE DRINKEN 
 

op zondag 14 mei 

Moederdag 
is er na de viering koffiedrinken 

in de parochiezaal 
 

COLLECTE 
 

        2e COLLECTE  
06 en 07 mei    Roepingenzondag  
14 mei t/m 9 sept    Onderhoud kerk 
 
 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
 

08 mei    KVG slot         high tea oude pastorie  
18 mei 20.00  Locatieraad vergadering  
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KOSTER VAN DE WEEK 
 

08 mei t/m  12 mei Jan Knol   tel: 0591-316578 06-13305516 
13 mei t/m  14 mei Bert Kiers  tel: 0591-317031 
15 mei t/m  21 mei Tiny Smit   tel: 0591-313472 
22 mei t/m  28 mei Jan Siebers  tel: 0591-313282 
29 mei t/m  04 juni Jan Knol   tel: 0591-316578 06-13305516 
05 juni t/m  11 juni Jan Siebers  tel: 0591-313282 
 

ACOLIETEN 
 

06 mei Geen   
14 mei Wander Snippe   
20 mei Bertha Heidotting   
28 mei Jan Siebers   
 

 

06 mei Geen 
14 mei Truus Falke 
22 mei Martine Mink 
28 mei Jan Siebers 
 

 

Overleden   
op 31 maart 2017 

 

Cornelis Henderikus Bakker (Kees)               

Melde 117 Klazienaveen 
in de leeftijd van 83 jaar 

 
op 05 april 2017 

 

Rudolf Antonius Lippold   (Roef)                                                  

Stichtingstraat 17                                                                               
In de leeftijd van 64 jaar 

                                               
Dat zij mogen rusten in vrede 

 

 

 

 

LECTOREN 

FAMILIEBERICHTEN 
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OUDERENVIERING 
 

Woensdag 31 mei 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 

 

 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

 

Werkgroep  

 

   
            aandacht voor nabestaanden   
 

          Contactpersoon: 
          Minie Snippe 
          tel: 0591-314063 
 

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 
 

ZIEKEN EN BEJAARDEN BEZOEK 
 

Wilt u bezoek tijdens uw ziekte thuis belt u dan de contactpersonen van de 

werk- groep ziekenbezoek:  Annie Lübbers  tel: 0591-315529  

Lucy Kieviet    tel: 0591-315253 
 

Ziekenbezoeken in zieken-, verzorgings- of verpleeghuis kunt u aanvragen via 

pastor Myriam Oosting, tel: 0591-226172 

Na de dienst Koffie 
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AKTIE KERKBALANS 2016 – 2017 
 

Beste parochianen, 
 

Het is al weer even geleden dat Aktie 
Kerkbalans 2017 is gehouden. Wij willen alle 
vrijwilligers bedanken die ook dit jaar weer 
hebben meegeholpen om Aktie Kerkbalans tot 
een succes te maken.  

 

Bedankt allemaal! 
 

Ik wil ook nog even stil staan bij Aktie 
Kerkbalans 2016. In het jaar 2016 hebben de 
parochianen van Zwartemeer bijna € 35.000,- bij 

gedragen aan Aktie Kerkbalans. Heel erg bedankt daarvoor. Met deze bijdrage 
kunnen wij de mooie dingen in en rondom onze kerk in Zwartemeer blijven 
doen.  
 

Voor het jaar 2017 is door middel van het invullen van het antwoordformulier 
Aktie Kerkbalans 2017 ruim € 21.000,- toegezegd. Met de kennis van 
voorgaande jaren weten we dat de werkelijke bijdrage van onze parochianen 
altijd hoger ligt.  
We hopen dan ook uit te komen op het bedrag van 2016 of liever hoger 
natuurlijk. Want met elkaar moeten we de schouders eronder zetten en onze 
kerk levendig houden en dat gaat helaas niet zonder financiële middelen.  
 
Nogmaals allemaal bedankt.  

Namens de locatieraad Zwartemeer 
Isabel Benjamins, budgethouder 

 
 

SAM`s KLEDINGACTIE ZWARTEMEER 

 

Op vrijdag 12 mei en zaterdag 13 mei is er in Zwartemeer  

inzamelingsactie van Sam`s kledingactie voor mensen in nood. 

 

Vrijdag 12 mei:  18.00 tot 19.00 uur  

Zaterdag 13 mei: 10.00 tot 12.00 uur. 

 

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

de kerk De Hoven 8  Zwartemeer 

 

Alvast onze dank hiervoor 



Klaverblad  Zwartemeer Pagina | 39 

NIEUWS VAN DE BANIER 
 

Vrijdag 2 juni staat er weer een container  
voor OUD PAPIER bij de basisschool  
De Banier, De Blokken 16 
U kunt er terecht van 09.00 uur  
tot 12.00 uur er is hulp aanwezig 

 
Over onze viertafel 
De viertafel, die een centrale plaats in onze hal heeft, is een duidelijke 
weerspiegeling van de periode waarin wij werken en leven. Kinderen ervaren 
doormiddel van woorden, kleuren en symbolen waarom wij feesten vieren en 
wat het betekend om katholiek te zijn.     
 

De tafel wordt telkens aangepast zodra we een andere feestperiode ingaan of 
wanneer er een herdenkingsdag is van een bijzondere heilige. Bijvoorbeeld 
Sint Antonius van Padua, Sint Maarten, Sint Franciscus van Assisi, Sint 
Nicolaas e.d. 
 

Een stukje over onze collega's en school 
- Juffrouw Jannie Okken heeft haar cursus Geloof en 

Levensbeschouwing gehaald, van harte gefeliciteerd! 
 

- Basisschool de Banier heeft een recordbedrag van € 505,78 weten in 
te zamelen voor de Bisschoppelijke Vastenactie!  

 

- Een prachtige prestatie van de kinderen. De kinderen van groep 5 
spanden de kroon met een bedrag van meer dan €120. 

 

Hartelijke groet, Peter van der Weide 
Paasviering 
De Paasviering van de Rooms Katholieke school "De Banier" werd gehouden 
op dinsdag 11 april jl. met als voorganger mevr. Marianne Keurs-Scholte 
Albers. 

Het Thema was "JEZUS LEEFT" 
 

Iedere klas had een lied ingestudeerd en de kinderen van groep 8 hadden 
paaswensen als gebed, de kinderen van groep 1 en 2 staken kaarsjes aan. 
Er werd gebeden om vergeving en voor bezinning. 
Al met al was het een geslaagde Paasviering en gingen we samen op weg naar 
de goede week van Pasen. 
 

De Banier: Eerste Heilige Communie  
De viering van de Eerste Heilige Communie zal plaatsvinden  

op Zaterdag 20 mei om 10.00 uur 
in de St. Josephkerk van Barger-Compascuum 

met Vicaris Wellen als voorganger 
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WOENSDAG 3 MEI   
VOOR ALLE BELANGSTELLENDEN 

Ook dit jaar organiseert de oudervereniging weer een bingoavond. Deze altijd 
zeer gezellige avond wordt gehouden op  

woensdagavond 3 mei a.s. en begint om 19.30 uur in de Banier. 

 

Programma : binnenkomst vanaf 19:00 met koffie/thee en koek 
19.30 uur  : 5 ronden bingo  
20.15 uur : pauze, koffie/thee en      
                           verloting 
20.30 uur   : 5 ronden bingo  
± 21.30 uur   : einde avond 
 

De inleg voor de bingoavond bedraagt slechts 
€ 6,00 per volle kaart  
Voor de verloting geldt 5 loten voor € 2,00 
 

Deze avond is er een extra verloting met natuurlijk weer een 
 

 
 

De lot verkoop hiervan is slechts € 2,00 per stuk en 3 voor € 5,00. 
 

De opbrengst van deze avond komt geheel ten goede aan de kinderen op de 
Banier. De oudervereniging en de Banier hopen natuurlijk wederom op een 
grote opkomst!!! 
 

Door u op te geven door middel van de opgavestrook maakt u ook kans op 

het winnen van:     

Opgave strookje uiterlijk voor maandag 1 mei inleveren op school bij een 
leerkracht of in de brievenbus van de oudervereniging. Per mail 
ouderverenigingdebanier@gmail.com of persoonlijk bericht aan leden 
oudervereniging mag natuurlijk ook. Strookje heeft de voorkeur ivm verloting. 
 

OPGAVE STROOKJE  BINGO   
NAAM:       Tel: 
………………………………………………………………………… 
Komen wel op deze avond met ……. Personen.  

mailto:ouderverenigingdebanier@gmail.com
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PASTOR HERMAN PETERS 65 JAAR! 
 

Op zondag 19 maart vierde pastor Herman Peters zijn 65e verjaardag. Eigenlijk 
was hij op maandag 20 maart 65 jaar, maar het was natuurlijk leuker om dit op 
zondag te vieren. Ook ik was als oude schoolvriend uitgenodigd voor deze 
feestelijke gebeurtenis. 
 

Het feest werd gehouden in de eetzaal/recreatieruimte van het “klooster “ Aqua 
Viva  in Nijmegen. Het is niet echt een klooster zoals we dat vaak zien. Het is 
een nieuw gebouwd appartementencomplex waarin een vleugel met name is 
gereserveerd voor priesters en kloosterlingen die behoefte hebben aan zorg op 
locatie. En niet geestelijken met de juiste Rooms Katholieke opvattingen 
kunnen ook in aanmerking komen voor een appartement in het complex. Aqua 
Viva ligt een paar honderd meter verwijderd van het vorige zorgcentrum “ Huize 
Bergmanianum “, waar pastor Herman Peters daarvoor een hele tijd verbleef. 
Dit gebouw moest plaats maken voor de uitbreiding van het UMC St. Radboud.  
 

Ik werd bij aankomst in de feestzaal 
hartelijk verwelkomd door de beide 
broers, schoonzussen en neven en 
nichten van Herman. Daarna kon je zelf 
je koffie of thee van het buffet halen en 
was er keuze uit vele soorten gebak. 
Daarna kwam Herman in zijn rolstoel in 
de feestzaal en werd hij uiteraard luid 
toegezongen door de inmiddels vele 
gasten in de zaal. Toen was het tijd om 
de jarige persoonlijk te feliciteren en hem een cadeau aan te bieden, waarbij 
iedereen dan ook gelijk op de foto kwam. 
 

Tijdens deze felicitaties kwam 
ook een heel bekende 
Nederlander in de feestzaal. Het 
was onze oud-Ministerpresident 
Mr. Dries van Agt. Hij bleek een 
hele goede kennis van Herman 
te zijn.  
 

Na de felicitatieronde was er een 
korte viering. Daarbij waren er 
lezingen uit de bijbel en moesten 
we flink aan de bak met het 

zingen van door Herman uitgekozen kerkliedjes. Ook Herman probeerde zelf 
nog om een stuk tekst uit de bijbel voor te lezen, maar dat lukte hem helaas 
niet en moest hij het overdragen aan zijn collega medebewoner. 
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Tijdens deze viering werd nog eens uitvoerig ingegaan op de “ Bron van 
Dokkum “. De bron die Herman in zijn Friese periode weer tot bloei heeft 
gebracht. In het verhaal ging het om de werkelijke historische plek van de 
Bonifatiusbron in Dokkum. 
Na deze viering werd ons een warm en koud buffet opgediend dat bereid was 
door de kok van het tehuis. Nou dat is prima kost daar in Aqua Viva. 
 

Nadat ik nog met een aantal familieleden van Herman uit Zwartemeer had 
nagebabbeld was het weer tijd om huiswaarts te gaan. Het was een heel mooi 
feest en een bijzondere ervaring. 

Jan Siebers 
 

PAROCHIECONTACTDAG IN ZWARTEMEER 
 

Zondag 2 juli 2017 
PAROCHIECONTACTDAG in ZWARTEMEER 

Noteert u alvast de datum in uw agenda: 

Namens de locatieraad “H. Antonius” organiseren we 
in ons geliefde Zwartemeer ieder jaar op het kerkplein 
voor de Verrijzeniskerk een OPEN HUIS, een 
contactdag voor iedereen die maar wil komen met 
leuke activiteiten en een heuse rommelmarkt.  
 

Vele parochianen staan dan weer voor ons en u klaar 
om er een gezellige dag van te maken. 

-------------------------------------------------------------------------- 
Om zoveel mogelijk “oude” spullen te verzamelen voor de rommelmarkt heeft 
de werkgroep besloten u de mogelijkheid te bieden om uw 2e hands artikelen 
in te leveren bij de kerk. Duurzaamheid door hergebruik van gebruiksgoederen. 

 Zeer milieuvriendelijk!!!!!  
 

U kunt een afspraak maken met:  
Johan Peters (Kamerlingswijk)    
tel: 0591-314501                                                   De werkgroep Rommelmarkt  

Johan Peters, Tonnie Fuhler en Jannes Kuhl 
------------------------------------------------------------------------- 

Onze Verrijzeniskerk in actie voor u en onze 
gemeenschap, voor onze toekomst, voor onze jeugd. 
Mede hierdoor kunnen we het centrum van het 
geloven, het Jeruzalem van de wereld, in onze 
nabijheid blijven behouden.  
 

Help ons daarmee!!!!! 
 

Prent in uw geheugen 2 juli of  
zet hem met grote letters op uw kalender. 
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INLEVEREN KOPIJ 
Voor het volgende parochieblad 

voor vrijdag 12 mei 2017 

LACHEN BUITEN DE KERK OM 
 

MARY GAAT IN HET KLOOSTER 
 

Zuster Mary treedt in het Klooster van de Stilte.  
Moeder-overste zei: “Zuster dit is een stil klooster. U bent 
hier welkom, zolang als u wilt, maar u mag niet spreken 
zonder mijn uitdrukkelijke toestemming”. 
 

Zuster Mary leefde inmiddels 5 jaar in het klooster toen Moeder-overste tegen 
haar zei: “Zuster Mary u bent nu 5 jaar hier en u mag twee woorden spreken”. 
 

Zuster Mary zei: “Bed, hard”.  
“Het spijt ons”, we zullen zorgen voor een beter bed, zei Moeder-overste”. 
 

Nog eens 5 jaar later werd zuster Mary opgeroepen om bij Moeder-overste te 
komen. “U mag weer twee woorden spreken “, zei ze. 
 

“Eten koud”, zei zuster Mary. 
“We zullen zorgen dat het eten beter wordt in de toekomst “,  
sprak Moeder-overste. 
 

Op haar 15e verjaardag in het klooster werd ze opnieuw bij Moeder-overste 
geroepen. “U mag vandaag weer twee woorden spreken”,  
zei ze tegen zuster Mary. 
 

“ Ik vertrek “, zei zuster Mary. 
“Dat is waarschijnlijk het allerbeste, zei Moeder-overste. U heeft al vanaf het 
moment dat u hier kwam niets anders gedaan dan klagen “. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Is er gezinsuitbreiding geweest laat het ons even weten:  

Ledenadministratie Harry Peters 

Verl. Van 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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MGR. RON VAN DEN HOUT NIEUWE BISSCHOP 
 

Bisschopswijding op 3 juni 
MGR. RON VAN DEN HOUT 

NIEUWE BISSCHOP 
GRONINGEN-LEEUWARDEN 

Mgr. C.F.M. (Ron) van den Hout is op 1 april jl. 
door paus Franciscus benoemd tot bisschop van 
Groningen-Leeuwarden. De nieuwe bisschop is 
52 jaar oud en nu nog vicaris-generaal van het 
bisdom ’s-Hertogenbosch. Op zaterdag 3 juni zal 
Mgr. van den Hout tot bisschop worden gewijd en 
de zetel van het bisdom in bezit nemen. Daarmee 
wordt hij de vijfde bisschop van het bisdom 
Groningen-Leeuwarden. Mgr. Ron van den Hout 

is de opvolger van Mgr. Gerard de Korte die in februari 2016 benoemd werd tot 
bisschop van ’s-Hertogenbosch. 
 

Levensloop 
Cornelis Franciscus Maria van den Hout werd op 11 november 1964 geboren 
in het Brabantse Diessen. Hij studeerde aan de hogere tuinbouwschool in ’s-
Hertogenbosch maar besloot daarna zijn roeping tot priester te volgen. Na zijn 
studie aan het St. Janscentrum in ’s-Hertogenbosch werd hij op 5 juni 1993 tot 
priester gewijd. Van de Hout studeerde ruim drie jaar Bijbelwetenschappen in 
Rome en werd daarna pastoor van Drunen en Elshout. In februari 2009 werd 
hij deken van parochies in het land van Maas en Waal. In mei 2009 
promoveerde hij aan de Radbouduniversiteit van Nijmegen op het Bijbelboek 
Zacharia. Na een pastoorsbenoeming in de Bommerwaard werd Ron van den 
Hout op 1 februari 2012 benoemd tot vicaris-generaal van het bisdom ’s-
Hertogenbosch. Daarnaast was hij docent aan het Sint Janscentrum, de 
priesteropleiding Rolduc en de priester- en diakenopleiding Bovendonk. 
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Wapenspreuk 
De wapenspreuk van Mgr. van den Hout luidt: In exilio spes  
(in de ballingschap is er hoop). Daarover zegt Mgr. van den Hout:  
“In een van de eucharistische gebeden komt voor: ‘Bevestig uw Kerk die in 
ballingschap is. Maak haar één in liefde en geloof’. Het thema ballingschap is 
in mijn colleges dikwijls aan de orde gekomen. Moeilijke perioden zijn altijd een 
fase in de hele heilsgeschiedenis. Israël is ook door de ballingschap heen 
gekomen, omdat het bereid was opnieuw naar God op zoek te gaan.” 
 

PAUS FRANCISCUS: VERSPREID GOED NIEUWS! 
 

Wereldcommunicatiedag 28 mei 
Paus Franciscus vraagt iedereen die werkzaam is in de media om mensen 
verhaallijnen aan te reiken die in de kern ‘goed nieuws’ zijn. De paus noemt het 
noodzakelijk de vicieuze cirkel van onrust en de spiraal van angst die het gevolg 
zijn van de voortdurende focus op ‘slecht nieuws’, te doorbreken. 

 

De paus vraagt dit in zijn boodschap voor de 
51ste Wereld Communicatie Dag. Het thema 
van de boodschap van de paus is: “Wees niet 
bevreesd, want Ik ben bij u” (Jesaja 43, 5). 
Hoop en vertrouwen meedelen in onze tijd. 
Deze boodschap is nu beschikbaar in een 
Nederlandse vertaling. 
 

Paus Franciscus benadrukt dat het niet de bedoeling is om menselijk leed te 
ontkennen of naïef te zijn. Wel is het nodig om het gevoel van moedeloosheid 
tegen te gaan. Want, zo zegt de paus, in een mediawereld die denkt dat goed 
nieuws niet verkoopt, en waar menselijk leed en het mysterie van het kwaad 
makkelijk veranderen in entertainment, is er altijd het gevaar dat ons geweten 
in slaap sukkelt en dat we pessimistisch worden. Daarom vraagt de paus 
iedereen om mee te werken aan het vertellen van verhaallijnen van ‘goed 
nieuws’. Dat goede nieuws is Jezus Christus. In Hem heeft God zijn solidariteit 
getoond met elke menselijke situatie. We hoeven dan ook niet bevreesd te zijn, 
want Hij heeft oog voor al zijn kinderen. 
 

Wereld Communicatie Dag vindt plaats op 28 mei 2017, de zondag voor 
Pinksteren. De boodschap werd, zoals gebruikelijk, bekendgemaakt op de 
feestdag van Franciscus van Sales. Hij is de patroonheilige van de journalisten. 
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9-11 JUNI BONIFATIUSDAGEN DOKKUM 
 

Het thema van deze Bonifatiusdagen 2017 is ‘Tegendenken’ 
Het thema slaat onder meer op de zalige 
Titus Brandsma die 75 jaar geleden in het 
concentratiekamp Dachau om het leven 
kwam. Hij was iemand die het aandurfde om 
tegen de gangbare meningen in te gaan: een 
tegendenker.  
Op verschillende manieren zal op de 
Bonifatiusdagen aandacht worden besteed   
aan mensen die dat ook nu nog durven.  

 

De Bonifatiusdagen beginnen vrijdagavond 9 juni met een 
jongerenprogramma dat zich vanaf 19.00 uur afspeelt in de Bonifatiuskapel. 
Daarvoor is een MYSTERYGUEST uitgenodigd waardoor de avond ook 
geschikt is voor ‘oudere jongeren’. De naam zullen we pas later bekend kunnen 
maken. 
 

Op zaterdag 10 juni is er een dagprogramma met verscheidene onderdelen. 
In de middag is er een speciaal programma voor gezinnen in de binnenstad 
van Dokkum. Er wordt gewerkt met spiegels op diverse podia: ‘pak je podium’ 
en laat jezelf zien! 
 

In de Grote Kerk van Dokkum is er een lezing over dominee Cohen, die net als 
Titus Brandsma in een concentratiekamp stierf. Naar zijn leven wordt steeds 
meer onderzoek gedaan en in aanwezigheid van zijn nazaten wordt een boek 
over hem gepresenteerd. 
 

In de kerk van de Doopsgezind-Remonstrantse kerk geeft de Friese organisatie 
Tumba een interactief programma over discriminatie.  
 

De werkgroep Karmel Noord heeft voor één keer haar programma van 
ontmoeting en bezinning verplaatst van Drachten naar Dokkum. 
 

In de Christelijk Gereformeerde kerk komt Leo Fijen een lezing houden over 
Titus Brandsma naar aanleiding van zijn laatste boek. 
 

Om 18.00 uur is er de mogelijkheid om tegen een schappelijke prijs met elkaar 
de maaltijd te gebruiken in de Herberg. Open voor iedereen.  
Van 21.00 uur tot 22.00 uur is er een avondprogramma in de Bonifatiuskapel. 
Sjoek Nutma heeft een muzikaal en poëtisch programma samengesteld waarbij 
hedendaagse muziek wordt gecombineerd met het aloude gregoriaanse 
Requiem. Verbindende teksten worden gepresenteerd door de 
Dongeradichters. Het voorprogramma van 20.00 tot 20.30 uur is op dit moment 
nog onbekend. Koffie en thee zijn in het park verkrijgbaar. 
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Op zondag 11 juni houdt elke geloofsgroep de viering in de eigen kerk. Voor 
de rooms-katholieke gelovigen zal de viering o.l.v. de nieuwe bisschop Mgr. 
van den Hout plaatsvinden in de parochiekerk. Vanaf 11.00 uur is er een 
gezamenlijke processie van alle kerken naar het Bonifatiuspark. Daar is 
gelegenheid voor een gezamenlijke lunch op eigen kosten. De koffie en thee 
vooraf zijn gratis. Om 13.00 uur sluiten we de Bonifatiusdagen af met een 
oecumenische viering in de Bonifatiuskapel, waaraan ook de lokale pastores 
van de andere kerken deelnemen. 
 

WJD PANAMA 22-27 JANUARI 2019 
 

Wereldjongerendagen vermijdt regenseizoen  
 

De Wereldjongerendagen (WJD) 2019 vinden plaats van 22 tot 27 januari. Dit 
maakte de organisatie van het jongerenevenement bekend. De bijeenkomst 
vindt plaats in Panama Stad tijdens de lokale zomerperiode. De datum kan 
vanwege de schoolroosters ingewikkeld zijn voor deelnemers uit Europa en 
Noord-Amerika.  

Tijdens een persbijeenkomst op 20 januari in 
Panama legde de aartsbisschop van Panama 
Stad, Mgr. José Domingo Ulloa, echter uit dat 
het weer doorslaggevend moest zijn bij de 
keuze voor de datum. Vooral het vermijden van 
het zware regenseizoen in Panama is van 
belang. “We zijn ons ervan bewust dat het geen 
vakantieperiode is in veel landen,” gaf de 
aartsbisschop aan. “Maar we zijn ervan 
overtuigd dat het niet in de weg zal staan van 
de deelname van duizenden jonge mannen en 
vrouwen, vanuit alle continenten.”  

 

De aartsbisschop richtte zich rechtstreeks tot de jongeren met een uitnodiging: 
“Jullie zijn de ambassadeurs van deze WJD. Met een open hart en met open 
armen verwacht Panama jullie om samen het geloof te beleven, te ervaren dat 
je de Kerk bent.” 
 

Ook paus Franciscus is zich ervan bewust dat de datum lastig kan zijn voor 
pelgrims die gewend zijn dat de WJD plaatsvinden in augustus. De pauselijke 
nuntius in Panama roept op tot solidariteit. Hij gaf aan dat de paus weet dat 
jongeren uit deze regio naar alle WJD’s zijn geweest, ook als de data voor hen 
ingewikkeld waren. De nuntius vertelde verder dat de WJD een regionale 
invulling zullen krijgen. Het plan is dat buurlanden als Guatamala en El 
Salvador pelgrims zullen huisvesten in de Days of the Diocese. De organisatie 
verwacht 350.000 pelgrims te mogen verwelkomen en vele bisschoppen en 
kardinalen. 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 

   

Woensdagmorgen: Nieuw-Weerdinge 
Donderdagmorgen: Emmer-Compascuum 
Donderdagmiddag: Ter Apel 
Vrijdagmorgen:  Zwartmeer 
Vrijdagmiddag:  Musselkanaal 
Zaterdagmorgen: Emmer-Compascuum

  

Willie en Jannet Dijck 
Kanaal A NZ 100 

Emmer-Compascuum 
Tel: 06-50206237 



 
 

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  

 

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 
 



 
 

Meimaand Mariamaand 

Buiten het dorpje daar staat al sinds tijden 
zo’n klein kapelletje, groen van het mos. 

iedere meimaand dan wacht daar Maria, 
tussen het groen aan de rand van het bos. 

 
Als in de avond de sterren gaan blinken, 

dan is ons dorpje zo stil en vol vree. 
In ’t kleine kerkje, daarginds in de velden, 

hoor je ’n koortje: Maria Ave 
 

Veel mensen hebben met moeder Maria, 
sinds aloude tijden ’n innige band. 

Niet te geloven, maar deze traditie, 
bleek tegen alle vernieuwing bestand! 

 

 
 


