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

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 juli 

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 
5 augustus en geldt t/m 15 september 2017 

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

     

dag 7 juli Vormsel  koor 

vrijdag Barger-Compas Bisschop v.d. Hout 19.00 Care Free ‘16 
     

dag 8 & 9 juli 14e zondag  koor 

zaterdag Barger-Compas Pastoor De Zwart 19.00 Heren 

 Emmer-Compas CV-Werkgroep 19.00 Heren 

zondag Klazienaveen Pastoor De Zwart 09.00 Dames 

 Zwartemeer Pastoor De Zwart 10.30 Gem. koor 
     

dag 14 juli Vormsel  koor 

vrijdag Klazienaveen Bisschop v.d. Hout 19.00 Care Free ‘16 
     

 15 & 16 juli 15e zondag koor 

zaterdag Klazienaveen CV-Werkgroep 19.00 Heren 

 Zwartemeer Pastoor De Zwart 19.00 Yaëla 

zondag Barger-Compas  Pastoor De Zwart 09.00 Dames 

 Emmer-Compas Pastoor De Zwart 10.30 Dames/Heren 
     

     

     

dag 22 & 23 juli 
16e zondag (begin 
zomervakantie) 

 koor 

zaterdag Barger-Compas Pastor Myriam 19.00 Heren 

 Emmer-Compas Pastoor De Zwart 19.00 Dames/Heren 

zondag Klazienaveen Pastoor De Zwart 09.00 Volkszang 

 Zwartemeer Pastoor De Zwart 10.30 Gem. Koor 
     

     

dag 29 & 30 juli 17e zondag koor 

zaterdag Klazienaveen Pastoor De Zwart 19.00 Volkszang 

 Zwartemeer Pastor Myriam 19.00 Volkszang 

zondag Barger-Compas Pastoor De Zwart 09.00 Dames 

 Emmer-Compas Pastoor De Zwart 10.30 Dames/Heren  
     
     

dag 5 & 6 augustus 18e zondag koor 

zaterdag Barger-Compas Pastoor De Zwart 19.00 Dames 

 Emmer-Compas Pastor Myriam 19.00 Dames/Heren 

zondag Klazienaveen Pastoor De Zwart 09.00 Volkszang 

 Zwartemeer Pastoor De Zwart 10.30  Volkszang 
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EUCHARISTIEVIERINGEN DOOR DE WEEK 
 

Er zijn geen vieringen meer op  

maandag (Emmer-Compas) en dinsdag (Barger-Compas) 
  

Zwartemeer 19.00 uur woensdag 

Klazienaveen 19.00 uur donderdag 
 

BEREIKBAAR VOOR ZIEKENZALVING EN UITVAARTEN 
 
 

Week 27 03 juli t/m 09 juli Pastoor De Zwart 

Week 28 10 juli t/m 16 juli Pastoor De Zwart 

Week 29  17 juli t/m 23 juli Pastor Myriam 

Week 30 24 juli t/m 30 juli Pastoor De Zwart 

Week 31 31 juli t/m 06 aug Pastor Myriam 

Week 32 07 aug t/m 13 aug Pastor Myriam 
 
 

De week loopt van maandag 0.00 uur tot en met zondag 24.00 uur. 
 

Pastoor de Zwart   tel: 0591-312466 
Pastor Myriam     tel: 0591-226172 
 

AFWEZIGHEID PASTOR MYRIAM 
 

Van 7 juli tot en met 16 juli is pastor Myriam afwezig 
in verband met retraite. 

Als u dringende vragen hebt, kunt u zich tot pastoor 
De Zwart wenden. Deze neemt tijdens deze periode 
ook de uitvaartwacht waar.  
 

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. 
 

DOOPROOSTER 
 

Voor het aanmelden van uw kindje voor het doopsel kunt u contact opnemen 
met het parochiebureau van uw eigen locatie en met pastoor de Zwart voor de 
doopvoorbereiding. Voor de viering van het doopsel wordt dan een afspraak 
gemaakt.  

Pastoor de Zwart   tel: 0591-312466 
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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). 

  VAKANTIETIJD 

een welverdiende en   

hele fijne vakantie 
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OPENLUCHTVIERING 25 JUNI  
 

Op zondagmorgen 25 juni om 8.00 uur werden we  
in Klazienaveen enthousiast begroet door leden van  
de locatieraad en werkgroep voorbereiding van de 
openluchtviering. We begonnen daar eerst met het 
staren naar een grauwe bewolkte lucht, waar af  
en toe van die druppels uitvielen. Er rees natuurlijk  
gelijk de vraag wat doen we vandaag: gaan we  
buiten de boel klaarzetten voor de openlucht-viering  
of gaan we er toch maar een overdekte-viering van  
maken.  
Hierop kregen we een hele wijze spreuk te horen. 
 

Hierna werd besloten toch binnen de boel klaar te maken. Razendsnel werd 
door de heren van de locatieraad een auto vol audioapparatuur leeggehaald 
en in de kerk gebracht, waarna het opbouwen kon beginnen. De dames die 
voor de versiering in de kerk zorgden hadden ook nog een leuke klus voor de 
heren bedacht. Er werd een meters hoge ladder tevoorschijn gehaald en alle 
hart-versiering werd gezamenlijk opgehangen. Alles voor de spelletjes werd 
klaargelegd door weer een andere groep dames en de koffiedames waren al 
druk in de weer om alles nog voor de viering klaar te hebben zodat zij deze ook 
konden bijwonen  

Iedereen was op tijd klaar en zo konden  
we allemaal luisteren naar het verhaal 
van Het Verloren Schaap en de 
prachtige klanken van het kinderkoor 
van Klazienaveen, Yaëla, Eigen-Wijs en 
Xtra-Eigen-Wijs. Ze zongen liederen uit 
hun eigen reportoire en vol overgave 
werden openings-, vredes-, en slotlied 

gezamenlijk gezongen. Alle lezers hebben een belangrijke bijdrage geleverd, 
want zij hebben ons met mooie woorden laten weten dat het goed is je hart te 
openen, niet alleen voor God, maar ook voor de mensen om je heen.  
 

Tijdens de vredeswens werden er door de misdienaartjes 
vrolijk versierde hartjes uitgedeeld waarop een wens 
stond. Deze wensen waren afkomstig van kinderen die 
hun Eerste Communie en Vormsel gedaan hebben of nog 
gaan doen, maar ook van de kinderen van de 
verschillende scholen in de parochie. 
 

Conclusie: Al met al was het een goed bezochte en mooie viering, er 
was sprake van een prettige, ontspannen samenwerking tussen alle 

locaties en er heerste bovenal een gezellige sfeer dus…. 
EEN VIERING ZEKER VOOR HERHALING VATBAAR!!! 
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BEDEVAART NAAR HEEDE IN DUITSLAND 
 

op vrijdag 1 september 2017  
vanuit de Kanaalstreek en Zuidoost-Drenthe 

 
Ook dit jaar gaan we 
weer samen op 
bedevaart. Dit jaar 
gaan we niet op 
bedevaart naar 
Kevelaer. Dat hebben 
we de afgelopen zeven 
jaar gedaan. In totaal 
namen meer dan 700 
mensen deel aan deze 
bedevaarten. Ons 
reisdoel is dit jaar het 

bedevaartsoord Heede in Duitsland. Vanuit Zuidoost-Drenthe en de 
Kanaalstreek ongeveer een uur (of minder) rijden in de auto of bus.  
 
Heede is een dorp aan de Eems in Nedersaksische Emsland, op ongeveer 7 
kilometer van de Nederlandse grens bij Bourtange (Groningen).  
Tussen 1937 en 1940 hadden hier vier kinderen (Grete Ganseforth, Anni 
Schulte, Maria Ganseforth en Susanne Bruns) verschijningen van de H. Maagd 
Maria. Het was de tijd van het opkomende nazisme in Duitsland. Vanwege de 
toeloop van pelgrims kregen de kinderen tegenwerking van de nazi’s. Ze 
werden meerdere malen verhoord en zelfs een tijdlang opgesloten in een 
psychiatrische inrichting. Ondanks de hevige tegenwerking bleven de kinderen 
getuigen van hun verschijningen. Tot 3 november 1940 werd Maria wel vele 
malen op verscheidene plaatsen waargenomen. Heede groeide uit tot een 
bedevaartsoord en op 25 maart 2000 werden de verschijningen erkend door 
de plaatselijke bisschop, de bisschop van Osnabrück.  
Onze Lieve Vrouw wordt in Heede vereerd als  
‘Koningin van het Heelal’ en ‘Koningin van de Arme Zielen’. 
 

Net als voorgaande jaren vertrekken we weer vanuit Klazienaveen vanaf het 
plein bij de RK-kerk. Deze keer niet om 7.30 uur maar om 9.00 uur. We hopen 
aan het begin van de avond weer terug te zijn. Voorafgaande aan het 
middagprogramma in Heede, zullen we ’s morgens een kort bezoek brengen 
aan het - dichtbij Heede gelegen - voormalig werkkamp te Esterwegen.  
 

De precieze programma’s zullen in het volgende parochieblad bekend gemaakt 
worden. Dan zal ook duidelijk zijn wat de kosten zullen zijn en waar u zich op 
kunt geven. 
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KATHOLIEKE ALPHACURSUS 
 

Is er meer ? 
Wie is Jezus? 

Hoe kan je bidden? 

   Wie is de Heilige Geest  

           en wat doet Hij? 

               Wat is de Kerk?  

Wat heb je eraan? 

Zomaar wat vragen waarmee we soms 
geconfronteerd worden. 

In september 2017 start opnieuw de Katholieke Alphacursus. In tien avonden 
en tijdens een korte retraite staan we stil bij de kern van ons katholieke geloof 
en ook bij de vragen die hierboven staan. Inmiddels hebben meer dan 200.000 
mensen in Nederland deze cursus gevolgd die open staat voor iedereen.           
Doe ook mee. 

Waar?  In het parochiecentrum naast de H. Willibrorduskerk. 
Wilhelminasingel 2, Coevorden. 

Wanneer? Eerste kennismaking rond een tafel met soep en brood op 
donderdag 29 juni om 18.00 uur in het parochiecentrum naast de 
H. Willibrorduskerk te Coevorden. 
De cursus start op donderdag 21 september om 18:30 uur. De 
andere avonden zijn op 28 september,  5, 12 en 19 oktober  - 
pauze van twee weken vanwege herfstvakantie en Allerzielen -,  
9, 16, 23 en 30 november 2017. 

Hoe lang? Een avond duurt van 18.30 uur tot en met 21.30 uur. 
Vrijdagavond 5 en zaterdag 6 januari 2018 verblijven we - bij leven 
en welzijn - anderhalve dag in een klooster in Thuine (D). 

Elke avond heeft een vast programma: 
I. samen eten - II. instructie  - III. gesprek 

Nieuwsgierig geworden? 
Kom naar de kennismakingsavond op donderdag 29 juni om 
18.00 uur in het parochiecentrum te Coevorden (met soep en 
broodjes), voor aanmelding bel of mail pastor Tjepkema: 
tjepk090@planet.nl 
Ondanks de verschijning van dit blad na 29 juni kunt u toch wel 
deel nemen hoor!! Neem daarvoor contact op met pastor 
Tjepkema.         Iedereen is Welkom ! 

 

Ontdek zelf dat er meer is ! !     Veel meer…. 

mailto:tjepk090@planet.nl
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FIGHTING CANCER 
 
Afgelopen tijd was er weer veel aandacht voor het bestrijden van kanker. Het 
is ook van belang om  mensen die door deze ziekte chemokuren moeten 
hebben, een beetje te helpen. Daarom nog een keer het artikel over Fighting 
cancer. We  hopen dat er parochianen zijn  die hier een handje aan mee willen 
helpen. 
 
Wat in juni 2016 begon met het verzoekje van 1 persoon voor een muts i.v.m. 
haaruitval door chemo’s, is begin december uitgegroeid tot een landelijke 
organisatie met meer dan 400 facebookleden.  
Ongeveer 100 fanatieke haaksters en leveringen aan een tal van ziekenhuizen 
door heel Nederland is het gevolg.  
 
Dit alles, (het haken van mutsen voor mannen, vrouwen en kinderen) is op 
poten gezet door de zussen Truus Dijck uit Barger Compascuum en Anneke 
Vriesema uit Weiteveen onder de naam ‘Fighting cancer’.  
Een aantal betrokken ziekenhuizen zijn: Scheper Ziekenhuis Emmen, UMCG 
Groningen en AMC Amsterdam. 
 
Fighting cancer is geen officiële stichting of organisatie. Alles gebeurt op basis 
van sponsoring (garen) en een warm hart van alle medehaaksters.  
 
Wilt u mee haken, of heeft u nog haakgaren, 
resten katoen of ander zacht garen? Kijk 
dan op onze facebookpagina: Fighting 
cancer, mail naar 
fighting2016cancer@gmail.com of neem 
contact op met:  

Truus Dijck 06-16387733.  
Meer informatie over dit prachtige project 
kunt u vinden op: 
http://klazienaveen24.nl/fighting-cancer-
timmert-goed-aan-weg/  
 
Patroon mutsen 
In Emmer Compascuum, Klazienaveen en Zwartemeer, is het ook mogelijk om 
het patroon voor de mutsen op te halen op het parochiebureau of per e-mail op 
te vragen via ons emailadres: parochiewillehadus@kpnmail.nl   

Van harte bij u aanbevolen! 

 

 

 

mailto:fighting2016cancer@gmail.com
http://klazienaveen24.nl/fighting-cancer-timmert-goed-aan-weg/
http://klazienaveen24.nl/fighting-cancer-timmert-goed-aan-weg/
mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
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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:      NL 15 RABO 0104 3049 52  
Fonds restauratie:  NL 25 RABO 0125 7359 52 
Misintenties:           NL 93 RABO 0104 3013 17 
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:     
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 juli 
Gezusters Wielage, ouders Wehkamp-Alberts, ouders Hake-Cramer, Willie 
Menzen, Herman Mencke, Wim Wehkamp, ouders Berens-Hake, Jan 
Bryan, ouders Tubben-Keizer, ouders Berends-Lippold, Wout Verwer, Bernard 
Lucas Gepken, Jantina Peters-Wubkes. 
  

Zondag 16 juli 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, gezusters Wielage, 
ouders Hake-Cramer, Herman Mencke, ouders Berens-Hake, Jan Bryan, fam. 
Nijzing-Heller, Gretha Gepken-Muter, Jantina Peters-Wubkes. 
  

Zaterdag 22 juli 
Gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, Willie Menzen, Herman Mencke, 
ouders Berens-Hake, Jan Bryan, Wout Verwer, ouders Hölscher-Arling, Jantina 
Peters-Wubkes. 
  

Zondag 30 juli 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, gezusters Wielage, 
ouders Hake-Cramer, ouders Cramer-Tubben, Herman Mencke, Jo Berens, 
ouders Berens-Hake, Jan Bryan, Hendrik Dijck, ouders Tubben-Keizer,  Mieke 
Peters-de Vries, ouders Peters-Lingenaar, Jantina Peters-Wubkes. 
  

Zaterdag 5 augustus 
Fam. Linnemann-Rass, gezusters Wielage, ouders Wehkamp-Keuter, Lenie 
Berends-Heijne, ouders Hake-Cramer, Willie Menzen, Herman Mencke, Wim 
Wehkamp, ouders Berens-Hake, Jan Bryan, Wout Verwer, Jantina Peters-
Wubkes. 
 

KOFFIEDRINKEN 
 

 
Op zondag 16 juli 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  
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 Koren tijdens uitvaartdiensten 

Bij de locatieraad is een vraag binnengekomen of 
er wel een koor beschikbaar is om tijdens een 
uitvaart te zingen. 
 

Om misverstanden te voorkomen het volgende: 
Indien nabestaanden bij een uitvaart een koor 
willen hebben om te zingen, dan zal bij de uitvaart 
beslist een koor aanwezig zijn. De kerk faciliteert 
in deze en in andere kerkelijke zaken. 
Bij vragen op allerlei gebied kunt u terecht bij de 
leden van de locatieraad. De telefoonnummers 
staan vermeld in het parochieblad. 

 
Namens de locatieraad  

Herman Linnemann 
Secretaris 

 
 

IN MEMORIAM 
 

                  Jantina Peters- Wubkes  

 
Tinie was getrouwd met Bertus Peters met wie ze 2 dochters kreeg, 
Marion en Karin. Helaas is Karin al op jonge leeftijd overleden. Ook was ze oma 
van Wesley en Quincy. 
Vele jaren heeft ze met haar gezin aan het Verl. Oosterdiep gewoond, maar de 
laatste jaren woonde ze met Bertus in Zwartemeer. 
Na een langzaam afnemende gezondheid is ze daar op 14 mei 2017 overleden. 
Na de uitvaartdienst op 19 mei in onze kerk is ze begraven op het 
parochiekerkhof van de St. Josephparochie. 
 

We wensen haar man, 
dochter, schoonzoon en kleinkinderen 

Gods kracht en sterkte toe. 
 

 
 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
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VOORKEURSLID 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, 
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 
 

FELICITATIES 

 
 
 

Wij willen iedereen die 
in deze periode 

iets te vieren heeft, 
namens de parochie 
van harte feliciteren. 

                                                  
 
 

 
Tijdens de schoolvakantie zal het parochiebureau gesloten zijn. 
Gebedsintenties of andere mededelingen kunnen in een envelop in de 
brievenbus van de pastorie worden gedaan. 

PAROCHIEBUREAU IN VAKANTIEPERIODE 

mailto:rkjoseph@live.nl


  

Klaverblad  Emmer-Compascuum Pagina | 16 

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 
 

Zaterdag 8 juli 
Greetje Schulte-Heller, ouders Siekman-Gers en kinderen Gerard, Herman en 
Gea, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, pa en 
Gea en Hans Sulman, Theresa de Roo, Jozef Sturre, overl. ouders Sturre-
Schrör, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Maria Catharina Teiken, ouders 
Teiken-Schulte, Willem Buurman, Hendrik Wessel en Geertruida Wessel-
Alberts, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Alida Adriana 
Hulsebosch-Schoorl, Angela Gesina Ellermann-Tiben, Johan Bernard 
Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Herman Heijnen en Annie 
Heijnen-Greve, Johannes Teiken en Maria Judith Teiken-Twickler, Hennie 
Bredek, Ria Kaijser-Dijck, Henk Thole, ouders Kuper-Wolbers en zoon 
Herman.  
 

Zondag16 juli 
Greetje Schulte-Heller, ouders Siekman-Gers en kinderen Gerard, Herman en 
Gea, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Maria Catharina Teiken, 
ouders Teiken-Schulte, overl. ouders Over-Groen, ouders Thole-Kloppenburg, 
Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Johan 
Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Jo Siekman, Henk 
Scheven, Hennie Bredek, Maria Margaretha Ahlers-Hoezen. 
 

Zaterdag 22 juli 
Greetje Schulte-Heller, Hendrik Trip en Engelina Trip-Welling, Boelie Rouw, 
overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Jan Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne-
Wessel, Albert Heijne, Klaas de Vries en Annie de Vries-Twickler, Jan Hoesen 
en Kina Hoesen-Weggemans, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, 
Alida Adriana Hulsebosch-Schoorl, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida 
Ellermann-Robben, Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, Hennie Bredek, 
Geert Hendrik Mensen en Roelofje Mensen-Lange, Rika Harms-Schulte, 
ouders Welling-Tieben en Gea Welling. 
 

Zondag 30 juli 
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-
Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Jan 
Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne-Wessel, Herman 
Heijne, Maria Catharina Teiken, ouders Thole-Kloppenburg, 
Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van 
Uem-Mensink, Ap Welling, Johan Bernard Ellermann en 
Maria Aleida Ellermann-Robben, Hennie Bredek. 
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KOSTER VAN DE WEEK 
 

ma 03 juli t/m  zo 09 juli  Margriet Ahlers  0591-354093 
ma 10 juli t/m  zo 16 juli  René Berendsen 0591-353630 
ma 17 juli t/m  zo 23 juli  Diny de Roo   0591-351697 
ma 24 juli t/m  zo 30 juli  José Wessel   06-27369058 
ma 31 juli t/m  zo 06 aug Margriet Ahlers  0591-354093 
 

PAROCHIEBUREAU 
 

JULI AUGUSTUS 
do 06 Tonny Thole do 03 Tiny Hogenbirk 
do 13 Tilda Heine do 10 Mieke Hoesen 
do 20 Bernadette de Roo do 17 Tonny Thole 
do 27 Christa Schut do 24 Tilda Heine 
  do 31 Bernadette de Roo 
 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 

 

datum acoliet lector 

za 8 juli Leonie Tieben       
Chantal Witteveen 

Erik Meijer 
Diana Pomp 

zo 16 juli Inge Bolk       
Marell Mulder 

Diny Thole 

za 22  juli Larissa Witteveen          
Naomi Emming 

Jorinde Wessel 

zo 30 juli Arjan Hoezen 
Jeffrey Emming 

Ria de Vries 

 

BLOEMVERSIERING 
 

Gr 1 M. Graafsma 0591-224161 26 juni 9 juli 

Gr 2 M. Tiben 0591-353718 10 juli 23 juli 

Gr 3 H. Idema 0591-354626 24 juli 7 aug 

 
KERKSCHOONMAAK 

 
Groep 1     24 juli t/m  28 juli 
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GEEN CONTACTMIDDAG JULI EN AUGUSTUS 
 

In juli en augustus is er géén contactmiddag! 
 

De eerstvolgende keer is op 5 september  
en begint om 14.00 uur  
 

 

Overleden 
Op maandag 12 juni is overleden onze parochiaan 

 

Lenie Bentlage-Tieben 
 

De avondwake voor haar was op donderdag 
15 juni aansluitend was er gelegenheid om  
afscheid te nemen. Op vrijdag 16 juni was de  
gezongen uitvaartdienst in onze kerk waarna  
de crematie in besloten kring heeft plaatsgevonden. 
 

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

 

******************************** 
Verhuisd  
Klaas Schut is verhuisd van Boslaan 54 in Emmen,  
Naar: Van Echtenskanaal NZ 607,  
7891 AW Klazienaveen  
 

We wensen hem een heel goede tijd op zijn nieuwe adres. 
 
 

VERLOTING PAASKAARS 2016 
 

Op zaterdag 17 juni heeft pastoor De Zwart de trekking verricht voor de 
verloting van de paaskaars van 2016.  
De gelukkige winnaar is geworden: Theo Wessel. 

 

Van harte gefeliciteerd! 
 

LET OP: WIJZIGING OPENINGSTIJDEN PAROCHIEBUREAU 
 

In de vakantietijd is het parochiebureau NIET op maandag open maar 
alleen op:  

donderdag van 11.00 - 12.00 
zaterdag  van 10.00 – 12.00 stuurgroep aanwezig. 

FAMILIEBERICHTEN 
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J.H. Martens Oosterdiep WZ 64 7881 GN EC 5-7-1942 

K. von Hebel- 
van Dijken 

Spoel 97 
 

7881 BN 
 

EC 
 

9-7-1932 
 

J.W. Wellen Kloosterweg 10 7881 LE EC 9-7-1941 

H.W. Smits Kloosterweg 8 7881 LE EC 13-7-1938 

H. Harms Populierenlaan 76 7881 RB EC 22-7-1928 

A.M. Vos-Zomer Roswinkelerstr. 73 7895 AN Roswinkel 29-7-1939 

A.H. Tholen- 
Hartmann 

Bertus Kerkhofstr. 6 
 

7881 AX 
 

EC 
 

30-7-1939 
 

M.E. Trechsel- 
Konen 

Oosterdiep WZ 25 
 

7881 GL 
 

EC 
 

31-7-1942 
 

H. Hogenbirk Zr Damasastraat 2 7881 MP EC 1-8-1941 

H. Sturre Hoofdkanaal WZ 74 7881 AD EC 3-8-1937 
 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

Graag herhalen we nogmaals de oproep om nieuwe vrijwilligers voor de 
bezoekersgroep 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. 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER 
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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. Maar 
u kunt zelf aangeven of u een parochiaan wilt bezoeken of dat u meerdere wilt 
bezoeken. Iedereen kan zelf aangeven hoeveel tijd er beschikbaar is. Ook 
horen we graag of u bereid bent om één of meerdere parochianen die in de 
verzorgingshuizen wonen te bezoeken. Indien nodig zouden andere 
parochianen dan voor vervoer kunnen zorgen. 
 

Zou u of jij mensen willen bezoeken in onze parochie of in de 
verzorgingstehuizen? Of zou u of jij af en toe beschikbaar willen zijn om met 
de auto mee te gaan?  
 

Aanmelden kan bij het parochiebureau tijdens openingstijden of per mail: 
parochiewillehadus@kpnmail.nl  
bij Mariëlle Oebeles: 06-52473357  
of bij Erik Meijer:  06-51479189 
 

Als we een aantal vrijwilligers gevonden hebben gaan we met elkaar 
overleggen hoe we het verder gaan invullen omdat dit afhankelijk is van uw/je 
beschikbare tijd.  
 

We kijken uit naar uw aanmelding!!! 
 

SAMEN ONDERWEG 
 

We zijn al weer 6 maanden op weg als parochie ‘Maria Hertogin van Drenthe’ 
en het is mooi om te zien hoe er op allerlei wijze gezamenlijke initiatieven op 
gang komen. Zoals de prachtige gezamenlijke Eerste Communie viering, de 
uitwisseling van parochievoorgangers tijdens de sabbat periode van pastoor, 
de gezamenlijke vieringen, de jongerenactiviteiten en nog veel meer. 
 

Met Pinksteren hebben we weer de jaarlijkse Mariavespers gehad. Dankzij 
veel parochianen was het weer een prachtige dag, een keurig verzorgde tuin 
en kerkhof, een prachtig versierde kerk, een mooie viering en inspirerende 
voorgangers. Pastor De Wolff had een indrukwekkende overweging over Maria 
als soldatenmoeder. Mede dankzij koor, koster, lectrice, acoliet en nog velen 
meer, voor en achter de schermen, was het een mooie dag die in de tuin ons 
Parochiehuis werd afgesloten met de door de koffiedames verzorgde catering.  
 

Maar niet alleen op deze dag zijn er vele parochianen in touw voor onze St. 
Willehadus-gemeenschap en parochie ‘Maria, Hertogin van Drenthe’. Elke 
week zijn er tientallen vrijwilligers, jong en oud, die zich inzetten.  

 
SAMEN ZIJN WE KERK. DANK DAARVOOR 

 

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
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Als locatieraad zijn we drukdoende met de voorbereiding van de 
Kerkproeverij in het weekend van 9 & 10 september. Het is een landelijk 
weekend om mensen (opnieuw) in contact met de kerk te brengen.  
(Zie ook het artikel in het gedeelte van het Bisdomnieuws). 
Zaterdag 9 september overdag, zullen we dan ook allerlei activiteiten 
organiseren in- en rondom de kerk.  
 

Op dezelfde zaterdag, organiseren we vanaf 17.00 uur een vrijwilligers 
barbecue. Iedereen die als vrijwilliger werkzaam is kan zich hiervoor samen 
met zijn/haar partner en kinderen aanmelden. U leest hierover meer in een 
volgend parochieblad.  
 

Op zondagmorgen 10 september is er een feestelijke viering waarbij we 
iedereen uitnodigen, alle parochianen zullen een persoonlijk uitnodiging 
ontvangen, maar we hopen ook dat u uw kinderen, familie, vrienden en 
bekenden, mee wilt nemen naar onze kerk om samen op die dag Eucharistie 
te vieren. Aansluitend is er dan koffiedrinken. 
 

Ook willen we als locatieraad voor 2018 een Mariaweek organiseren. De 
bedoeling is dat we in de week rondom Pinksteren verschillende Maria 
activiteiten houden.  
Eén van de onderdelen is: 'Mijn Maria'. We willen graag Mariabeelden en 
afbeeldingen van Maria in ons Parochiehuis exposeren, met daarbij de 
verhalen die een ieder bij het beeld of afbeelding heeft. 
Een oproep hiervoor zal binnenkort in het parochieblad staan. 
 

Als locatieraad horen we graag uw opmerkingen, uw ideeën en uw vragen.  
U vindt de namen van de locatieraadleden op de eerste pagina van het deel 
van onze St. Willehadus locatie. Ook kunt u een mail sturen naar: 
parochiewillehadus@kpnmail.nl   Locatieraad St. Willehadus 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
http://www.mariahertoginvandrenthe.nl/
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JEUGDKOOR XTRA-EIGEN-WIJS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Onze laatste 
repetitie 
was op 

woensdag 21 juni, 

 

maar het was wel 
heel erg warm  

tijdens de repetitie 
Dus…… 

heeéééél snel onze 
liedjes geoefend 

voor de 
openluchtviering 

van onze Parochie 
Maria, Hertogin van 

Drenthe in 
Klazienaveen en 

daarna razendsnel 
naar buiten om aan 

een partijtje 
flessenvoetbal te 

beginnen 

Onder het genot 
van een ijsje 

hielden we even 
pauze om 

vervolgens het 
voetbal te vergeten 

en elkaar maar 
gewoon nat te 
gooien met het 

water wat nog in de 
flessen zat. 

Dit liep natuurlijk al 
snel helemaal uit 
de klauwen en 

gingen we allemaal 
als verzopen katjes 

naar huis. 
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NIEUWS VAN DE HOEKSTEEN 
 

Onze school is één van de vele scholen die over een beperkt budget 
beschikken, 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: 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. 
Door uw papier daar te brengen, helpt u de school en de kinderen, want de 
opbrengt 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 2017.  
Slotviering: 10 juli 2017 9.00 uur 

Iedereen is van harte welkom 
 
 

 
 

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 
 
 
 
 

Locatie St Willehadus 

wenst alle vakantiegangers  

én thuisblijvers een heel 
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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:         Jonny 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 
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 9 juli 
Johannes Hermannus Hemel en overl. fam., Lubertus Beukers en Maria 
Margretha Hemel, Toon Veringa, Angela Dina Ellerman en Steffen Groen, 
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, 
Bennie Heidotting en Griet Heidottng-Peters, Maria Geziena Funke-Kuhl. 
 

Zaterdag 15 juli  
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, 
Jo Eikens en zoon Jo, Harm Kolmer, Jan Roufs, Sophia Maria Magdalena van 
der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en Griet Heidottng-
Peters, Maria Geziena Funke- Kuhl. 
 

Zondag 23 juli  
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, 
Bennie Heidotting en Griet Heidottng-Peters, Maria Geziena Funke-Kuhl. 
 

Zaterdag 29 juli 
Martinus Prinsen en Maria Aleida Koop, overl. fam. Wittendorp-Kloppenburg, 
overl. ouders Tenfelde-Prinsen en overl. kinderen, Maria Catharina Speller-
Siekman, Jo en Grietje Wesseling-van Os en zoon Benny, Harm Kolmer, Jan 
Roufs, Annie Bakker-Roewen, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben 
en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters. 
 

KOFFIEDRINKEN 
 

Zondag 09 juli na afloop van de dienst 
is er koffiedrinken in de parochiezaal. 

 

KINDERWOORDDIENST 
 
 

Op  zaterdag 15 juli om 19.00 uur  
is er een kinderwoorddienst. 
 
 
 

OUDERENVIERING 
 

Op woensdag 2 augustus om 10.00 uur is er een 
eucharistieviering in de Dillehof, voor de bewoners van 

de Dillehof en de Melde. 
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CONTACTMIDDAG 
 

In de vakantieperiode is er geen contactmiddag. 
 

Noteer vast in uw agenda:  
Op dinsdag 19 september is er weer een 
contactmiddag voor ouderen. Meer hierover leest u in 
het volgende Klaverblad. 
Ik wens u een fijne vakantie…     Leo Mensen 

tel: 0591-317060 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

03 juli  t/m  09 juli  J. Lohuis  0591-313286 
10 juli  t/m  16 juli  H. Beukers 0591-315725 
17 juli  t/m  23 juli  A. Peters  0591-313627 
24 juli  t/m  30 juli  M. Koop  0591-312241 
31 juli  t/m  06 aug J. Lohuis  0591-313286 
 

MISDIENAARS EN ACOLIETEN 
 

09 juli  S. Karstenberg  misdienaars  xxxxx     xxxxx 
14 juli  xxxxx     xxxxx    xxxxx     xxxxx 
15 juli  xxxxx     xxxxxxx   xxxxx     xxxxx 
23 juli  J. Lohuis    H. Slip   T. Knegt    H. Maatje 
29 juli  B. Menzen   R. Harmes  S. Karstenberg  xxxxx 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

zo 09 juli  G. Többen   0591-317515 
vr  14 juli  G. Timmerman  0591-317726 
za  15 juli  B. Menzen   0591-316132 
zo  23 juli  A. Heijnen   0591-315653 
za  29 juli  A. Verdel    0591-312976 

 

VERGADERINGEN  
 
di 11 juli  09.30 uur   Omzien naar elkaar 
vr 14 juli  14.30 uur Oefenen Vormsel 
di 18 juli  19.00 uur Redactie Klaverblad 

          

KAARTEN 
 

In juli en augustus is er geen kaarten. 
 

De Zonnebloem afd. Klazienaveen 
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FELICITATIES 
 
 

Wij willen allen die de komende periode 
iets te vieren hebben, namens de 

parochie, van harte feliciteren. 
 
 
 

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.  
 

SAM’S KLEDINGACTIE VOOR MENSEN IN NOOD 
 

Iedereen hartelijk bedankt voor  
de kleding en schoenen die gebracht zijn.  
De mensen in Nepal zullen er blij mee zijn. 

 

 Namens de VOM-groep 
 

BEGRAFENISVERENIGING IN CHRISTO SALUS 
 

Geachte heer/mevrouw, 
 

Bij deze wil ik mij graag voorstellen aan u.  
Mijn naam is Mathilde van Lent en ik zal vanaf heden de heer Sibum opvolgen 
als secretaris van onze vereniging In Christo Salus te Klazienaveen, hij is vanaf 
heden afgetreden.  
 

Het postadres van onze vereniging zal daarbij ook wijzigen naar: 
Voeghoutenstraat 148 
7891 LG Klazienaveen 
 

Het email adres wordt:  
secretariaatuitvaartzorgics@gmail.com en het telefoonnummer 0591-852901. 
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar mocht u meer 
informatie nodig zijn of heeft u nog vragen dan sta ik u graag te woord. 

 

Met vriendelijke groet, Mathilde van Lent 

mailto:secretariaatuitvaartzorgics@gmail.com
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17 september PAROCHIËLE VRIJWILLIGERSDAG 
 

De Parochiële vrijwilligersdag, voor alle vrijwilligers van de 
parochie, hun partner en nog thuiswonende kinderen, wordt 
gehouden op 17 september a.s.  
 

Op de deze dag wordt een fietstocht met opdrachten 
georganiseerd. De lengte van de tocht is ± 20/25 Km. Voor de 
mensen die niet willen of kunnen fietsen wordt er bij de kerk wat 
georganiseerd.  
 

Na de H. Mis wordt er koffiegedronken met iets lekkers, waarna omstreeks 
12.30 uur gestart zal worden in groepjes van minimaal 6 personen. We 
verwachten dat iedereen om 15.30 uur terug is bij de kerk, hierna is er nog een 
gezellig samenzijn met als afsluiting een barbecue of buffet.   
Voor de lunch zullen broodjes worden uitgereikt, ook voor drinken onderweg 
wordt gezorgd. 
 

Voor deelname aan deze dag moet u zich opgeven vóór 1 september a.s. 
door onderstaand strookje in te vullen en in te leveren in de doos bij één van 
de uitgangen van de kerk. Mocht u vergeten zijn het strookje mee te nemen, 
geen nood, er liggen ook opgavestrookjes bij de dozen. Als u op een post wilt 
staan bij de fietstocht kunt u dat ook vermelden.  
 

Er worden voor de fietstocht enkele prijsjes beschikbaar gesteld. 
 

Telefonisch opgeven voor 1 september kan ook bij: 
Angela Dillerop  tel: 0591-313195  of      Miny Hoge      tel: 0591-314558 

 
Ondergetekende: 
 

Geeft zich met…….. personen op voor de vrijwilligers-dag die gehouden wordt 
op 17 september a.s. 
 

□  Hij/zij doet met……..  personen mee met de fietstocht. * 
 
□  Hij/zij blijft met……..   personen bij de kerk. * 
 
□  Hij/zij geeft zich op voor een post of als begeleider. * 
 
* Aankruisen waar u aan mee doet. 
 
Naam: ………………………… 
 
Adres:…………………………. 
 
Tel: ……………………………  
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OMZIEN NAAR ELKAAR 

Graag willen wij onze werkgroep   
onder de aandacht brengen. 
 
Allereerst de activiteiten van onze werkgroep. 
 

• Belangrijkste is het bezoeken van mensen van wie de partner is 
overleden, met de vraag of hij/zij het op prijs stelt dat iemand van 
onze werkgroep eens langs komt voor een praatje. 

• Daarnaast sturen wij mensen die ernstig ziek zijn een kaartje. Voor dit 
werk is het echter belangrijk dat dit door familie of vrienden aan ons 
doorgegeven wordt. 

• Ook is er de mogelijkheid om eens per maand thuis de H. Communie 
te ontvangen voor de mensen die moeilijk naar de kerk kunnen 
komen, maar ook dit moet even doorgegeven worden aan de 
werkgroep. 

• Naar parochianen die 85 jaar of ouder worden sturen wij een 
verjaardagskaart. 

• Ieder jaar verzorgen wij met de “Avondwake-groep” de 
“novemberviering” van Allerzielen. 

 

Dit zijn zoal de activiteiten van onze werkgroep “Omzien naar elkaar”. 
 

Voor het doorgeven van bovengenoemde zaken of meer info over onze 
werkgroep kunt u bellen met:  
Niek van der Zwet  tel: 06-17754488 
 

 

Echter voor de uitvoering van het een en 
ander hebben wij een nijpend tekort aan 
mensen die ons hierbij willen helpen. 
Onze werkgroep bestaat momenteel uit 4 dames en 1 heer. 

Met 2 mensen erbij zouden wij enorm geholpen zijn. 
Bij voorbaat dank!!!! 

Namens de werkgroep, 
Niek van der Zwet, voorzitter 
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ZWARTEMEER - PAROCHIE 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 PAROCHIEBUREAU VINDT U VOORTAAN  
VOORIN HET KLAVERBLAD OP BLZ. 6 
 
LOCATIERAAD ZWARTEMEER 
Voorzitter:        Marianne Keurs 0591-349088 
Secretaris: Bertha Heidotting 06-55335742 
Budgethouder: Isabel Benjamins 0591-311410 
Onderhoud:    Tonnie Conen 0591-318374 
Diaconie: Marian Kiers 0591-394027 
Liturgie: Sandra de Jonge 06-18693618 
Kerkhofbeheer: Gerben Veltrop 0591-318593 
 
REDACTIEADRESSEN:  
mail: liespeters@outlook.com    

riabruinsma1@ziggo.nl 
siebi@home.nl 

 
BEZORGING:     
Dosterdstraat 63   tel:0591-313585 
 
LEDENADMINISTRATIE 
Wijziging in de gezinssamenstelling of verhuizing graag doorgeven aan:  
Harry Peters     mail: hpeters@ziggo.nl     Telefoon: 0591-316324 
 
ADM. BEGRAAFPLAATS + FONDS UITVAARTVOORZIENING   
Annet Harms, Kniepveen 12, tel. 06-53813195.   
Mail: r.k.begrafenisfonds@hotmail.com 

mailto:riabruinsma1@ziggo.nl
mailto:hpeters@ziggo.nl
mailto:r.k.begrafenisfonds@hotmail.com
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 09 juli  
Berry Schepers, ouders Peters Houtman en kinderen en kleinkinderen, ouders 
Lambers Rocks en kinderen, ouders Siebers-Siebum, ouders Tiben-Sandten 
en Jan Tiben, Geert Peters, Hoppe Siebum, Jo Bakker-Hoppe en zoon Leon, 
bijzondere intentie. 
 

Woensdag 12 juli 
Berend Berens en Marie Berens-Siebum, Hendrik Peters. 
 

Zaterdag 15 juli  
Pa en ma Post, ouders Siebers-Siebum, Hendrik Peters, ouders Lambers-
Roufs, ouders Oortmann-Peters, Herman en Stien de Groot en zoon Gerrie. 
 

Zondag 23 juli  
Berry Schepers, Geert Peters, mevr. Sandten-Suelman,  
ouders Siebers-Siebum.  
 

Zaterdag 29 juli  
ouders Tieck-Rocks en zoon en dochter, ouders Conen-Thöne,  
ouders Siebers-Siebum. 
 

KOFFIE DRINKEN 

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

 

Tiny Smit   0591-313472  
Bert Kiers  0591-317031  
Jan Knol   0591-316578  06-13305516 
Jan Siebers  0591-313282  
 

 

 
14 mei t/m 9 september          Onderhoud kerk 
 
 
 

KOSTERS 

COLLECTE 
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KOSTER VAN DE WEEK 
 

   t/m  09 juli  Jan Siebers  0591-313282 
10 juli  t/m  16 juli  Jan Knol    0591-316578 
17 juli  t/m  21 juli  Tiny Smit    0591-313472 
22 juli  t/m  23 juli  Bert Kiers   0591-317031 
24 juli  t/m  30 juli  Jan Knol    0591-316578 
31 juli  t/m  06 aug Jan Siebers   0591-313282 
07 aug t/m  13 aug Tiny Smit      0591-313472 
 

ACOLIETEN 
 

   09 juli  Jan Siebers   
    15 juli  Bertha Heidotting   
    23 juli  Wander Snippe   
    29 juli  Marianne Keurs   
    06 aug Jan Siebers   
 

LECTOREN 
 

09 juli  Jan Siebers   
15 juli  Geen   
23 juli  Annie Bartels   
29 juli  Marianne Keurs   
06 aug Truus Falke   
 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
 

13 juli  20.00 uur  Locatieraad vergadering  
 

OUDERENVIERING 

 
In de maanden juni – juli en augustus 

is er geen ouderenviering. 
Wij wensen u een 

 
 

 

BLOEMVERSIERING 

 
           
          Minie Snippe 0591-314063 
          Lenie Theijken 0591-317073 
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INLEVEREN KOPIJ 
Voor het volgende parochieblad 

voor vrijdag 14 juli 2017 

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 of 
                                                        Lucy Kieviet      tel: 0591-315253             
 

ZIEKEN EN BEJAARDEN BEZOEK 

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

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

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

NIEUWS VAN DE BANIER 

 
Vrijdag 14 juli OUD PAPIER 

       staat er weer een container voor oud papier 
          bij de basisschool De Banier, De Blokken 16. 
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VAN DE LOCATIERAAD 
 

We zijn alweer halverwege het jaar 2017. Het eerste half jaar van onze nieuwe 
parochie Maria, Hertogin van Drenthe. In dit eerste half jaar hebben we op vele 
fronten de samenwerking gezien binnen onze nieuwe parochie. Mooi hoor. 
 

Binnen de locatie Zwartemeer is er door de vele vrijwilligers 
ook weer veel werk verzet. In en om de kerk, op het 
kerkhof, zichtbaar en soms ook niet zichtbaar, maar 
allemaal even nodig. De locatieraad Zwartemeer wil bij 
deze dan ook iedereen bedanken voor zijn of haar inzet. 
 

Er is een nieuw kruis voor het kerkhof gemaakt, die bij de 
begrafenissen wordt gebruikt. Het is gemaakt door Raimond Berends, daarvoor 
Raimond onze dank. Het oude kruis was echt aan vernieuwing toe. 
 

Locatieraad Zwartmeer 
 

UIT DE OUDE DOOS 
 

In 1969 is de huidige Verrijzeniskerk gebouwd. Aan het boek 100 jaar 
Katholieke Kerk in Zwartemeer ontleen ik de volgende specificatie van de 
bouwkosten. De bedragen zijn omgerekend naar euro’s. 
 

✓ Aanneemsom bouw    €   115.000 
✓ Staalconstructie     €       5.500 
✓ Verwarming kerk en pastorie €       8.500 
✓ Vouwwand kerk     €          450 
✓ Kosten advies en constructie €       3.000 
✓ Kosten advies verarming  €       1.000 
✓ Architect       €     11.000 

 
✓ Totaal                                      €   145.000 

 

➢ Aankoop grond                        €     25.000 
 

➢ Totaal zonder inrichting  €   170.000 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Is er gezinsuitbreiding geweest laat het ons even weten:  
Ledenadministratie Harry Peters 
Verl. v. Echtenskanaal nz 51 
Tel. 0591-316324 

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

mailto:hpeters@ziggo.nl
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NIEUW ORNAMENT IN DE LICHTKOEPEL VAN DE KERK 

 
In het vorige parochieblad werd al gemeld dat Bertus Gepken samen met Henk 
Tieck een nieuw ornament hebben aangebracht in de lichtkoepel van onze 
kerk. De oude kunststof lichtkoepel was nagenoeg vergaan en vervanging door 
een nieuw exemplaar bleek een zeer kostbare aangelegenheid. Daarom moest 
er een andere minder dure oplossing gezocht worden. In het parochieblad werd 
een oproep gedaan om met ideeën te komen. Er was één parochiaan die met 
een tweetal ideeën kwam en dat was Bertus Gepken. Uit de twee ideeën heeft 
de huidige locatieraad er één uitgekozen en heeft aan Bertus Gepken gevraagd 
om het plan maar te gaan uitvoeren.  
 

En dat plan is inmiddels afgerond en is samen met Henk Tieck geplaatst. De 
eerste reacties van de kerkgangers waren zeer positief. Eindelijk was de 
koepel, die tijdelijk was afgedekt met een soort landbouwplastic, weer zichtbaar 
en ook nog eens opgesierd met een ornament dat er uitziet als een zonnerad 
of wagenwiel. Maar was het ook de diepere gedachte die aan het ontwerp ten 
grondslag lag?  
 

Volgens Bertus Gepken heeft die gedachte geen rol gespeeld. Het moest 
volgens hem een blikvanger worden die ook iets moest uitstralen mede gelet 
op de plek in de kerk waar de koepel zich bevindt. Maar toeval of niet, het 
ontwerp van Bertus Gepken lijkt wel heel sterk op het zeer bekende zonnerad 
dat het acroniem (afkorting) verbeeldt van ICHTUS. 
 

Deze acht puntige ster, gecombineerd met een cirkel, werd door de eerste 
christenen gebruikt voor het Griekse acroniem ICHTUS, een afkorting van de 
spreuk “ Jezus Christus Gods zoon, Redder. Dit is nog terug te vinden in 
Ephese (denk aan de brieven van Paulus aan de christenen van Ephese). Acht 
is bovendien het getal van Christus (hij die uitstijgt boven het volmaakte 
zevental). 
 

Het zonnewiel wordt nu vaak roosvenster of bloem (bij kerkramen), wagenwiel 
of wagenrad genoemd zonder dat men zich bewust is van de oorspronkelijke 
betekenis. In het ontwerp van Bertus Gepken bestaat de ster niet uit acht maar 
uit zelfs zestien punten. Deze diepere betekenis weet alleen de ontwerper. 

 

           Jan Siebers 
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DE VIJF ZUILEN VAN HET ISLAMITISCH GELOOF 
 

1e zuil   Sjahada, de geloofsbelijdenis. Er is geen 
andere god dan Allah en Mohammed is zijn profeet. 

2e zuil  Salat, het gebed. Een moslim bidt wanneer en zo vaak als hij wil, 
maar in elk geval vijf keer per dag: bij zonsopgang, tussen de middag, 
’s middags, bij zonsondergang  en ’s nachts is het gebed verplicht en 
heet het salat. 

3e zuil  Saum, het vasten in de maand ramadan. De negende maand van 
    De islamitische maankalender is de vastenmaand, de ramadan. 
4e zuil  Zakat, de barmhartigheid. Er is een absolute 

plicht om armen en behoeftigen te helpen en financieel te 
ondersteunen. 

5e zuil Hadj, de bedevaart naar Mekka. Eens in zijn 
leven moet de gelovige die het zich qua 
gezondheid en financiën kan veroorloven de 
stad Mekka bezoeken. Traditiegetrouw vindt 
deze bedevaart naar Mekka plaats met de 
Kaäba, de laatste maand van het islamitisch 
jaar. 

 

LACHEN BUITEN DE KERK OM 

Frans 
 

Frans werkt in de fabriek en onze koning komt er op werkbezoek 
en roept: “Ha die Frans”! En Frans roept terug “Ha die koning”! 
 

De baas hoort dat en vraagt aan Frans of de koning hem persoonlijk kent. 
“Natuurlijk kent de koning mij, iedereen kent mij, zelfs de paus in Rome kent 
mij”. De baas van Frans gelooft dat niet en stelt voor om samen met Frans naar 
Rome te gaan op kosten van de baas. 
 

Dus de andere dag in Rome staan ze samen op het St. Pieterplein en Frans 
zegt tegen zijn baas: “Ga hier maar tussen de menigte staan en daar boven bij 
dat balkon gaan zo dadelijk de deuren open en dan zul je mij samen met de 
paus naar buiten zien komen”. 
 

Even later gaan inderdaad de deuren open en verschijnen de paus en Frans 
op het balkon naast elkaar. Frans zwaait naar zijn baas, maar ziet tot zijn grote 
schrik dat die flauwvalt tussen de menigte. Frans rent met grote stappen de 
trappen af en komt bij zijn baas. Hij brengt hem weer tot bewustzijn en zegt 
tegen hem dat nou ook weer niet nodig is. “Ik heb toch gezegd dat ik de paus 
goed ken “. 
 

“Dat weet ik nu”’ zegt zijn baas, maar hier achter mij staan twee Japanners en 
die vroegen aan elkaar: “Wie is toch die man die naast Frans staat”?
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COLUMN MGR. RON VAN DEN HOUT 
 

DE GEEST WAAIT WAAR HIJ WIL 
 

U bent misschien benieuwd naar het antwoord op de 
vraag waar het in de komende jaren in ons bisdom 
naar toe gaat? Ik heb diezelfde nieuwsgierigheid. 
Het antwoord weet ik nog niet, al zeggen sommige 
journalisten: ‘daar hebt u best al over nagedacht’.  
 

Jawel, ik weet hoe ik zelf in elkaar zit, ik weet wat ik 
gedaan heb in het bisdom Den Bosch. Maar er zijn 
drie perspectieven: er is het algemeen kerkelijk 

beleid, het bisdom heeft zijn eigen geschiedenis en verwachtingen én ik breng 
mijzelf als persoon mee. Hoe die perspectieven zich precies mengen, zullen 
we samen ontdekken. 
 

Ik denk dat ik wel dit alvast over mezelf kan zeggen: geloof en Kerk horen bij 
elkaar, zoals de kerkvader Cyprianus al zegt. Niet: ‘geloof ja, Kerk nee’. Mijn 
geloof heb ik van de Kerk ontvangen. De Kerk, dat zijn mijn ouders, parochie, 
school, seminarie, kerkleiders en medegelovigen.   
 

Verder heb ik de overtuiging dat wij elkaar in de situatie van krimp geduld 
moeten hebben met elkaar. Krimpen is moeilijker dan groeien, en de neiging 
bestaat dat pastores en parochianen elkaar verwijten maken. Laten we ook 
geen overspannen verwachtingen koesteren naar elkaar, maar geduld hebben 
met elkaar. Elkaar niet overvragen.  
 

Laten we proberen te doen wat de Kerk van ons vraagt en wat de mensen 
redelijkerwijs van ons mogen verwachten. Er zullen in onze parochies dingen 
verloren gaan. Maar we moeten niet alleen denken vanuit ‘wat we nu nog 
hebben’ en dan angstvallig proberen het vast te houden. Er zullen altijd weer 
nieuwe initiatieven mogelijk zijn. De Geest waait waar Hij wil. 
 
 

 
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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Ik zal mijn aandacht nu eerst gaan richten op de priesters, diakens, pastoraal 
werkers en gelovigen van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Ik hoop dat ik u 
spoedig zal leren kennen en dat we samen gaan bouwen aan de Kerk van het 
Noorden. 

Ron van den Hout,  
bisschop van Groningen-Leeuwarden 

 

KERKPROEVERIJ 9-10 SEPTEMBER 
 

Neem eens iemand mee naar de kerk 
 
We gaan iets nieuws doen! In het 
weekend van 9 en 10 september 
2017. Alle kerken samen. Wat heel 
erg voor de hand ligt en wat we 
misschien al veel eerder hadden 
moeten doen.  
 

Wat in Engeland en de VS al jaren 
een bewezen succes is. Namelijk, 
gewoon iemand uitnodigen om mee 
te gaan naar de kerk. Om het geloof 
te 'proeven'. Want waarom zou je 
datgene wat voor jou waardevol is 
alleen voor jezelf houden?  

 

Maar het hangt van jou af, of jij het durft. Om op je collega, buurman, vriend, of 
familielid af te stappen en te zeggen: “Hé, ga je met me mee?” Gewoon voor 
een keertje. Wie weet welke uitwerking het gaat hebben. Het gaat om het 
uitnodigen, dat we dat weer leren. En inderdaad, misschien zegt diegene: ik 
kom niet. Maar dan hebben we de uitnodiging wel gedaan. En dat telt.  
 

Wat is het geheim van het succes van de Engelse variant van Kerkproeverij? 
De initiatiefnemer van 'Back to Church Sunday', dominee Michael Harvey, 
kwam naar Nederland om te inspireren. Met zijn Britse Manchester-accent zei 
hij droog: “Eigenlijk zijn we vaak heel opgelucht als mensen ‘nee’ zeggen op 
onze uitnodiging, toch? Want wat als ze werkelijk ‘ja’ zeggen, wat moeten we 
dan wel niet?” Harvey vindt dat we ons veel te druk te maken om onze eigen 
zorg en angst voor afwijzing, dan dat we ons richten op de uitgenodigde, en de 
weg die God met hen gaat. 
 

Het doen van de uitnodiging zélf is een handeling van geloofsvertrouwen (act 
of faithfulness). Het antwoord op de uitnodiging is aan God. Degene die je 
uitnodigt wordt ook door God geleid volgens Harvey. God nodigt uit, niet wij.  
Zie ook: www.kerkproeverij.nl

http://www.kerkproeverij.nl/


  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 

   

Woensdagmorgen: Nieuw-Weerdinge 
Donderdagmorgen: Emmer-Compascuum 
Donderdagmiddag: Ter Apel 
Vrijdagmorgen:  Zwartemeer 
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 
 



  

 
 

Bruggen 
Soms wordt een brug  
zo moeizaam opgebouwd  
niet helemaal vertrouwd  
komt men halverwege  
de ander niet tegen. 

 

Soms wordt een brug  
bewust of onbewust  
door een ander vernield  
die and’re wegen kiest  
die niets in een brug ziet. 
 

Soms wordt een brug  
niet als een brug herkend  
loopt een mens ongemerkt  
een goede kans voorbij  
de volgende ligt ver. 

 
 
 
 
 
 
 

Maar soms wordt een brug  
een plaats van ontmoeting  
stroomt het leven onder  
mensenvoeten verder  
en staat de tijd even stil. 

 
Uit: Geloven in dromen van Hans van Riel 


