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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 De Zwart   tel: 0591-312466 
Vicevoorzitter:      Henk Kuhl     tel: 0591-312478 
Secretaris/Communicatie   Mirjam Buizer     tel: 0591-349449 
Penningmeester:     Michel Lankhorst    tel: 06-42939933 
Lid Gebouwen:      Raimond Berends    tel: 06-27518300 
Lid Kerkhoven:      Henk Harmes     tel: 06-22480061 
Lid Diaconie en Catechese:  Jannet Dijck     tel: 06-50206237 
Lid Liturgie:       vacant 
Lid Gemeenschapsopbouw:   vacant  

Ook te bereiken via Email: mariahertoginvandrenthe@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 24 augustus 

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 
16 september t/m 27 oktober 2017 

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

     

dag 5 & 6 aug 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 
     

dag 12 & 13 aug 19e zondag  koor 

zaterdag Klazienaveen Pastor Myriam 19.00 Volkszang 

 Zwartemeer Pastoor De Zwart 19.00 Volkszang 

zondag Barger-Compas  Pastoor De Zwart 09.00 Heren 

 Emmer-Compas Pastoor De Zwart 10.30 Dames/Heren 
     

 15 aug Maria ten Hemel opneming koor 

dinsdag Barger-Compas 
Pastoor De Zwart  
MHvD  

19.00 Heren 

dag 19 & 20 aug 20e zondag    koor 

zaterdag Barger-Compas Pastor Myriam 19.00 Dames 

 Emmer-Compas Werkgroep  19.00 Dames/Heren 

zondag Klazienaveen Pastoor De Zwart 09.00 Volkszang 

 Zwartemeer Pastoor De Zwart 10.30 Volkszang 

dag 26 & 27 aug 21e zondag koor 

zaterdag Klazienaveen Pastoor De Zwart 19.00 Care Free ‘16 

 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 2 & 3 sept 22e zondag einde vakantie koor 

zaterdag Barger-Compas Pastoor De Zwart 19.00 Heren 

 Emmer-Compas Pastor Myriam 19.00 Dames/Heren 

zondag Klazienaveen Pastoor De Zwart 09.00 Heren 

 Zwartemeer Pastoor De Zwart 10.30  Volkszang 
     

dag 9 & 10 sept 18e zondag koor 

zaterdag Klazienaveen Pastor Myriam 19.00 Dames 

zondag Barger-Compas Pastoor De Zwart 09.00 Dames 

 
Zwartemeer in 
De Kapel 

Pastor Myriam en 
Jan van Vondel 

10.00 
Herenkoor 
van BC 

 Emmer-Compas Pastoor De Zwart 10.30 Alle koren  
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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 31 31 juli t/m 06 aug Pastoor De Zwart 

Week 32 07 aug t/m 13 aug Pastor Myriam 

Week 33  14 aug t/m 20 aug Pastor Myriam 

Week 34 21 aug t/m 27 aug Pastor Myriam 

Week 35 28 aug t/m 03 sept Pastor Myriam 

Week 36 04 sept t/m 10 sept Pastoor De Zwart 

Week 37 11 sept t/m 17 sept 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 
 

DOOPROOSTER 

 
Doopvoorbereiding: Zwartemeer, woensdag 6 september, 20u00, 

parochiezaal 
Doopviering:    Klazienaveen, 17 september, 13u00 
       Barger-Compascuum, 24 september, 13u00 
 

Doopvoorbereiding: Zwartemeer, woensdag 4 oktober, 20u00,  
parochiezaal 

Doopviering:    Zwartemeer, 15 oktober, 13u00 
Emmer-Compascuum, 22 oktober, 13u00  

   

Doopvoorbereiding: Zwartemeer, woensdag 8 november, 20u00, 
parochiezaal 

Doopviering:    Barger-Compascuum, 19 november, 13u00 
       Klazienaveen, 26 november, 13u00 
 

Doopvoorbereiding:  Zwartemeer, woensdag 6 december, 20u00, 
parochiezaal  

Doopviering:    Zwartemeer, 10 december, 13u00 
Emmer-Compascuum, 17 december, 13u00  

 

Pastoor de Zwart   tel: 0591-312466 
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BEZOEK BIJ ZIEKTE 
 

Wilt u aan de parochie doorgeven dat u bezoek van de 
werkgroep of pastor bij ziekte op prijs stelt? Mocht u in het 
ziekenhuis worden opgenomen en of weer ontslagen zijn, 
dan ook graag even een berichtje naar het secretariaat van 
uw locatie. Zo houden we contact met elkaar. 
 

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). 
 

LET OP-LET OP-LET OP  
GEWIJZIGDE TIJDEN IN VAKANTIEPERIODE 

Zie eigen locatie 

WOORD VAN DE PASTOOR 

Inmiddels is de zomer en de zomervakantie in volle gang. Velen genieten in 
deze tijd van welverdiende rust en ontspanning na een jaar van hard werken. 
Ook in onze parochie liggen vele werkzaamheden even stil. We maken even 
pas op de plaats om op nieuwe krachten te komen, zodat we, wanneer het 
nieuwe seizoen weer aanbreekt, ook weer met volle kracht voorwaarts kunnen 
gaan. 
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In het afgelopen jaar is er wederom veel werk verzet op heel veel verschillende 
terrein. Vele werkgroepen en vrijwilligers hebben zich van hun beste kant laten 
zien om de geloofsgemeenschappen in onze parochie levendig te houden. 
Hiervoor zijn het parochiebestuur en pastores ontzettend dankbaar. Zonder de 
inzet van vele parochianen heeft onze parochie en hebben onze 
geloofsgemeenschappen immers weinig toekomst. Daarnaast zijn er – daar 
ben ik zeker van – ook nog vele mensen die onze parochie en de vrijwilligers 
biddend ondersteunen. Zonder het gebed kunnen we niets! Daarom ook aan 
het ‘gebedsleger’ een hartelijk woord van dank.  
 

Tegelijk zien we op dit terrein ook wel een zorg. We 
komen nog veel vrijwilligers te kort. Daarom willen we 
niet alleen onze dank uitspreken aan alle werkende en 
biddende vrijwilligers maar willen we ook een oproep 
doen aan parochianen die wellicht nog niet actief zijn. 
Kom bij de club! Samen werk maken van ons geloof is 
immers een van de mooiste kanten van het kerk-zijn. 
Er is een breed scala van werkzaamheden waar we nog beslist medewerkers 
kunnen gebruikten. Voor jong en oud, werkend of bij huis, man of vrouw, … is 
er vrijwilligerswerk te vinden dat past bij wie u bent en wat u kunt.  
 

Werk maken van ons geloof is overigens ook waartoe wij geroepen zijn. Is het 
niet door het H. Doopsel en H. Vormsel, dan is het wel door de Schriftlezingen 
die wij deze zomerse zondagen voorgehouden krijgen. Één na de ander roepen 
de lezingen ons op de Heer Jezus te volgen, om erop uit te trekken en met Hem 
te zaaien, hopend op een grote oogst, bouwend aan het Rijk Gods.  
 

Ook al ligt het werk in onze parochie dan even stil en is het overal wat rustiger, 
des al niet te min wordt ons door de Heer gevraagd een actieve houding aan 
te nemen, zowel in het werk als in het gebed. Ora et labora, bid en werk, zou 
de H. Benedictus zeggen.  
 

Van harte wens ik u nog een heel fijne zomer. 
Geniet van deze tijd. 

Het is u allen van harte gegund. 
 

Met mijn priesterlijke zegen,  
Pastoor J.S. de Zwart  

 

EEN SPONTAAN IDEE: DOET U MEE??? 
 

In mijn inleidend woordje sprak ik over ‘het gebedsleger’ in onze parochie. Ik 
weet vanuit pastorale contacten dat veel mensen ook thuis bidden voor onze 
parochie, voor de pastores en voor de vrijwilligers. Toch is dit niet zichtbaar. 
Gebed is natuurlijk nooit zichtbaar, maar bidders, zeg maar ‘het gebedsleger’ 
kunnen we wel wat meer zichtbaar maken. Graag zou ik een Apostolaat van 
Gebed willen beginnen waarin we alle bidders als het ware samenbrengen in 
gebed, maar ieder in zijn of haar eigen huis.  
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Ik stel met het volgende voor: Bidders die mee willen doen nodig ik van harte 
uit om zich via de post, e-mail, telefoon of hoe dan ook, bij mij op te geven. 
Eens per maand (als een soort kalendertje) stuur ik u dan een overzicht met 
werkgroepen, vrijwilligers en kerkelijke werkers waarvoor we speciaal een dag 
of een week willen bidden, door middel van een vast gebed, een tientje van de 
Rozenkrans of hoe dan ook. Doet u mee?  
 

Vriendelijke groet, pastoor De Zwart  
 

KORT VERSLAG VAN MIJN SABBATVERLOF 
 

Beste parochianen, nu ik al weer enige weken terug ben van mijn Sabbatverlof, 
wil ik u graag laten delen in mijn herinneringen. Begin februari nam ik voor 
tijdelijk afscheid van de parochie. Mijn eerste korte doel was om naar Engeland 
te gaan om een bezoek te brengen aan een goede vriendin die daar als 
wiskundelerares werkt aan de kloosterkostschool. Helaas heb ik die reis 
moeten afzeggen. Na de laatste viering was ik zo ‘total loss’, dat ik die 
zondagmiddag al in zakte en een week het bed heb moeten houden.  
 

Op 17 februari heb ik de reis naar Zuid Duitsland 
kunnen maken. Ik ging op weg naar Wigratzbad, 
dat ongeveer 15 kilometer ten noorden van de 
Bodensee en de grens met Oostenrijk ligt. 
Wigratzbad is een klein bedevaartplaatsje waar 
onze H. Moeder Maria vereerd wordt onder de titel 
‘Onbevlekte Moeder van de overwinning’. Dit 
bedevaartplaatsje is wel te vergelijken met Heede 
(Dld.), hier bij ons niet ver over de grens.  
 

Behalve dat Wigratzbad een bedevaartplaatsje is, 
is het ook een belangrijke plaats voor de 
Priesterbroederschap St. Petrus. Al enige tijd heb 
ik contact met een priester van deze broederschap, 
die in Amsterdam een parochie (apostolaat) heeft. 
Vanwege mijn interesse in de oude liturgie 
(Tridentijnse Mis) ben ik met hem in contact gekomen. Hij leerde mij ook de 
oude Mis  op te dragen. Via hem kwam ik dus ook aan het adres in Wigratzbad 
voor mijn Sabbatverlof.  
 

Waar kwam ik terecht? In Wigratzbad kwam ik te wonen in het zgn. 
Districtshuis. Dit is het huis waar de districtsoverste, pater Gerstle, woont en 
zijn werk als overste voor het Duitse district doet. Ook het Nederlandse 
apostolaat valt onder zijn verantwoordelijkheid. Het Districtshuis is het best te 
vergelijken met een pastorie (geen klooster dus, zoals velen denken). Ik had 
daar een slaapkamer en een studeerkamer met direct uitzicht op de 
genadekapel van de bedevaart. 
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De Priesterbroederschap St. Petrus is in 1988 ontstaan op initiatief van de H. 
Paus Johannes Paulus II en Kardinaal Jozef Ratzinger (de latere paus 
Benedictus XVI). Zij hebben dit initiatief genomen toen Mgr. Lefebvre op 30 juni 
1988 vier bisschoppen had gewijd voor de Priesterbroederschap H. Pius X 
zonder toestemming van Rome. Enkele priesters en seminaristen van de Pius 
X waren dit niet met Mgr. Lefebvre eens en verlieten de priesterbroederschap 
omdat zij in eenheid met Rome wilden blijven. Met deze kleine groep van 
priesters en seminaristen is de Priesterbroederschap St. Petrus begonnen. Zij 
behielden het privilege om de Tridentijnse H. Mis op te dragen als ook het oude 
brevier te bidden. In middels is de priesterbroederschap St. Petrus uitgegroeid 
tot een gemeenschap van 270 priesters. Voorts zijn er nog diakens en 
seminaristen. In totaal zijn er rond de 425 leden. Hun gemiddelde leeftijd is 37. 
In Wigratzbad staat één van de tweede internationale seminaries. Er studeren 
ongeveer 70 seminaristen, hoofdzakelijk afkomstig uit Europa.    
 

Wat heb ik daar gevonden? Allereerst ging ik naar Wigratzbad om rust en 
ontspanning te vinden. Dit kon ik al snel vinden door de hartelijkheid en 
gastvrijheid van pater Gerstle en het seminarie. Meestal droeg ik ’s ochtends 
om 7u30 de H. Mis op in de huiskapel, soms ’s middags om 17u15 in de kapel 
van het seminarie. In beide gevallen waren de Missen opengesteld voor 
kerkgangers. Overdag was ik meestal in het Districtshuis, waar ik veel kon 
lezen en hier en daar wat kleine werkzaamheden verrichten of van de omgeving 
genieten. ’s Avonds ging ik meestal op het seminarie eten. Meestal was er na 
het eten nog tijd voor ontspanning met de seminaristen. Enige malen heb ik 
nog lessen en lezingen bij gewoond. Al met al kom ik hiermee op het thema 
van gemeenschapsleven. Dit is iets wat ik in mijn pastorie niet heb, maar waar 
mijn hart (al sinds mijn eigen seminarietijd) wel naar uitgaat. Het samen bidden, 
samen aan tafel zitten en spontane gesprekken en toch ieder zijn eigen werk, 
hebben mij goed gedaan.  
 

De verdieping in de traditionele katholieke geloof was een ware verrijking van 
mijn geloof en priesterleven. Allereerst leerde ik het ‘oude brevier’ kennen, dat 
niet alleen uitvoeriger is dan het nieuwe maar ook meer diepgang lijkt te 
hebben. Deze diepgang had ik reeds leren kennen in de oude Mis. Mijn liefde 
voor het Gregoriaans en voor de oude Mis is deze tijd sterk gegroeid. Anders 
dan in de nieuwe Mis merk je dat de oude Mis gerijpt is door vele eeuwen. De 
uitdrukking van ons geloof in de werkelijke aanwezigheid van de Heer is in de 
oude Mis veel sterker en beter dan in de nieuwe Mis. Het gebruik van het Latijn 
vraagt om een actievere inzet en houding en voert naar mijn idee daardoor tot 
meer diepgang. Ook het knielen tijdens het ontvangen van de H. Communie 
(tongcommunie) helpt bij een groter overgave en ontvankelijkheid voor de 
Heer. Het is meer dan spijtig dat deze oude traditie uit onze hedendaagse kerk 
verdwenen is, ook al is zij sinds 2007 in vrijheid opengesteld voor wie daarin 
(opnieuw) wil groeien. 
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Wat neem ik mee uit deze tijd? Ik denk met grote dankbaarheid terug aan het 
sabbatverlof. Het is een buitengewone rijkdom er zo drie maanden tussenuit te 
kunnen. Mijn dank gaat daarom ook uit naar alle pastores en vrijwilligers die in 
deze tijd zich meer dan gewoonlijk hebben ingezet. Wat ik vooral meeneem uit 
deze sabbattijd is dat ik mijn toekomst open maak, als het gaat om priester van 
het bisdom te blijven of priester van de priesterbroederschap St. Petrus te 
worden. Voorts moet ik mijn gezondheid meer in acht nemen. Daarom heb ik 
besloten de maandagen als vrije dag aan te houden. Wat de doordeweekse 
viering in de parochie betreft blijven alleen de woensdag en de donderdag. 
Zoals van een RK-priester verwacht mag worden lees ik wel elke dag de H. 
Mis. Als dit niet in de parochie is, is dat in mijn huiskapel, in de oude vorm. 
Bijzondere Missen volgen op bijzondere aankondiging.  
 

Vriendelijke groet, pastoor De Zwart 
 

MARIA TEN HEMELOPNEMING TE BARGER-COMPASCUUM 

15 augustus: Maria Ten Hemelopneming te Barger-Compascuum  
Midden in de zomervakantie roept de kerk ons samen om het hoogfeest te 
vieren van de ten hemelopneming van onze H. Moeder Maria. Als eerste heeft 
zij de weg gevolgd van haar Zoon. Als eerste heeft zij ook de ten 
hemelopneming, met ziel én lichaam, mogen ontvangen. Nu wij één parochie 
geworden zijn onder het patronage van onze H. Moeder, bij ons vereerd als 
Hertogin van Drenthe, willen we gezamenlijk deze feestdag vieren. Op dinsdag 
15 augustus a.s. zal daarom de parochiële Hoogmis van Maria Ten 
Hemelopneming gehouden worden om 19u00 in de St. Josephkerk te Barger-
Compascuum. 

 

 ALLEN VAN HARTE WELKOM!!! 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

Onze nieuwe parochie bestaat inmiddels een halfjaar. En dus ook het bestuur. 
Zo’n eerste periode staat altijd in het teken van kennismaken met elkaar en met 
dat wat er speelt in de parochie. Langzaam maar zeker moeten dingen 
geharmoniseerd worden, maar dit moet natuurlijk wel zorgvuldig gebeuren. Dit 
betekent dat we ons tot nu toe vooral hebben beziggehouden met kleine en 
grote vragen, die bij ons terecht kwamen. Maar natuurlijk moeten we ons meer 
met de grote lijnen gaan bezighouden. Een uitdaging voor het volgend halfjaar. 
 

Eén van die zaken, waar we ons mee bezig hebben gehouden, is de 

VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG). Tot 1 januari kan 

deze gratis aangevraagd worden voor alle vrijwilligers, die met 

minderjarigen werken. BENT U ZO’N VRIJWILLIGER, MELD U 
ZICH DAN AAN BIJ UW LOCATIERAAD. Na 1 januari moet er voor 

betaald worden, dus maak a.u.b. zoveel mogelijk gebruik van deze regeling! 
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Helaas heeft het bestuur afscheid moeten nemen van onze secretaris Mariska 
Linneman. In deze korte periode heeft ze wel heel veel gedaan; ze heeft de 
basis gelegd voor een overzichtelijk archief en deze zaken afgestemd met de 
secretarissen van de locatieraden. Mariska, heel erg bedankt voor je inzet.  
 

Mirjam Buizer (bestuurslid communicatie) heeft aangeboden haar taken over 
te nemen, omdat beide taken veel raakvlakken hebben. Het emailadres waar u 
het secretariaat kunt bereiken is ongewijzigd 
gebleven: 
mariahertoginvandrenthe@gmail.com  
 
Rest ons u allen een mooie zomer te wensen.  

Of u nu thuisblijft of op reis gaat. 
 
 

TERUGBLIK PASTOR DE WOLFF 

 
Tijdens het studieverlof van pastoor de Zwart in de maanden maart, april en 
mei heb ik in uw parochie Maria, Hertogin van Drenthe geassisteerd. Ik kijk 
daar met genoegen op terug. De samenwerking met pastor Myriam, de 
contacten met enkele werkgroepen, de hulp van parochianen om mij in de 
verschillende locaties wegwijs te maken, het is allemaal prima verlopen. Ik heb 
een aantal uitvaarten voor mijn rekening genomen, de Eerste Heilige 
Communie voor drie locaties begeleid en het Vormselproject helpen opstarten. 
Daarnaast een aantal ouderenvieringen verzorgd. 
Deze periode is op tweede Pinksterdag afgesloten met de Mariabedevaart in 
Emmer-Compascuum. Als blijvend aandenken kreeg ik een beeld van Maria, 
Hertogin van Drenthe mee, waar ik erg blij mee ben. Ik wil iedereen bedanken 
voor de fijne samenwerking en de goede contacten. 
 

Voor de viering van de Eerste Heilige Communie heb ik een toneelstukje 
geschreven: De schatzoeker. Dit verhaaltje wil ik u allen graag doorgeven.  
 

Vrede en alle goeds 
Pastor Tako de Wolff 

 

DE SCHATZOEKER 
 

Thema Eerste Heilige Communie: Verzamelt u geen schatten op aarde, maar 
schatten in de hemel. Matteüs 6:19-20  
 

I.v.m. ruimtegebrek is het helaas niet mogelijk om dit toneelstuk te plaatsen, 
maar het toneelstukje ligt in gedrukte vorm, achter in de kerk op alle locaties, 
Indien u het digitaal wenst, stuur dan een mail naar  
hermanina@hotmail.com en het wordt u toegestuurd.  
 

Eindredactie Ina Heijnen 

mailto:mariahertoginvandrenthe@gmail.com
mailto:hermanina@hotmail.com
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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 
Misintenties:            NL93 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  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:     
Diaconie/catechese:    Marja Grummel    tel: 0591-348843 
Liturgie/gemeensch.opbouw: 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 
 

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. 
 
Zondag 13 augustus 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, gezusters Wielage, 
ouders Hake-Cramer, Herman Mencke, ouders Berens-Hake, Jan Kuhl, fam. 
Nijzing-Heller, Maria Gesina Gepken-Linnemann, Jantina Peters-Wubkes, Jan 
Bryan, echtpaar Arling-Linnemann. 

 
Dinsdag 15 augustus 
Ouders Feringa-Hake. 

 
Zaterdag 19 augustus 
Ouders Heller-Benes, gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, Willie 
Menzen, Herman Mencke, Hendrik Berens, ouders Berens-Hake, Wout 
Verwer, Jantina Peters-Wubkes. 

 
Zondag 27 augustus 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, gezusters Wielage, 
Corry Hartmann-Wittendorp, ouders Hake-Cramer, Herman Mencke, ouders 
Berens-Hake, Hendrik Dijck, ouders Heller-Bols, ouders Berends-Lippold, 
ouders Tiben-Robben, Jan Pruim, Lies Alers-Menzen, Jantina Peters-Wubkes, 
ouders Lubbers-Schulte, Hendrik Cramer en ouders, uit dankbaarheid. 

 
Zaterdag 2 september 
Fam. Linnemann-Rass, gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, Willie 
Menzen, Herman Mencke, Hendrik Berens, Wim Wehkamp, ouders Berens-
Hake, ouders Feringa-Hake, Wout Verwer, ouders Suelmann-Berends, ouders 
Hölscher-Arling, Karin Peters, Jantina Peters-Wubkes.  
  
Zondag 10 september 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, gezusters Wielage, 
echtpaar Vedder-Wehkamp, ouders Hake-Cramer, Herman Mencke, ouders 
Berens-Hake, Hennie en Erwin Feringa, Jantina Peters-Wubkes, echtpaar 
Arling-Linnemann. 
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Op zondag 10 september is er na de viering 
weer gelegenheid om gezamenlijk 

een kop koffie te drinken in de parochiezaal. 
 
 

 

Op donderdag 14 september is er om 14.00u weer een dienst voor 
ouderen. Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer, dan kunt u contact 
opnemen met: Minie v/d Aa tel: 0591-349144 
 

U wordt dan gehaald en na de koffie weer thuisgebracht 
 

                                                KOSTERS 
 

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

 

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 

 

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

De gastdames wensen u allen  
een mooie en zonnige vakantie.  

KOFFIEDRINKEN 

OUDERENVIERING 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

OPENINGSTIJDEN PAROCHIEBUREAU IN VAKANTIEPERIODE 
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FELICITATIES 
 

 
Wij willen iedereen die 

in deze periode iets te vieren heeft, 
namens de parochie 

van harte feliciteren 
                                                  
 

IN MEMORIAM 
       

Kerstin Karin Wubkes 

 

23-07-1968      01-07-2017 

 

In 1989 is Kerstin getrouwd met Johnny Wubkes met wie ze 4 kinderen kreeg, 
Esmiralda, Sharon, Kimberley en zoon Christian. 
Kerstin genoot van het leven, even een praatje maken met mensen rondom 
haar en luisteren naar muziek. Ook vond ze het leuk om een kruiswoordpuzzel 
te maken. 
 

In het najaar van 2016 kreeg ze te horen dat ze maagkanker had waarvan 
genezing niet meer mogelijk was. In het bijzijn van haar dierbaren is ze 
overleden in de nog veel te jonge leeftijd van 48 jaar. 
Na de uitvaartdienst in onze kerk is Kerstin te ruste gelegd op ons 
parochiekerkhof. 
 
We wensen haar man en kinderen  
sterkte in deze droevige tijd  
  
 

VERHUIZING 
 

Voorkeur lid 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. 
      
 
 

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

Zaterdag 5 augustus 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno 
Timmer, Truus Over-Meijer, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, overl. 
ouders de Groot-Kaiser, Diny Hendriks, Willem Buurman, overl. ouders Ahlers-
Koop en dochter Joke, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Angela 
Gesina Ellermann-Tiben, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida 
Ellermann-Robben, Fanny Geerdink en Riek Geerdink-Abeln, Geert Harm 
Thole, Hennie Bredek, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen. 
 

Zondag 13 augustus 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Pa en Gea en Hans Sulman, Theresa de Roo, Jozef Sturre, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, overl. ouders Arling-Pragt, 
Jan Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne-Wessel, Maria Catharina Teiken, 
Maria Margaretha Ahlers-Hoezen, ouders Weinans-Scheven en Jan en 
Hendrik Scheven, ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, Hennie en Riet 
Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Alida Adriana Hulsebosch-Schoorl, 
Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Jo Siekman, 
Hennie Bredek, Ria Kaijser-Dijck, ouders Kuper-Wolbers en zoon Herman. 
 

Zaterdag 19 augustus 
Greetje Schulte-Heller, Hendrik Trip en Engelina Trip-Welling, Boelie Rouw, 
Theo van Mensvoort, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé 
Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, ouders Over-Wubbels, Renk 
Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Henk Welling en Minie Welling-
Hoogland, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, 
Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, echtpaar Joosten-Hulleman, Hennie 
Bredek. 
 

Zondag 27 augustus 
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard 
Mensink, Maria Catharina Teiken, Willem Buurman, Willem Hendrik Berends, 
ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré 
van Uem-Mensink, ouders Hoesen-Zomer, Johan Bernard Ellermann en Maria 
Aleida Ellermann-Robben, Hennie Bredek, Rika Harms-Schulte. 
 

Zaterdag 2 september 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno Timmer, overl. ouders 
Arling-Pragt, Truus Over-Meijer, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, 
overl. ouders de Groot-Kaiser, Diny Hendriks, Renk Kuper, Hennie en Riet 
Deiman-Dekkers, Angela Gesina Ellermann-Tiben, Johan Bernard Ellermann 
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en Maria Aleida Ellermann-Robben, Fanny Geerdink en Riek Geerdink-Abeln, 
Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, Johann Heinrich Thole en 
Margaretha Thole-Bentlage, Geert Harm Thole, Hennie Bredek, voor ouders 
van ongedoopt gestorven kinderen. 
 

Zondag 10 september 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Pa en Gea en Hans Sulman, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, 
Gerard Mensink, Jan Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne-Wessel, Maria 
Catharina Teiken, Willem Buurman, ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, 
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Alida Adriana 
Hulsebosch-Schoorl, Gea Weinans-Wessel, Johan Bernard Ellermann en 
Maria Aleida Ellermann-Robben, Johannes Teiken en Maria Judith Teiken-
Twickler, Hennie Bredek, Ria Kaijser-Dijck, ouders Kuper-Wolbers en zoon 
Herman. 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

ma 31 juli t/m  zo 06 aug Margriet Ahlers  0591-354093 
ma 07 aug t/m  zo 13 aug René Berendsen 0591-353630 
ma 14 aug t/m  zo 20 aug Diny de Roo   0591-351697 
ma 21 aug t/m  zo 27 aug José Wessel   06-27369058 
ma 28 aug t/m  zo 03 sept Margriet Ahlers  0591-354093 
ma 04 sept t/m  zo 10 sept René Berendsen 0591-353630 
ma 11 sept t/m  zo 17 sept Diny de Roo   0591-351697 
 

PAROCHIEBUREAU 
 

augustus         september 
do 03  Tiny Hogenbirk     ma 04  Tiny Hogenbirk 
do 10  Tonny Thole      do  07  Mieke Hoesen 
do 17  Tilda Heine      ma 11  Tonny Thole 
do 24  Bernadette de Roo    do   14  Christa Schut 
do 31  Tonny Thole      ma 18  Bernadette de Roo 
 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

datum misdienaar/acoliet lector 

05 aug Marissa Herbers, Rianne Hoezen Diana Pomp-Tiben 

13 aug Julia Pol, Annemiek Bos Mariska Zwols 

19 aug Leonie Tieben, Astrid Bolk Jorinde Wessel 

27 aug Inge Bolk, Chantal Witteveen Jolien Dyck 

02 sept Marell Mulder, Larissa Witteveen Ria de Vries 

10 sept Arjen Hoezen, Mike/Jeffrey Emming Diny Thole 
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KERKSCHOONMAAK 

 
groep   periode 
Groep 2  21 augustus  t/m  25 augustus 
Groep 3  25 september t/m  29 september 
 

CONTACTMIDDAG 
 

Op dinsdag 5 september 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 

 

Overleden 
Op 14 juli is, overleden onze parochiaan  

 

Henderikus Hermannus Buurman, 

Herman 

 

Op dinsdag 18 juli was er gelegenheid om 
afscheid van hem te nemen en op woensdag 
19 juli was de uitvaartmis in onze kerk.  
Aansluitend was de crematie in Emmen 
Dat hij mag ruste in vrede. 

We wensen de familie 
heel veel sterkte met dit verlies. 

 

 

Rectificaties: 
In het vorig Klaverblad is helaas dhr. H. Harms in de verjaardaglijst vermeld. 
Hij is in 2006 al overleden. Dit had niet mogen gebeuren,  
Ons welgemeend excuus aan de familie. 
 

Zuster Euphemia, Zuidsingel 40, 3811 HG Amersfoort, was helaas niet 
genoemd in het vorige Klaverblad, Zij was jarig op 2 juli, zuster, alsnog van 
harte gefeliciteerd! 
 

FAMILIEBERICHTEN 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER 
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JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER TOT 13 SEPTEMBER 
 

G. Dijck-Rengers Spil 59 7881 BV EC 6-8-1936 

A.S. Heijnen-Tapken Spoel 59 7881 BH EC 6-8-1936 

H.T. Langen Hoofdkanaal  
WZ 111 

7881 AG 
 

EC 
 

6-8-1931 
 

Z. Twickler-Middeljans Spil 32 7881 BW EC 7-8-1934 

D.H.K. Fehrmann Paul Krugerstr. 32 7881 GB EC 9-8-1941 

B. Over Wilhelminastr. 94E 7811 JN Emmen 11-8-1938 

J.B. Ahlers Rondweg 2A 7777 SL Schuinesloot 14-8-1940 

H.B. Bentlage Hoofdkanaal OZ 76 7881 CN EC 17-8-1933 

A.M.A. Berends- 
Grummel 

Koppelwijk OZ 9 
 

7881 NV 
 

EC 
 

19-8-1942 
 

A.M. Bijlsma-Berenzen J. Oostinjerstraat 4 7881 EN EC 19-8-1937 

H. Welling-Setz Spoel 45 7881 BH EC 20-8-1925 

A.J.M. Hooiveld-
Behrens 

Dr. Bekenkampstr.  
55K 211 

9561 RD 
 

Ter Apel 
 

21-8-1927 
 

H.J. Arling Willehadshof 5 7881 LH EC 25-8-1939 

J.B. Berends Runde NZ 160 7881 JL EC 26-8-1936 

A.M. Tubben-Kuper Molenplein 12 9561 KS Ter Apel 27-8-1941 

C. Hogenbirk-Fuhler Zr Damasastraat 2 7881 MP EC 29-8-1942 

R. Harms Koppelwijk OZ 17 7881 NV EC 4-9-1941 

H. Geerdink Populierenlaan 74 7881 RB EC 9-9-1937 

J.B. von Hebel Spoel 97 7881 BN EC 12-9-1938 
 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd  
en een fijne dag gewenst! 

 
 
 

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/op de sluitdatum aangeleverd.  

 

Voor in het Klaverblad staat altijd 
vermeld wat de uiterlijke 
inleverdatum is van de kopij.  
We vragen u vriendelijk hier a.u.b. 
rekening mee te houden.  
 

Alvast hartelijk dank. 
Redactie locatie St. Willehadus 

 

VOLGEND KLAVERBLAD: 

Loopt van 16 september tot  

25 oktober 

Kopij inleveren uiterlijk:  

24 augustus! 



Klaverblad  Emmer-Compascuum Pagina | 22 

BERICHT VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE 
 

Beste parochianen, 
een weekend Fancy Fair begint altijd al op de vrijdagavond met het ophalen 
van de spullen m.b.v. een vrachtwagen van de firma Over. Op zaterdag 
worden de tenten opgezet en voor zover mogelijk ingericht. Er werden dit jaar 
zoveel goederen aangeleverd voor de rommelmarkt dat we het niet allemaal 
in de tenten konden bergen.  
 

Op de zondagmorgen wordt de rommelmarkt om 9.30 uur geopend en begint 
het feest met o.a. livemuziek van onze huismuzikant Freek Dik.  
Ook deze keer was het weer erg succesvol, mede dankzij het prachtige weer, 
waardoor een groot deel van de bezoekers de hele dag gezellig bleef hangen. 
Na afloop werd alles weer met een grote groep vrijwilligers opgeruimd en het 
restant van de rommelmarkt werd opgehaald door de kringloopwinkel.  
  
Tevens mochten we weer een gift van de zusters ontvangen waarvoor onze 
dank! Na aftrek van de kosten hebben we in totaal een prachtig bedrag van  
€ 3.015,82 overgehouden. 
 

Wij willen hierbij graag álle vrijwilligers en donateurs die dit mede mogelijk 
hebben gemaakt, van harte bedanken!    

De Financiële Commissie.        
 

DIVERSE SPAARACTIE IN DE PAROCHIE 
 

Oproep dopjes sparen 
Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van bv. 
frisdrankflesjes of melkpakken. Gooi ze niet weg, maar 
lever ze in! U ontlast het milieu en steunt zo KNGF 
Geleidehonden. Aangezien zowel het inzamelen, 
sorteren als het transport door vrijwilligers wordt 
uitgevoerd, komt de gehele opbrengst ten goede aan 
de opleiding van onze geleidehonden. 
De dopjes moeten schoon en droog worden ingeleverd. 
Achter in de kerk en in het Parochiehuis staat een doos 
waarin u ze kunt doen. Bij voorbaat hartelijk bedankt. 
 

Inzamelen voor voedselbank 
✓ We zamelen nog steeds levensmiddelen in voor de 

  voedselbank. 
 

     U kunt deze inleveren tijdens openingsuren op het  
     parochiebureau. 
✓ Ook zamelen we DE punten in voor dit doel. 

Van harte bij u aanbevolen. 
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WIJZIGINGEN TELEFOON EN/OF EMAIL DOORGEVEN 
 

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

 

KERKPROEVERIJ 9 &10 SEPTEMBER ST. WILLEHADUSKERK 
 

Kerkproeverij is een landelijke 
actie om mensen (opnieuw) in 
contact te brengen met de kerk. 
Wij willen daar in onze 
gemeenschap Willehadus ook aan 
meedoen. Op zaterdag is er een 
open dag waarbij iedereen de kerk 
kan komen bekijken.  
Op zondag is er een Eucharistieviering voor jong en oud. 
 

Het programma is als volgt: 

• Op zaterdag 9 september is de kerk de hele dag open van  
10.00 -16.00 uur 

• Om 11.00 uur, 13.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur is er een rondleiding door 
de kerk (tentoonstelling van kerkelijke attributen en gewaden, bekijken van 
het uurwerk van de torenklok, kunst in de kerk etc.)  

• Ook zullen er overdag andere activiteiten in de kerk zijn, orgelspel, 
bloemschikken, quiz en hoe kan het ook anders een echte proeverij  
(we maken allemaal lekkere ‘Bijbelse’ hapjes).  

• Buiten voor de kerk, op het gras, is een terrasje waar u een kopje koffie, 
thee krijgt aangeboden. 

 

Iedereen is van harte welkom. 
 

Op zondag 10 september is er om 10.30 uur een feestelijke 
Eucharistieviering, waarbij al onze koren zullen zingen. In een extra feestelijke 
viering geschikt voor jong en oud willen we zoveel mogelijk mensen (opnieuw) 
kennis laten maken met ons geloof. We hopen dat u allemaal, familie, 
vrienden, buren meeneemt naar deze viering.  
We zullen ook al onze parochianen voor deze dag persoonlijk uitnodigen maar 
u mag natuurlijk zelf ook mensen uitnodigen.  Aansluitend is er voor iedereen 
koffiedrinken. 

 

Ook hierbij bent u van harte uitgenodigd. 

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
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VRIJWILLIGERSBARBEQUE 
 

Zoals al eerder aangekondigd is er op zaterdag 9 september om 17.00 uur een 
barbecue voor alle vrijwilligers met hun partners en thuiswonende kinderen. 
De barbecue vindt plaats in- en rondom ons Parochiehuis.  
Bij mooi weer gaan we buiten zitten. We zullen dan de tafels en bankjes 
klaarzetten (als u gemakkelijk wilt zitten, breng dan uw eigen buitenstoel mee) 
Indien u/jij mee wilt doen met de barbecue, verzoeken wij jullie om  
vóór 4 september onderstaande bon in te leveren bij het parochiebureau of 
om een mail te sturen met naam telefoonnummer en aantal personen naar:  
parochiewillehadus@kpnmail.nl 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
AANMELDINGSFORMULIER VRIJWILLIGERSBARBECUE 

Ik kom met …. personen naar de barbecue op zaterdag 9 september. 
 
Naam:   …………………………………………………………. 
Telefoonnummer: …………………………………………………………. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

KERSTMUSICAL 2017 
 

Ja, ja de vakantie moet nog beginnen en waar praten wij al over…… 
U zult het niet geloven maar over de KERSTMUSICAL op 10 december. 
Er liggen al weer nieuwe plannen maar het belangrijkste zijn altijd de spelers 
en speelsters.  
 

Geef je vast op zodat we weten dat we weer op jullie kunnen rekenen en altijd 
kunnen weer nieuwe talenten aansluiten natuurlijk.  
Jong en oud van harte welkom. Laat je talenten zien, kom en doe mee. 
 

Je mag je nu alvast opgeven bij:  
Ina Heijnen    tel: 0591-354116 
Ans Berendsen  tel: 0591-353630 
parochiewillehadus@kpnmail.nl  
of op het parochiebureau. 
 
 

Wij hebben er weer zin in het  
M.P.T.-team Emmer-Compascuum  

Erik, Henk, Ina en Ans 
 

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
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WEK- EN STARTDIENST OP 17 SEPTEMBER MET FIETSTOCHT! 
 

Op 17 september wordt de WEK-dienst gehouden 
in de Protestantse kerk. Dit jaar is het thema van 
de startzondag 'een open huis'.  
 

Wij zetten op 17 september de deuren wagenwijd 
open. Vanaf 9.30 uur is er koffie en thee en wordt 
u gastvrij ontvangen. Wij willen u welkom laten 
voelen in de kerk. Deze startzondag sluit aan bij 

de campagne ‘Kerkproeverij’: een landelijke campagne waarbij u wordt 
opgeroepen om iemand anders uit te nodigen om mee te komen naar de 
kerkdienst. Gewoon, om het geloof te ‘proeven’. Want waarom zou u datgene 
wat voor u waardevol is, alleen voor uzelf houden?  
 

De dienst en viering begint om 10.00 uur. In de dienst wordt een collecte 
gehouden voor ‘De wilde ganzen’, met als bestemming: dakbedekking van een 
opvanghuis in Paramaribo (Suriname).  
 

Na afloop van de dienst staat opnieuw koffie/ thee voor u klaar. Wij hopen dat 
wij dan ook gemeenteleden van ‘De Haven’ mogen begroeten. Vanaf ongeveer 
11.45 wordt gestart met de fietstocht. U wordt gevraagd om zelf daarvoor een 
lunchpakket mee te nemen. De route is zo’n 26 kilometer en de fietstocht zal 
ongeveer 3 uur duren. Onderweg staat een pauzepost, die bemand wordt door 
leden van de parochie. Ook bij de aankomst in ‘De Haven’ is er weer 
gelegenheid voor een ontmoeting met een consumptie. 
U kunt zich opgeven voor deze fietstocht door in te tekenen op de lijst die in 
uw kerk ligt, of door een mail te sturen aan Bert en Greetje Smit: 
smit-unij@hetnet.nl  

U bent van harte uitgenodigd! 
 

De WEK-commissie en de  
plaatselijke oecumene 

 

NIEUWS VAN DE HOEKSTEEN 

We willen iedereen die afgelopen jaar, op wat 
voor manier dan ook, belangstelling heeft 
getoond voor onze school  

van harte bedanken! 
 

Volgend schooljaar zal er meer duidelijkheid komen over de nieuw te bouwen 
Brede School, waar wij ook een deel van uitmaken. 
Zodra het nieuwe rooster voor oud papier ophalen bekend is zullen we dat 
weer in het Klaverblad plaatsen. 

Team & kinderen v.d. Hoeksteen 
wensen iedereen een fijne vakantie toe 

mailto:smit-unij@hetnet.nl
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NACHT ZONDER DAK 
 

Hier even een kort verslag van ons avontuur in een doos. 
 

De dag ging als volgt: om 
14.00 uur begon de carwash 
maar om kwart voor 2 stonden 
de eerste auto's al in de rij. 
 

Nadat we ruim 40 auto's gewassen hadden werd 
het tijd dat wij ons krotje van dozen gingen 
bouwen. 
 

Al gauw kwamen we tot de ontdekking dat het niet 
zo eenvoudig was, maar door met elkaar samen 
te werken hebben we er een mooi dorp van 
gemaakt. 
 
 

Om half 8 was er een programma door ons georganiseerd voor jong en oud. 
We ging van start met uitleg waarom we deze Nacht Zonder Dak deden, 
gevolgd door een hilarisch fotospel en daarna een gezellige bonte avond waar 
iedereen vol enthousiasme aan meedeed. Om 22.00 uur gingen onze gasten 
weer naar huis en werd het kampvuur aangestoken. 
 

Gezellig hebben we met de groep rond 
het kampvuur gitaar gespeeld, 
gezongen, een goed gesprek, een 
hapje en een drankje de avond 
afgesloten.  
Daarna bracht iedereen de nacht door 
in zijn krotje. 
De volgende morgen hebben we 
gezamenlijk ontbeten en daarna het 
dozen dorp weer afgebroken. 
 

We kijken terug op een leuke, 
gezellige en geslaagde Nacht Zonder 
Dak waar we door alle acties die we 
met de 3 kerken hebben gedaan, een 
bedrag van € 560,- over kunnen 
maken aan stichting Tear, om kansarme jongeren te helpen. 
 

Dank u wel voor al uw donaties! 
 

Groetjes van de jongeren 
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BEZOEK ZUSTERS VAN AMERSFOORT 
 

Op zaterdag 8 juli kwamen zusters van OLV van Amersfoort in ons 
parochiehuis op bezoek. Het waren de vier zusters, die samen het 
hoofdbestuur vormen van alle zusters in Indonesië en Afrika. Zuster Johannita 
begeleidde deze zusters en was ook de chauffeur. Hoog bezoek dus. 
Drie zusters kwamen uit Indonesië en een zuster kwam uit Malawi in Afrika. 
De voertaal was Engels en Nederlands en dan soms ook gemengd. De 
algemene overste, zuster Mariani, sprak na twee jaar in Amersfoort, heel goed 
Nederlands en de andere drie waren goed onderweg, om de taal machtig te 
worden.  
 

Het hoofdbestuur maakt een ronde door heel Nederland om alle voormalige 
kloosters, huizen en instellingen te bezoeken, om zo een goed beeld te krijgen 
van alle goede werken van de zusters van OL Vrouw in het verleden. Nu was 
Emmer-Compas dus aan de beurt. We hebben de zusters het hele 
parochiehuis laten zien en ook onze kerk, waarbij veel foto’s werden gemaakt. 
Overal konden ze zien dat er tastbare herinneringen aan onze zusters waren 
zoals ook de bonte esdoorn, die naast de kapel van Maria, Hertogin van 
Drenthe staat, Het schilderij in de hal van parochiehuis gemaakt door de 
huidige bewoners van Huize Henricus, het kruis boven aan de trap in het 
parochiehuis, de banken uit de kapel van Mariahof en niet te vergeten de foto 
van de stichteres van de congregatie in de kleine vergaderruimte boven. 
Ze waren heel positief over wat zij zagen en hoorden. De kerk vonden ze heel 
mooi en “huiselijk”. Boven op het koor gingen de zusters een voor een achter 
het orgel zitten waarvan onmiddellijk een foto werd gemaakt, om die aan zuster 
Euphemia te kunnen tonen. Verrast waren ze, toen ze de beelden van de 
zusters in de zij-hal zagen. 
 

Na deze rondleidingen hebben we samen met de zusters een eenvoudige 
lunch genoten met heerlijke soep erbij. Samen aan tafel kwamen nog veel 
meer gesprekken los, zo vertelde zuster Mariani, dat zij ook het klooster en de 
kapel in Groningen hebben bezocht, de kapel doet nu dienst als eetzaal voor 
de studenten. Nadat de studenten van hun verbazing, dat het echte zusters 
waren, waren bekomen, vertelden de zusters de studenten dat hun eetzaal de 
voormalige kapel was. En zij hebben hun alle details getoond waar wat stond 
en de beschilderingen uitgelegd. De studenten wisten niets over de 
geschiedenis van hun eetzaal en stonden verbaasd over wat ze hoorden en 
zagen, en met duidelijk ontzag zeiden ze, dat het eigenlijk te gek voor woorden 
was, dat zijn aten en dronken in een ruimte, die toch gewijd was geweest. 
 

Het was een inspirerend bezoek, wij hoorden dat er elders in de wereld, Azië 
en Afrika door de zusters veel goed werk wordt gedaan aan onderwijs,   
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en opvang van verwaarloosde jeugd. 
Zoals de zusters 100 jaar geleden hier in 
ons veengebied ook voor scholing en 
ontwikkeling hebben gezorgd. 
Dankbaar van beide kanten gingen, na 
een hartelijk afscheid, de zusters nog 
even langs Huize Henricus op de 
Kloosterweg en daarna verder op bezoek 
in Ter Apel, en gingen wij opgewekt en 
geïnspireerd naar huis. 

 

En een foto bij het Zusterslaantje mocht natuurlijk niet ontbreken! 
 

VAKANTIETIJD 
 

In de afgelopen weken hebben we het 
nog druk gehad. Allereerst met de 
indrukwekkende Vormselviering 
waarbij onze bisschop Van den Hout 
voor het eerst voorging. Mede dankzij, 
de enthousiaste jongeren, de prachtige 
zang van Enjoy, een kleurrijk versierde 
kerk en een goede voorbereiding door 
de begeleiders van het vormsel werd 
het een feestelijke viering. 
 

In datzelfde weekend was ook de door de jongeren georganiseerde nacht 
zonder dak. Om geld in te zamelen hadden ze die zaterdagmiddag een auto-
was actie bij onze kerk. Gelukkig was er veel animo want de hele middag 
stonden auto’s in de rij om gewassen te worden. ‘s Avonds hadden de jongeren 
een programma georganiseerd voor iedereen met een quiz en optredens. En 
toen om 22.00 uur de bezoekers weggingen begon voor de jongeren de echte 
nacht zonder dak.  

De volgende ochtend, terwijl de jongeren nog lagen te 
slapen in hun kartonnen dozen, waren er op hetzelfde 
terrein al weer volop parochianen bezig met de fancy fair. 
Ook dit was een prachtige dag waar ook weer vele handen 
licht werk maken.  
 

En dan, ja dan moet er rust komen: vakantie. Een tijd dat 
alles een beetje op lager pitje staat ook in onze parochie. 
We wensen iedereen een fijne tijd van rust toe. Geniet 

ervan of u nu thuisblijft of weg gaat. Denk ook aan die mensen die juist de 
vakantietijd helemaal niet leuk vinden omdat kinderen en familie weg zijn.   

Maar weet ook, de kerk blijft open, God gaat niet op vakantie. 
Locatieraad St. Willehadus 



Klaverblad  Klazienaveen Pagina | 29 

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 tel: 0591-314493 
Secretaris:         Jonny 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 
 

Zondag 06 augustus  
Herman Heinrich Tappel, Harry Gerdes. 
 
Donderdag 10 augustus 
Pastoor Swart. 
 
Zaterdag 12 augustus 
Johannes Hermannus Hemel en overl. familie, Lubertus Beukers en Maria 
Margretha Hemel, Jo Eikens en zoon Jo, ovelr. ouders Valke Tholen, 
Harry Gerdes. 
 
Donderdag 17 augustus 
Johan Bernard Cosse en Maria Margaretha Hoffard en zoon Bennie en 
schoonzoons Joop en Bennie. 
 
Zondag 20 augustus 
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Mannus 
Plas en Maria Helena v .Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Herman Heinrich 
Cosse en Helena Cosse-Koop, Harry Gerdes. 
 
Zaterdag 26 augustus 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Johan 
Schiphouwer en zoon Peter, Maria Catharina Speller-Siekman, Jo en Grietje 
Wesseling-van Os en zoon Benny, Annie Bakker-Roewen, Maria Regina 
Heller-Wehkamp. 
 
Zondag 03 september 
Anna Maria Helena Hemel en Theodoor Arling, Riekie Grijze-Kranendonk, 
Joop Wübkes. 
 
Zaterdag 09 september 
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Mannus 
Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Johannes Hermannus 
Hemel en overl. familie, Lubertus Beukers en Maria Margretha Hemel, Harm 
Hendrik van Os en Femia Maria Heijnen en overl. familie, Herman Wesseling 
en Riekie Heijnen, Marie Kloppenburg en overl. familie, Jo Eikens en zoon Jo, 
echtpaar Muller-Wesseling. 
 

KOFFIEDRINKEN 

 
Zondag 06 aug is er na afloop van de dienst koffiedrinken in de 
parochiezaal. 
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OUDERENVIERING 

 
Op woensdag 6 september is er om 10.00 uur  
een eucharistieviering in de Dillehof, bestemd voor  
de bewoners van de Dillehof en de Melde. 
 
 

CONTACTMIDDAG 

 
Op dinsdag 19 september is er een contactmiddag 
voor ouderen. We beginnen om 14.00 uur met een 
eucharistieviering in de kapel en aansluitend is er 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot 
van een kop koffie of thee.  
Wilt u graag komen, maar u heeft geen vervoer, dan 
kunt u contact opnemen met mij.  

  
Leo Mensen 

tel: 0591-317060 
 

KINDERWOORDDIENST 

 
Op zaterdag 23 september 

om 19.00 uur is er een 
kinderwoorddienst 

 
KOMEN jullie ook?????? 

 

KAARTEN 

 
In juli en augustus is er geen kaarten. 

Maar noteer alvast 26 september in uw agenda, want dan beginnen we weer 
 

De Zonnebloem afd. Klazienaveen 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

31 juli  t/m  06 aug J. Lohuis  0591-313286 
07 aug t/m  13 aug H. Beukers 0591-315725 
14 aug t/m  20 aug A. Peters  0591-313627  
21 aug t/m  27 aug M. Koop  0591-312241 
28 aug t/m  03 sept J. Lohuis  0591-313286 
04 sept t/m  10 sept H. Beukers 0591-315725 
11 sept t/m  17 sept A. Peters  0591-313627 
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MISDIENAARS EN ACOLIETEN 
 

06 aug J. Lohuis  H. Slip  T. Knegt   H. Maatje 
12 aug xxxxx   xxxxx   xxxxx    xxxxx 
20 aug B. Menzen R. Harmes S. Karstenberg xxxxx 
26 aug J. Lohuis  H. Slip  T. Knegt   H. Maatje 
03 sept B. Menzen R. Harmes S. Karstenberg xxxxx 
09 sept xxxxx   xxxxx   xxxxx    xxxxx 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

06 aug G. Többen  0591-317515 
12 aug G. Timmerman 0591-317726 
20 aug A. Heijnen  0591-315653 
26 aug B. Menzen  0591-316132 
03 sept A. Verdel   0591-312976 
09 sept G. Többen  0591-317515 
 

VERGADERINGEN  
 

datum  tijd   gelegenheid 
di 22 aug  19.00 uur  Zonnebloem 
di 29 aug  19.00 uur  Redactie Klaverblad 
di 12 sept 20.00 uur  Locatieleiding 
 

FELICITATIES 

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

VAN HARTE FELICITEREN 
 

 

FAMILIEBERICHTEN 

 
op 03 juli 2017 is overleden 

 

Johan Herman Gerdes 
 

84 jaar 
Evert ten Napelstraat 

 
 

Dat hij mag rusten in vrede 
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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.  
 

PAROCHIËLE VRIJWILLIGER DAG: 17 SEPTEMBER 
 

De Parochiële vrijwilliger dag, voor alle vrijwilligers van de parochie 
en hun partner en hun nog thuiswonende kinderen, wordt gehouden 
op 17 september a.s. Op 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. Ook bij de dozen 
achter in de kerk komen opgavenstrookjes te liggen. Mocht u poster willen zijn 
bij de fietstocht kunt u dat ook vermelden.  
Er worden voor de fietstocht enkele prijsjes beschikbaar gesteld. 
Bij de uitgangen van de kerk worden dozen geplaatst waarin u uw aanmelding 
kunt deponeren. Opgave vóór 1 september inleveren, telefonisch opgeven 
kan ook bij: 
Angela Dillerop  tel: 0591-313195 of  Miny Hoge      tel: 0591-314558 

 
Ondergetekende: 
Geeft zich met…….. personen op voor de vrijwilligersdag 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 poster of begeleider. * 
* Aankruisen waar u met mee doet. 
Naam: ………………………… 
Adres:…………………………. 
Tel: ……………………………  
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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     tel: 0591-316324 
 
ADM. BEGRAAFPLAATS + FONDS UITVAARTVOORZIENING   
Annet Harms Kniepveen 12  tel. 06-53813195   
Mail: r.k.begrafenisfonds@hotmail.com 
 

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

Zondag 06 augustus 
Herman Lübbers en kinderen, Maria Helena Lambers-Heller, Willem Lippold, 
ouders Siebers-Siebum, Hendrik Peters. 
 

Zaterdag 12 augustus  
Ouders Immink-Kolmer en zoon, ouders Conen-Thöne, pa en ma Post, 
Johan Peters en overl. fam. Peters en Arling, Willem Lippold, ouders  
Siebers-Siebum, Maria Helena Lambers-Heller. 
 

Woensdag 16 augustus 
Ouders Tieck-Rocks en zoon en dochter. 
 

Zondag 20 augustus 
Berend Berens en Marie Berens-Siebum, ouders Siebers-Siebum, ouders 
Peters-Houtman en kinderen en kleinkinderen, Willem Lippold, Maria Helena 
Lambers-Heller. 
 

Zaterdag 26 augustus 
Ouders Winters-Teiken, ouders Siebers-Siebum, Lea Peters en moeder 
Klaasje. 
 

Zondag 03 september  
Herman en Stien de Groot en zoon Gerrie, ouders van Veggel-Janzen, 
ouders Siebers-Siebum. 
 

Woensdag 6 september 
Ouders Tieck-Rocks en zoon en dochter. 
 

Zondag 10 september om 10.00 uur   De Kapel te Zwartemeer 
De oecumenische viering van Nationale Ziekenzondag 
 

VIERING NATIONALE ZIEKENZONDAG 2017 
 

Zondag 10 september om 10.00 uur   De Kapel  
 
Voorgangers: Pastor Myriam en Jan Van Vondel 
Koor        :       RK Herenkoor uit Barger- Compascuum 
 
 

Na de viering is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken 
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KOSTER VAN DE WEEK 
 

    t/m  06 aug Jan Siebers  0591-313282 
07 aug t/m  13 aug Tiny Smit   0591-313472 
14 aug t/m  20 aug Jan Knol   0591-316578 
21 aug t/m  25 aug Jan Siebers  0591-313282 
26 aug t/m  27 aug Bert Kiers  0591-317031 
28 aug t/m  03 sept Jan Knol   0591-316578 
04 sept t/m  10 sept Tiny Smit   0591-313472 

 

ACOLIETEN 
 

06 aug Jan Siebers   
12 aug Bertha Heidotting   
20 aug Wander Snippe   
26 aug Bertha Heidotting   
03 sept Jan Siebers   
 
 

LECTOREN 
 

 06 aug  Truus Falke   
  12 aug  Bertha Heidotting   
  20 aug  Annie Bartels   
  26 aug  Bertha Heidotting   
  03 sept  Truus Falke   
 

 

 
DATUM        2e COLLECTE 
06 aug  t/m  09 sept  Onderhoud kerk 
16 sept  t/m  24 sept  Vredesweekcollecte 
 

OUDERENVIERING 
 

 

In de maanden juni – juli en augustus 
is er geen ouderenviering. 

Wij wensen u een 
 
 

Maar noteert u alvast woensdag 27 september in uw agenda????? 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 

DATUM  TIJD    BIJEENKOMST  
07 sept  20.00 uur  Locatieraad vergadering  

COLLECTE 
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BLOEMVERSIERING 

 
 Minie Snippe  0591-314063 
 Lenie Theijken  0591-317073 
 
 
 

 
 

Overleden           04 juli 2017 
 

Maria Helena Lambers-Heller 
 

Jhr. M.W.C. de Jongestraat 24 
7891 KN Klazienaveen 
In de leeftijd van 78 jaar       

07 juli 2017 
 

Willem Lippold 
 

Kamerlingswijk wz 30 
7894 AL Zwartemeer 
In de leeftijd van 81 jaar                                                 

Dat zij mogen rusten in vrede 
 

 

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  

 

FAMILIEBERICHTEN 
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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 
 

NIEUWS VAN DE BANIER 

 
Vrijdag 08 september 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen u allen een fijne vakantietijd 
 

PAROCHIECONTACTDAG 2017 
 

Verslag en uitslagen zondag 02 juli 
Het wonder op ons kerkplein is weer geschiedt, zonder problemen vervult een 
ieder zijn of haar taak. Een hele gebeurtenis die vlekkeloos verloopt, een heuse 
rommelmarkt met daarnaast vele activiteiten, een fantastische devote Woord- 
en Communieviering met als thema open huis, begeleidt door onze 3 koren, 
gezellige accordeonmuziek en een terras met gezellige zitjes, waar vreugde,  
lief en leed met elkaar gedeeld werd. 
Een heel gezellige open dag. We hebben weer vele mensen mogen begroeten 
en ontmoeten.  

ONZE DANK HIERVOOR!!! 
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Bedrijven en personen die ons financieel en materieel gesteund hebben: 
 
Verwer kraamverhuur, Tieck slijperij,  Graco graszoden, slagerij  Grouwe,  
Motor club Black Eagle, Chris en Grietje Temmen, Zwartemeerse Boys, 
Buurtbeheer, de Bakker van veenmuseum, Spar- fam. Kroeze, Tuinbouw, Jan 
Strijker, Fa. Wolken en Fa. Kemco en Ronnie Peters. 
 

PAROCHIECONTACTDAG 2017: UITSLAGEN LOTERIJEN 

 
➢ 1. Paaskaars:   lotnummer  201 
➢ 2.  Kerkboekje:  A. Peters-Arling nr 2  
➢ 3.  Parochieblad:    S. Post-Conen 
➢ 4.  Grote verloting:   

  
 
 
 
 
 
 
Alle prijzen van de grote verloting zijn 
uitgereikt aan de winnaars. 
Alleen is de winnaar van de 
Paaskaars nog onbekend.  
 

Alle gevers, donateurs, leveranciers, 
winnaars en aanwezigen dank voor 
uw inbreng. 

Namens onze RK kerk 
Ria Bruinsma, Thea Lohuis, Bert Kiers, Paul van Olffen  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1e 2528 8e 3672 15e 3600 

2e 626 9e 1160   

3e 2539 10e 1678   

4e 3278 11e 2237   

5e 2631 12e 1326   

6e 834 13e 3719   

7e 1862 14e 1727   

 
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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INLEVEREN KOPIJ 
Voor het volgende parochieblad 
voor vrijdag 25 augustus 2017 

DE VIJF ZUILEN VAN HET ISLAMITISCH GELOOF (VERVOLG) 
 

De eerste zuil was sjahada, de geloofsbelijdenis. 
"Er is geen andere God dan Allah en Mohammed is zijn profeet". 
Met deze belijdenis wordt de mens , ook formeel, een moslim, vooropgesteld 
dat de toewijding aan God niet alleen in woorden, maar ook als innerlijke 
instelling tot uitdrukking komt.Een moslim moet belijden dat hij God in zijn 
gedachten en zijn hart heeft. 
Als gevolg van deze instelling combineert een moslim geloof en handelen in 
het dagelijks leven tot een geheel. Er vindt geen scheiding plaats tussen 
persoonlijk geloof en openbaar handelen. 
 

De tweede zuil - salat - het gebed. 
Een moslim bidt wanneer en zo vaak 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, ritueel gebed. 
Daarnaast is het gebed privé en bepaalt de gelovige zelf 
hoe vaak hij bidt. Bij salat moeten de volgende punten in 
acht genomen worden. 
 

1 Het vindt plaats in een toestand van rituele reinheid, wat inhoudt dat handen, 
armen, ellenbogen, gezicht, oren en voeten worden gewassen en het haar 
wordt bevochtigd. 

2 Het tijdstip waarop (bij zonsopgang enz.) is vastgelegd. 
3 Het gebed wordt in het Arabisch opgezegd. 
4 Het bidden gebeurt in de richting van Mekka. 
 

HET VRIJDAGSGEBED. 
Het openbare vrijdagsgebed brengt de gelovigen een keer per week 's middags 
naar de moskee. Daar bidden ze in rijen naast elkaar, ongeacht hun 
maatschappelijke positie en hun welstand, als gelijke onder gelijken - en gelijk 
voor God. Het hoofd van de gelovige raakt bij het vooroverbuigen de vloer. de 
gelovige weet dat de profeet heeft gezegd dat de waarde van een enkel gebed 
in een moskee uitgesproken 25 keer zoveel waard is als een thuis gebeden 
gebed. Een gebed in de Kaäba in Mekka is evenveel waard als 100.000 
gebeden. 

wordt vervolgd 
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LACHEN BUITEN DE KERK OM 
 

Aan het eind van de mis vraagt de priester:  
"Hoeveel van jullie hebben hun vijanden vergiffenis 
geschonken"?  
80% steekt de hand op. 
 

De priester herhaalt zijn vraag met enige aandrang. 
"Hoeveel van jullie hebben hun vijanden daadwerkelijk 
vergiffenis geschonken"? 

 

Iedereen steekt nu zijn hand op, behalve één oud mannetje op de voorste rij. 
De priester vraagt aan de man waarom hij zijn vijanden niet vergeeft. 
Waarop de man zegt: " Ik heb geen vijanden ". 
 

De priester gelooft z'n oren niet en vraagt het mannetje hoe oud hij is.  
"Ik ben 99 jaar en 11 maanden". 
Alle kerkgangers klappen in hun handen en prevelen " proficiat ". 
 

Maar de priester zet door en spreekt de man aan.  
"Dat kan toch niet waar zijn, zo oud en echt GEEN vijanden"? 
Waarop de grijsaard met een glimlach om de mond antwoord;  
"Ze zijn allemaal dood". 
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‘NEW FRIENDS ON THE BEACH’ 
 

Op 24 september geeft het geheel 
vernieuwde Jongerenplatform de aftrap 
voor een heel nieuw seizoen. Of beter:  
de opslag want we gaan samen 
beachvolleyballen. In de indoor 
beachvolleybal-hal in Groningen. Het 
belooft een jaar te worden met nieuwe 
kansen. Onder andere met ons eerste 
JONGERENWEEKEND van 24-26 
november in Appelscha. 

 

Startbijeenkomst: Beachvolleybaltoernooi voor jongeren tussen de 14-30 jaar 
 

Je kunt je aanmelden als eenling, team van twee of vier of in andere 
samenstelling. De toernooidirectie plaatst ons in eerlijke teams. Als je je 
aanmeldt houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen.  
Aanmelden kan bij Lisette Winter: l.winter@bisdomgl.nl 
De kosten zijn € 5 per persoon. 
 

Waar:    Groningen 
 

Programma: We beginnen 24 september om 14.00 uur met een 
eucharistieviering in de  
Franciscuskerk, Zaagmuldersweg 67 in Groningen.   

 

Daarna gaan we samen naar de hal en hebben een sportieve 
middag en de kans om elkaar beter te leren kennen. 
We sluiten samen af met iets eenvoudigs te eten.  

 

Kom ook en doe met ons mee! 
 

Het Jongerenplatform (Jacco, Cecilia, Ellen, Renée, Gerben, Johannes, 
Sophie, Stefan, Alex, Marieke, Anna, Lisette, Marlon, Tjitze, Jozef, Marco en 
Piet) 

mailto:l.winter@bisdomgl.nl
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PERSBERICHT 
 

 
SECRETARIAAT VAN HET ROOMS-KATHOLIEK 
KERKGENOOTSCHAP IN NEDERLAND  

 
 

Nederlandse vertaling wereldwijde enquête Vaticaan onder jongeren   
 

De wereldwijde enquête onder jongeren die het Vaticaan online houdt, wordt in 
het Nederlands vertaald en komt volgende week donderdag 6 juli online.   
De vragenlijst komt te staan op rkkerk.org/survey.  
  
Nederlandse jongeren kunnen dan de vragen lezen en beantwoorden in de 
eigen taal. De resultaten worden later toegevoegd aan de reacties uit de hele 
wereld op deze enquête over jongeren, het geloof en de onderscheiding van 
de roeping.  
  
Er wordt momenteel hard gewerkt aan zowel de vertaling van de enquête, die 
14 juni is vrijgeven, en de techniek om deze online vanuit Nederland 
toegankelijk te maken. ‘Dat vraagt even wat tijd, maar we zijn blij dat we op 6 
juli een en ander online kunnen hebben’, vertelt Gerrie Conen, 
beleidsmedewerker van Jong Katholiek op het Secretariaat van het Rooms-
Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) in Utrecht.   
  
‘Onder meer via de websites rkkerk.nl en jongkatholiek.nl zal de enquête te 
vinden zijn. Verder hopen we via de bisdommen in de parochies zo veel 
mogelijk jongeren te bereiken die mee willen doen aan de enquête’, aldus 
Conen.  
  
De enquête vindt plaats ten behoeve van de 15e Gewone Algemene  
Bisschoppensynode, die in oktober 2018 wordt gehouden met als thema 
‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Jongeren worden 
op deze manier in gelegenheid gesteld input te leveren voor deze synode van 
Bisschoppen.   
  
Informatie vanuit de Nederlandse Kerkprovincie over de komende  
Bisschoppensynode is te vinden in een speciaal nieuwsdossier op rkkerk.nl en 
op jongkatholiek.nl.  Informatie vanuit het Vaticaan over de synode is te vinden 
op de website youth.synod2018.va.  
   
  

 

https://www.rkkerk.nl/dossiers/dossier-jongerensynode/
https://www.rkkerk.nl/dossiers/dossier-jongerensynode/
http://jongkatholiek.nl/
http://jongkatholiek.nl/
http://youth.synod2018.va/content/synod2018/en.html
http://youth.synod2018.va/content/synod2018/en.html


 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 

   

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/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

 
 



 
 

 
Vakantie 

 

God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen,  
zich even los kan maken uit het gareel  
van de zorgen en verantwoordelijkheid,  
dat los en vrij, de aarde kan proeven en ruiken,  
en de lucht, het water en de mensen erbij. 
 

Geef mij een hart dat  nog kan luisteren  
naar de vogels en kan glimlachten  
bij de verre geluiden van andere dieren  
als de morgen begint. 

 
Geef mij een hart dat nog op de uitkijk staat  
naar vreemde mensen en andere dingen  
en gelukkig is, om hun anders-zijn.  

 
Geef mij een hart, dat nog kan spelen  
en alles kan vergeten bij een bal in het water  
of een kind in het zand.  

 

God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen 
zoals U, op de zevende dag, 

toen alles zeer goed was, 
wat U had gemaakt. 

 


