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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:        vacant 
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  
  

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 2 november 

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 
25 november t/m 22 december 2017 

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

dag 28 & 29 okt 28ste zondag koor 

zaterdag Barger-Compas Pastoor Duzijn 19.00 Dames 

 Emmer-Compas CV-W KV 19.00 Heren 

zondag Klazienaveen CV-W KV 09.00 Samenzang 

 Zwartemeer CV-W KV 10.30  Gem. Koor 
     

dag 1 nov Allerheiligen  koor 

woensdag Zwartemeer 
Pastoor Buit 
MHvD 

19.00 Young People 
     

dag 2 nov Allerzielen  koor 

donderdag Klazienaveen GV-W KL 19.00 Dames/Heren 

 Zwartemeer GV-W ZM 19.00 Gem. Koor 

 Barger-Compas GV-MO 19.00 Heren 

 Emmer-Compas GV-W EC 19.00 Dames/Heren 

dag 4 & 5 nov 31ste zondag koor 

zaterdag Klazienaveen Pastor Myriam 19.00 Kinderkoor 

 Zwartemeer CV-W ZM 19.00 Gem. Koor 

zondag Barger-Compas Bis. v.d. Hout 09.00 Heren 

 Emmer-Compas Bis. v.d. Hout 10.30 Dames 
     

dag 11 & 12 nov 32ste zondag koor 

zaterdag Barger-Compas Pastor Myriam 19.00 Heren 

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 19.00 Enjoy 

zondag Klazienaveen Pastor Myriam 09.00 Dames/Heren 

 Zwartemeer Pastor Myriam 10.30  Yaëla 
     

dag 18 & 19 nov 33ste zondag koor 

zaterdag Klazienaveen Pastoor Duzijn 19.00 Jesus Freaks 

 Zwartemeer Pastoor Buit 19.00 Gem. Koor 

zondag Barger-Compas CV-W EC 09.00 Dames 

 Emmer-Compas CV-W EC 10.30 Heren  
     

dag 25 & 26 nov 
34ste zondag  
Christus Koning 

 koor 

zaterdag Barger-Compas Past. Wagenaar 19.00 Heren 

 Emmer-Compas CV-W EC 19.00 Heren 

zondag Klazienaveen Past. Stiekema 09.00 Care Free‘ 

 Zwartemeer Past. Stiekema 10.30 Young People 
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BEREIKBAAR VOOR ZIEKENZALVING EN UITVAARTEN 
 
 

Week 41 09 okt t/m 15 okt Pastor Myriam 

Week 42 16 okt t/m 22 okt Pastor Myriam 

Week 43  23 okt t/m 29 okt Pastor De Wolff 

Week 44 30 okt t/m 05 nov Pastor Myriam 

Week 45 06 nov t/m 12 nov Pastor De Wolff 

Week 46 13 nov t/m 19 nov Pastor De Wolff 

Week 47 20 nov t/m 26 nov Pastor De Wolff 
 
 

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

Voor het aanvragen van het Sacrament van Ziekenzalving zie onderstaand 
bericht. 
 

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

SACRAMENT VAN ZIEKENZALVING 
 

Indien het Sacrament van Ziekenzalving gewenst is, wilt u de priester dan zo 
snel mogelijk benaderen, liefst in een vroeg stadium van de ziekte. Het 
sacrament is immers bedoeld voor zieken om ze kracht en sterkte te geven, 
soms tot genezing en soms om het lijden dat gepaard gaat met ziekte te kunnen 
dragen. Het is zowel voor de zieke en diens familie als voor de betreffende 
priester beter als er tijd is om in alle rust een afspraak te kunnen maken en het 
ontvangen van het sacrament voor te bereiden.  
 

Parochianen van de locaties Klazienaveen en Zwartemeer zouden we willen 
vragen om als eerste pastor Tjepkema te vragen. Parochianen van de locaties 
Barger-Compascuum en Emmer-Compascuum zouden we willen vragen om 
als eerste pastoor Deuling te vragen.  
 

Pastoor J.E.B. Deuling tel: 0599-412612 
Pastor T.T. Tjepkema   tel: 0524-512776 
 

DOPEN 
 

Pastoor Buter uit Emmen heeft zich bereid verklaard om 
beschikbaar te zijn om te dopen. Wilt u uw kindje laten 
dopen, dan kunt u dit opgeven bij het parochiebureau 
van uw locatie. Zij mogen contact opnemen met pastor 
Myriam voor de doopvoorbereiding. Hierna zal zij met u 
en pastoor Buter een afspraak maken voor het 
toedienen van het doopsel.  
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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 

0591-349051 

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). 
 

WOORD VAN DE PASTOR 
 

Afgelopen week vond ik in mijn mail een stuk van een gedicht van Hein 
Stufkens. Het gedicht heet: Een lied van 
dankbaarheid. 
 

Niets is van mij, 
alles gekregen, 

 

enkel reden om dankbaar te zijn. 
 

Het licht en het leven, 
de vreugde, de pijn, 
om niet gegeven; 
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het brood en de wijn, 
de dood en de liefde, 

honing, azijn, 
alles gekregen, 

 

enkel reden om dankbaar te zijn. 
 
Het gedicht werpt een ander licht op onze dagelijkse werkelijkheid, die soms 
heel mooi, maar ook weleens zwaar of verdrietig kan zijn. Over enkele dagen 
– op 2 november – gedenken we onze overleden dierbaren en dat roept vaak 
weer verdriet en gemis op. Maar hopelijk proeven we ook iets van dankbaarheid 
voor al het goede dat is gegeven, dat we samen mochten beleven.  
 

Ik denk ook aan de situatie in onze parochie. We moeten het tijdelijk zonder 
pastoor in ons midden doen. En dat betekent dat het meeste wel doorgaat, 
zoals bijvoorbeeld de weekendvieringen. Maar niet alles kan zoals we het 
misschien graag zouden willen, er blijft nog wat te wensen over. Laten we 
proberen ook deze situatie te aanvaarden en vanuit dat andere perspectief te 
zien. Er wordt ons zoveel gegeven.  
 

Onze werkelijkheid is groter dan alles wat we kunnen zien. Door alles heen 
worden we door God gedragen en wordt ons alles gegeven. Moge dit besef 
ons dragen en steunen, in deze tijd, en in alle toekomstige goede en in slechte 
tijden.                                      

Pastor Myriam 
 

“PRIESTERLIJKE” ZORG IN EEN PASTOORVRIJE PERIODE 
 

Nu we tijdelijk geen pastoor hebben, hebben verschillende priesters in ons 
bisdom zich bereid verklaard om onze parochie op verschillende manieren bij 
te staan. 
 

Pastoor Deuling uit Musselkanaal zal bereikbaar zijn voor het toedienen van de 
ziekenzalving in de locaties Barger-Compascuum en Emmer-Compascuum 
(tel. 0599 – 412612). 
Pastor Tjepkema uit Coevorden zal bereikbaar zijn voor het toedienen van de 
ziekenzalving in de locaties Klazienaveen en Zwartemeer (tel. 0524 – 512776) 
 

Pastoor Buter uit Emmen heeft zich bereid verklaard om beschikbaar te zijn om 
te dopen. Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u dit opgeven bij het 
parochiebureau van uw locatie. Zij mogen contact opnemen met pastor Myriam 
voor de doopvoorbereiding. Hierna zal zij met u en pastoor Buter een afspraak 
maken voor het toedienen van het doopsel.  
 

De eucharistievieringen door de week komen te vervallen. De 
weekendvieringen en vieringen op feestdagen gaan “gewoon” door op de 
geplande tijden. Verschillende priesters zullen op hun vrije zaterdagavond of 
zondag in een eucharistieviering op een of meer locaties van onze parochie 
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voorgaan. Ook de bisschop zal enkele malen voorgaan in onze parochie. 
Pastor Myriam en voorgangers uit onze werkgroepen zullen de overige 
vieringen verzorgen. Het vieringenrooster vindt u vooraan in het parochieblad. 
 

Vicaris-generaal Wellen zal in de komende tijd de functie van waarnemend 
pastoor vervullen. 
 

We zijn heel dankbaar voor alle priesterlijke zorg door bisschop, vicaris en 
priesters uit ons bisdom. 
 

Tenslotte kunnen we nog melden dat we naast de priesterlijke zorg ook weer 
hulp krijgen van pastoraal werker Tako de Wolff die vanaf 1 oktober t/m 31 
december weer voor 0,2 fte in dienst zal zijn voor onze parochie. Hij zal o.a. 
meedraaien in de uitvaartwacht en enkele vieringen gaan doen.  
 

Pastor Myriam  
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Het zijn drukke tijden voor het parochiebestuur. In de 
weekenden van 23/24 september en 30 
september/1 oktober hebben we afscheid genomen 
van pastoor de Zwart. Zoals u allen begrepen zult 
hebben, kan het nog wel even duren voor er een 
nieuwe pastoor voor onze parochie beschikbaar is. 

Gelukkig denkt het Bisdom actief met ons mee om te ontstane leegte op te 
vullen. Daarnaast zijn diverse priesters bereid om onze parochie op 
verschillende manieren bij te staan. 
 

Hoe het een en andere opgevangen wordt, leest u elders in het Klaverblad. 
Tot nu toe is het parochiebestuur vooral bezig geweest met het kennismaken 
met elkaar en met hun werkveld. Na de zomervakantie is er een plan gemaakt 
met welke onderwerpen de komende periode aan de orde zullen komen. 
Natuurlijk zal het vertrek van de pastoor dit wel iets veranderen, maar toch 
zullen we proberen, zoveel mogelijk de dingen door te laten lopen.  
 

Om goed in gesprek te blijven met de locatieraden, is er een gezamenlijk 
overleg geweest. Er zijn onderwerpen aan de orde geweest zoals het 
aanvragen van de Verklaring Omtrent Gedrag voor een deel van de vrijwilligers, 
de overlegstructuur, het beleidsplan voor de jeugd van 14 tot 23 jaar en het al 
dan niet gezamenlijk vieren van de Eerste Heilige Communie en het Heilig 
Vormsel. 
 

Wilt u over deze of andere zaken betreffende de parochie of uw locatie meer 
weten, neem dan contact op met iemand van de Locatieraad of het 
parochiebestuur. Hun namen vindt u elders in het Klaverblad. 

Mirjam Buizer 
secretaresse/communicatie 
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UITNODIGING MARTINUSDAG 11 NOVEMBER 2017 
 

heiligeGeest.com! 
Dit is het thema van de komende Martinusdag op 11 
november. Vormelingen uit het hele bisdom worden 
uitgenodigd om naar Drachten te komen voor een dag 
vol met bijzondere dingen. 
 

Er is een eucharistieviering met onze nieuwe Bisschop 
mgr. R. van den Hout. Er zijn mooie en humoristische 
filmpjes over het thema. We gaan in gesprek over wat 
de Heilige Geest nu ECHT doet in iemands leven.  

 

Er zijn te gekke workshops: Heel Bisdom Bakt. Hoe maak je professioneel licht 
en geluid op een podium? Hoe maak ik een online quiz? Rozenkrans knopen. 
Voetbal. Glas en keramiek schilderen. Er is veel te zien, te voelen en te proeven 
en van alles te doen. 
 

Meld je (met je hele groep) aan: l.winter@bisdomgl.nl dan ontvang je alle 
gegevens en kun je alle voorkeuren aangeven! 
 

Actuele informatie op Fb: Martinusdag 2017 
Contact p.timmermans@bisdomgl.nl en 06-24863901 
 

Frank, Sander, Ben, Renee, Charlotte en Piet 
 

BELEIDSPLAN JONGERENGROEP VOXDEI 
 

Uitnodiging 
 
Woensdag 15 november om 20.00 uur, zal 
het Beleidsplan gepresenteerd worden in ons 
Parochiehuis te Emmer-Compascuum. 
 

Aan dit plan is 2 jaar gewerkt, de jongeren 
hebben activiteiten georganiseerd en gedaan 
om uit te vinden wat zij belangrijk vinden voor 
hen en het geloof. 
 

Dit alles is samengevoegd in een beleidsplan 
voor alle jongeren van onze parochie. 
Graag willen we dit aan u presenteren en 
hopen dat jong en oud zal komen. 
Na de presentatie kunt u vragen stellen en 
misschien nog ideeën naar voren brengen. 
 

Jongerengroep VoxDei 

mailto:l.winter@bisdomgl.nl
mailto:p.timmermans@bisdomgl.nl
http://bisdomgl.nl/wp-admin/media-upload.php?post_id=6068&type=image&TB_iframe=1
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BISSCHOP VAN DEN HOUT OVER HET ‘ONZE VADER’ 
 

Op donderdag 9 november 2017 organiseert de Projectgroep Toerusting van 
het Vicariaat Groningen-Drenthe een avond over het nieuwe Onze Vader. 
 
Het Onze Vader is het bekendste gebed van het christelijk geloof. Elke christen, 
van welke richting ook, kent dit gebed. Vanaf het begin van de adventstijds van 
2016  wordt in Nederland  en  Vlaanderen één gewijzigd Onze Vader gebeden,  
vooral in de kerkdiensten.  
 

Onze bisschop, Mgr. Van den Hout, komt ons deze avond vertellen over de 
achtergronden van dit gebed dat van Jezus zelf afkomstig is. We vinden het 
terug in de evangeliën van Matteüs en Lucas, maar merkwaardig genoeg niet 
bij de andere twee evangelisten. Zijn er in het Oude Testament voorlopers 
van dit gebed aan te wijzen? 
 

Waarom is trouwens deze gewijzigde versie doorgevoerd? Wat zijn daarvan de 
achtergronden? Bovendien: wat zijn de precieze tekstwijzigingen en was de  
oude versie echt aan vervanging toe? 
 

Velen hebben al kennis kunnen maken met onze nieuwe bisschop, maar via 
deze avond leren we hem op een “catechetische” manier kennen.  
Waar, wanneer, wie en voor wie? 
 

Waar:   Parochiezaal Franciscuskerk 
    De Schanswal  4 
    Emmen (Emmerschans) 
   

Wanneer: Donderdag 9 november 2017 
                    Van 20.00 tot 22.00 uur 
 

Voor wie: Allen die zich willen bezinnen 
over dit gebed dat Jezus zelf 
ons heeft geleerd. We bidden 
het zo vaak, maar denken er dan niet echt bij na. 

 

Door wie:  Monseigneur Dr. C.F.M. van den Hout, 
                    onze nieuwe bisschop. 
 

Opgave:  Aanmelden tot 1 november 2017 bij: 
    Vicariaat Groningen-Drenthe  t.a.v. mevr. L. Winter 
    Ubbo Emmiussingel 79 9711 BG Groningen 
    tel. (050) 40 65 888 alle dagen  
    e-mail: vicariaatgrdr@bisdomgl.nl  

 
Aan deze avond zijn geen kosten verbonden. 
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OOK ZO’N ZIN OM TE GRIEZELEN??? 
 
Kom dan 1 december om 19:00 uur naar het 
parochiehuis van de katholieke kerk in Barger-
Compascuum, Verlengde Oosterdiep w.z. 67.  
 

Hier staat jullie een spannende tocht te 
wachten georganiseerd door jongeren van de 
Vox Dei groep.  
 

Zijn jullie er klaar voor? 
 

De kosten zijn € 2,50 p.p. en achteraf hebben we een hapje en een drankje.  
 

Voor opgave mail je naar janiquedijck@gmail.com en voor verdere vragen bel 
naar Jolien Dijck  tel: 06-34390693.  
 

LET OP: De minimum leeftijd is 11 jaar,  
maar houdt er rekening mee dat het behoorlijk griezelig kan wezen. 
 

Wij hopen van harte dat er ook volwassenen mee zullen doen. 
 

 

BEDEVAART NAAR HEEDE 

 
Bedevaart naar Heede 
Parochie Heilig Kruis 

29 Oktober 2017 
 

U bent van harte uitgenodigd en welkom om deze 
bedevaart met ons mee te maken. 

De Eucharistieviering begint om 14.30 uur in de 
oude bedevaartkerk te Heede waarna we een 

gebedsmoment zullen hebben bij de twee kappellen. 
 

Er is de mogelijkheid om na de viering koffie te 
drinken in de nabijgelegen Konditorei. 

 
O.L.V. van Lourdes   Mussel- Kopstukken 
H. Antonius van Padua  Musselkanaal 
Maria ten Hemelopneming  Stadskanaal 
H. Willibrordus     Ter Apel 
H. Jozef       Zandberg 
 

Pastoor J.E.B. DeulingTel: 0599- 412612 
Email: j.e.b.deuling@planet.nl 

mailto:janiquedijck@gmail.com
mailto:j.e.b.deuling@planet.nl
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KINDERPAGINA 



Klaverblad  Barger-Compascuum Pagina | 13 

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 

     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 
Budgethouder:   Henk Drent     06-54224707 
Onderhoud gebouwen :  Jan Bruins     0591-349500 
Kerkhoven:   Herman Wehkamp   0591-349082 
Communicatie:   vacant  
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 28 oktober 
Ouders Heller-Benes, ouders Hartmann-Gerdes, gezusters Wielage, Lenie 
Berends-Heijne, ouders Hake-Cramer, Willie Menzen, Herman Mencke, 
ouders Berens-Hake, Hendrik Dijck, ouders Berends-Peters, Wout Verwer, 
Lies Alers-Menzen, Jantina Peters-Wubkes, Lies Griemink-Schulte, Anna 
Margaretha Rocks-Siekman. 
 

Donderdag 2 november          Allerzielen  
Johan Bernard Tubben en Anna Dina 
Tubben-Sandker, fam. Linnemann-Rass, 
ouders Heller-Benes, ouders Hartmann-
Gerdes, ouders Kohnken en Henk, gezusters 
Wielage, Lies Hartmann, Chris Weinans, 
overl. fam. Hartmann-Hartmann, Gerard 
Koiter, echtpaar Vedder-Wehkamp, ouders Wehkamp-Keuter, Corry 
Hartmann-Wittendorp, ouders Wehkamp-Alberts, Lenie Berends-Heijne, 
ouders Hake-Cramer, Willie Menzen, ouders Steenhuis-Rolfes en dochter Lia, 
Minie Wubkes-Többen, ouders Cramer- Tubben, Siny Linnemann-Dieters, 
ouders en grootouders Linnemann-Kuhl, ouders Scholte Albers-Hemmen, 
ouders van Vliet-Heijnen, ouders Berens-Wehkamp en kinderen, ouders 
Berens-Hake, Jan Kuhl, Hendrik Dijck, ouders Dijck-Schulte, ouders Veringa-
Tieben, Jeroen Dijck, Aafje Veenstra, Tinus Pepping, ouders Feringa-Hake, 
grootouders Feringa-Rolfes, grootouders Hake-Wubben, gezusters Feringa, 
ouders Heller-Bols, ouders Tubben-Keizer, ouders Berends-Lippold, Hennie 
en Erwin Feringa, Annemarie Schulte, Herman Wielage, ouders Suelmann-
Berends, Gretha Gepken-Muter, fam. Gepken-Linnemann, overl. van de fam. 
Kuhl-Gebben, Hendrik Heller, overl. fam. Bernard Heinrich Hake, overl. fam. 
Heller-Ottens, ouders Berends-Peters, Alberdina Berends-Lippold, ouders 
Berends-Peters, ouders Berends- Hölscher, Mieke Peters-de Vries, ouders 
Peters-Lingenaar, ouders Hölscher-Arling, ouders Arling-Kemper en Annie, 
Theodoor Arling, ouders Tibben-Schulte, fam. Linnemann-Drees, Lies Alers-
Menzen, Willie Menzen, echtpaar Arling-Linnemann, ma Schulte-Gosevoort, 
overl. fam Gosevoort-Lingenaar, overl. fam. Schulte-Roesler, Johan Hake, 
ouders Gepken-Veringa, Mieke Gepken-Rass, ouders Sulman-Tappel, Wim 
Grummel, overl. fam Heller-Nieters, Harm, Bennie en Eddie Wübkes, Roy 
Bruins, Herman Wolken, Abel Rolfers en dochter Heleen, ouders Suelmann-
Nieters. 
 

Zondag 5 november  
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, gezusters Wielage, 
ouders Hake-Cramer, Herman Mencke, Bennie Berens, ouders Berens-Hake, 
Jantina Peters-Wubkes, Lies Griemink-Schulte, Anna Margaretha Rocks-
Siekman, Abel Rolfers en dochter Heleen. 
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Donderdag 9 november 
Wilhelm Joseph Dijck 
 

Zaterdag 11 november 
Fam. Linnemann-Rass, gezusters Wielage, Karin Peters, ouders Hake-
Cramer, Willie Menzen, Herman Mencke, Wim Wehkamp, ouders Berens-
Hake, Wout Verwer, Karin Peters, Jantina Peters-Wubkes, Lies Griemink- 
Schulte, Anna Margaretha Rocks-Siekman. 
 

Zondag 19 november  
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, gezusters Wielage, 
Lenie Berends-Heijne, ouders Hake-Cramer, Herman Mencke, Jo Berens, 
ouders Berens-Hake, vader Herman Heller, Jantina Peters-Wubkes, Lies 
Griemink-Schulte, Anna Margaretha Rocks-Siekman. 
 

KOFFIEDRINKEN 
 

Op zondag 19 november is er na de viering 
weer gelegenheid om gezamenlijk en 

een kop koffie te drinken in de parochiezaal. 
 

KOSTERS 
 

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

FELICITATIES 
 

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

van harte feliciteren. 
 

 

De opbrengst van Sam’s kledingactie bedroeg 450 kg 
Namens mensen in nood, bedankt voor uw bijdrage. 

 

 

Op woensdag 8 november  om 14.00 uur is er 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. 

SAM’S KLEDINGACTIE 

VIERING VOOR OUDEREN 
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GEDOOPT 
 

Op 10 september zijn gedoopt:  

Romy  Stevens    Noa  Stevens  

         Sem  Wolters      Xavi  Wolters 
 

Op 24 september zijn gedoopt:   

Jaylano Korthuis 

      Fedde Foekens 

                       Meike Berends  
 

Namens de parochie van harte gefeliciteerd!! 
 

IN MEMORIAM 

 

Anna Margaretha Rocks-Siekman 
 

7 april 1921  26 augustus 2017 
 

Ze groeide op aan de Berkenrode in een gezin van 5 kinderen. In april 1947 
trouwde ze met Franz die ze had leren kennen op een dansavond. Ze kregen 
3 kinderen en woonden vanaf 1954 in het Spaan. Na het overlijden van Franz 
in 2002 heeft ze de draad weer opgepakt. Ze hield van het leven en kon 
genieten van kleine dingen. 
Ze overleed in de vroege morgen van 26 augustus in de gezegende leeftijd 
van 96 jaar. Op 30 augustus is ze na een plechtige uitvaardienst, naast haar 
man ten ruste gelegd op het parochiekerkhof. 
 

************************************ 

Jan Willem Berens 
Willie 

4 september 1943  10 september 2017 
 

Willie woonde na het overlijden van zijn moeder 
lange tijd in de Trans aan het Leeuwerikenveld in 
Emmen. Daar overleed hij na een langzaam 
afnemende gezondheid. Een mooie spreuk stond 
boven de rouwadvertentie. 
 
 

Op 14 september is er na een afscheid in de 
Trans een plechtigheid gehouden in het 
crematoriam te Emmen. 

 

We wensen beide families Gods kracht en sterkte toe. 
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Beste medeparochianen, zoals vorig jaar afgesproken is, willen we op 
dinsdag 28 november een informatieavond organiseren voor alle leden van 
onze parochielocatie. Er zullen op deze avond verschillende thema’s aan de 
orde komen zoals onder andere: 

- De voorzitter van het kerkbestuur zal iets vertellen over het 
reilen en zeilen van het kerkbestuur. 

- Zaken m.b.t. het kerkhof (dhr. Henk Harmes) 
- Financiën 
- Wat er verder ter tafel komt 

 

De informatieavond zal worden gehouden  
in de Pastorie en begint om 20.00 uur 

 

Allen van harte welkom en tot ziens op dinsdag 28 november. 
 

Met vriendelijke groeten, 
H. Linnemann, secretaris 

 

ALLLERZIELEN 

 

Elk jaar weer 

de gedachten 

aan wie niet meer is. 
 

2 november, gedenken wij al onze 
gestorven dierbaren. Ook in onze kerk 
zal er een viering zijn van Allerzielen 
waarin wij alle overledenen herdenken 
en heel in het bijzonder de overledenen 
van het afgelopen jaar. We noemen 
hun namen en ter gedachtenis steken 
we een kaars aan voor ieder van hen. 
 

Aan het eind van de viering krijgt u allen een grafkaars aangeboden en gaan 
we in processie naar het kerkhof. Daar staan we eerst nog een moment stil bij 
de kapel om de viering af te sluiten. Daarna kunt u de kaars naar een graf 
brengen. 

Donderdag 2 november om 19.00 uur 
in de St Josephkerk te Barger Compascuum. 

 

U bent van harte welkom deze viering bij te wonen. 
 

Werkgroep Zorg voor rouwenden 
 

 

VAN DE LOCATIERAAD  
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GEZINSVIERING 

Op 2 november herdenken wij de mensen die zijn overleden. Voor de grote 
mensen wordt dat in onze kerk altijd gedaan op de avond van Allerzielen, er 
is dan een viering waarbij de namen van de overleden mensen worden 
gelezen en kaarsen worden gebrand. 

 

De werkgroep gezinsviering wil dit jaar ook 
iets voor de kinderen organiseren, zodat ook 
zij speciale aandacht kunnen geven aan hun 
overleden oma, opa, tante, oom of een 
vriendje of vriendinnetje. 

Daarvoor willen wij jullie uitnodigen op 
 

vrijdag 3 november om 14.15 uur 
in het bijgebouw van de Collink 

 

Daar gaan we een verhaaltje lezen over Allerzielen, grafkaarsjes versieren, en 
deze dan ook gezamenlijk naar het kerkhof brengen, waar je ze dan op het 
graf van de overledene, of bij de kapel kan neerzetten.  
 

We willen de ouders /verzorgers hiervoor ook graag uitnodigen om erbij te zijn. 
Voor ranja met iets lekkers en een kopje koffie/thee wordt gezorgd. 
 

We hopen op een grote opkomst!!! 
 

Groetjes Marjolein, Marja en Truus 
 

DAGJE UIT DAMESKOOR ST. CECILIA 
 

Woensdag 4 oktober was het dan zover, om 8 uur 
vertrokken we in 2 busjes richting Zwartemeer, 
Meppen naar Groswolde waar we een heerlijk duits 
ontbijt aangeboden kregen. 
 

Om 11 uur vertrokken naar Papenburg waar de 
rondvaartboot al klaar lag om ons tijdens de 
rondvaart alles te vertellen over de 
werkzaamheden in de haven en natuurlijk de alom bekende “Meyer Werft”. 
 

Na een rondleiding met een gids in de grote Meyer Werft waar heel grote cruise 

schepen worden gebouwd, ging de reis naar de eind bestemming “Wesuwe” 

waar we als slot van een prachtige dag genoten van een voortreffelijk diner. 
 

Het was een erg gezellige en leerzame dag, 

Dames van de organisatie hartelijk bedankt. 
 

                                                                          Secretaresse Truus Linneman
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EMMER-COMPASCUUM – LOCATIE ST. WILLEHADUS 

 

 

Kerk en Parochiehuis: 
Hoofdkanaal O.Z. 82 A 
7881 CN Emmer-Compascuum 
Telefoon: 0591-351351 
 

Mail:        parochiewillehadus@kpnmail.nl  
Website: www.mariahertoginvandrenthe.nl  
 

Kerkbijdrage & parochieblad: 
NL71 RABO 0135 1018 32  
t.n.v. R.K. Kerkbestuur 
 
Giften Parochiehuis: 
NL17 INGB 0000 8406 07 t.n.v. Parochiehuis  
H. Willehadus Parochie o.v.v. gift Parochiehuis 

 

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

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

REDACTIEADRES: parochiewillehadus@kpnmail.nl 
 

CARITAS 
De Parochiële Caritas verleent financiële bijstand aan personen en gezinnen 
als er sprake is van een noodsituatie waarin de wettelijke bestaande 
voorzieningen niet voorzien.  
Contactpers.: René Berendsen tel: 0591-353630 
 

UITVAARTLEIDER 
Dhr. B. Zomer  tel: 0591-353093 mob: 06-53188727 
RK. Begrafenisvereniging Sint Barbara  
Website: http://rksintbarbara.nl 
  

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

Zondag 29 oktober  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Maria Gesina Heijne-Wessel, 
Willem Hendrik Berends, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Jan 
Geert Meijer, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, 
Fanny Geerdink en Riek Geerdink-Abeln, Hennie Bredek, Ben Deiman. 
 
Donderdag 2 november  Allerzielen 
Greetje Schulte-Heller, Helena Alida 
Harms-Ophof, Theo Deddens, overl. fam. 
Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, alle overl. van 
de fam. de Roo-Berends, Theresa de 
Roo, Maria Wilhelmina Wolthuis-
Weghorst, Gerard Mensink, Albert en 
Herman Heijne, Pastoor van den 
Barselaar, Zuster Bernardo, ouders 
Möller-Hemme, Ina Schuur-Wilts, 
echtpaar Wolters-Twickler, Truus Over-
Meijer, Willem Buurman, Johan Bernhard Welling en Leentje Welling-Voskuil, 
overl. ouders Kaiser-Hake, overl. ouders Over-Groen, ouders Weinans-
Scheven en Jan en Hendrik Scheven, Harm Ahlers en Leida Ahlers-Hüsers,  
Rudolf Tiben en Helena Tiben-Heller, Truus Schut-Weinans, Renk Kuper, 
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, ouders Hoesen-Zomer, Jan Geert Meijer, 
Alida Adriana Hulsebosch-Schoorl, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida 
Ellermann-Robben, Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, Jo Siekman, 
Geert Harm Thole, Bernadine Heijne-Scheven, Geert Hendrik Mensen en 
Roelofje Mensen-Lange, Anna Geertruida Thole, Henk Thole, fam. Bentlage. 
 
Zondag 5 november  
Greetje Schulte-Heller, Hendrik Trip en Engelina Trip-Welling, Boelie Rouw, 
overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, pa en Gea en 
Hans Sulman, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno Timmer, Gerard 
Mensink, ouders Teiken-Schulte, Truus Over-Meijer, Hendrik Koop en Annie 
Koop-Schoemaker, overl. ouders de Groot-Kaiser, Diny Hendriks, Jan 
Caspers, ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-
Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, Angela Gesina Ellermann-
Tiben, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Fanny 
Geerdink en Riek Geerdink-Abeln, Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, 
Jo Siekman, Geert Harm Thole, Ben Deiman, Lenie Bentlage-Tieben, voor 
ouders van ongedoopt gestorven kinderen. 
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Zaterdag 11 november  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Renk Kuper, Hennie en Riet 
Deiman-Dekkers, Alida Adriana Hulsebosch-Schoorl, Johan Bernard 
Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Henk Scheven, Ria Kaijser-
Dijck, Ben Deiman, Tonny Bentlage. 
 
Zondag 19 november 
Greetje Schulte-Heller, Theo van Mensvoort, overl. fam. Herbers-Ellermann, 
fam. Geerdink-Jansen, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina 
Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, echtpaar Wolters-Twickler, Maria 
Margaretha Ahlers-Hoezen, Johan Herman Thole, ouders Thole-Kloppenburg, 
Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, ouders 
Hoesen-Zomer, Jan Geert Meijer, Alida Adriana Hulsebosch-Schoorl, Johan 
Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Herman Heijnen en 
Annie Heijnen-Greve, Rika Harms-Schulte, Ben Deiman, Lenie Bentlage-
Tieben. 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

ma 23 okt t/m zo 29 okt Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 06 nov t/m zo 12 nov Diny de Roo 0591-351697 
ma 13 nov t/m zo 19 nov José Wessel 06-27369058 
ma 20 nov t/m zo 26 nov Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 27 nov t/m zo 03 dec René Berendsen 0591-353630 
 

PAROCHIEBUREAU 

 
Oktober  
ma 30  Bernadette de Roo   
 
November         December 
do  02  Christa Schut    ma  04  Tonny Thole 
ma  06  Tiny Hogenbirk    do   07  Tilda Heine 
do  09  Mieke Hoesen    ma  11  Bernadette de Roo 
ma  13  Tonny Thole     do   14  Christa Schut 
do  16  Tilda Heine     ma  18  Tiny Hogenbirk 
ma  20  Bernadette de Roo   do   21  Mieke Hoesen 
do  23  Christa Schut    ma  28  Tonny Thole 
ma  27  Tiny Hogenbirk    
do  30  Mieke Hoesen   
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ACOLIETEN / LECTOR 
 

datum misdienaar/acoliet lector 

28 okt Arjen Hoezen            Jeffrey Emming Mariska Zwols 

02 nov Leonie Tieben           Annemiek Bos Werkgroep avondwake 

05 nov Inge Bolk                  Marissa Herbers Diana Pomp-Tiben 

11 nov Julia Pol                    Astrid Bolk Jorinde Wessel 

19 nov Larissa Witteveen     Marell Mulder Janique Dijck 

25 nov Chantal Witteveen    NaomiEmming Ria de Vries 

 
BLOEMVERSIERING 

 

Gr 2 S. Wilkens 
M. Tiben 

29 okt t/m 12 nov 0591-351081 
0591-353718 

      

Gr 3 G. Rengers 
H. Idema 

13  nov t/m 26 nov 0591-354229 
0591-354626 

      

Gr 4 M. Tromp 
M. Spijker 

27 nov t/m 10 dec 0591-354507 
0591-353482 

 

KERKSCHOONMAAK 
 

Groep 2 20 nov   t/m  24 nov 

Groep 3 18 dec   t/m  22 dec 

 

CONTACTMIDDAG 
 

Op dinsdag 7 november  
is er weer een contactmiddag.  
 

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

Deze middag is voor iedereen van 70 jaar en 
ouder. Kom ook eens kijken,  
 

U bent van harte welkom! 
 

Hebt u geen vervoer, dan kunt u bellen met:  
Mevr. Hoesen tel: 0591-352408 
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Overleden 
Op 2 oktober is overleden onze medeparochiaan 

 

Dieter Fehrmann  

(Dietrich Hermann Karl) 

 

Op donderdag 5 oktober was de gezongen uitvaart in onze 
kerk. Waarna hij te ruste is gelegd op ons parochiekerkhof. 

Dat hij mag rusten in vrede. 
 

We wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies. 
 

******************************** 
Geboren 

Op 12 september 2017 is geboren: 
 

Marit Alberdina 
 
Dochtertje van Anita Kohnken en Erik van der Zee  
Stobakker 8 
7854 RC Aalden 
 

We wensen het jonge gezin heel veel geluk! 

Verhuisd  
 

Mevr. A.C. Bredek Hoffard van Achterweg 6  
naar Hoofdkan. WZ 81, 7881 AD 
 

Mevr. M.K. Buurman-Voss van Runde NZ 73 
 naar Spoel 43, 7881 BH 
 

Mevr. A.G. Welling-Spijker van Braakhekkeplein 40  
naar Spoel 125, 7881 BN 
 
Dhr. C.A. Nienhuis van Kastanjelaan 11  
naar Gruinten 8 7881 VG 
 

Francisca Kunst, en kinderen Julian, Patrick & Rianne Hoesen  
van Roswinkelerstr. 99 
naar J. Abelnstraat 35, 7881 AH 
 

Dhr. Hennie Pol is verhuisd van Kloosterweg 16,  
naar Braakhekkeplein 40, 7881 MC Emmer Compascuum 
 

We wensen iedereen een heel goede tijd op hun nieuwe adres 

FAMILIEBERICHTEN 

Marit 
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JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER 
 

J.A. Tubben-Buurman Spil 20 7881 BW EC 1-11-1925 

C. Bredek-Hoffard Hoofdkan. WZ 81 7881 AD EC 6-11-1936 

G.H. Ahlers Hoofdkan. WZ 41 7881 AC EC 6-11-1939 

J.H. Trechsel Oosterdiep WZ 25 7881 GL EC 8-11-1941 

G.J. Wolthuis  Kanaal B NZ 15 7881 NN EC 15-11-1931 

M.A. Berends-Tubben Runde NZ 160 7881 JL EC 19-11-1936 

M.T.M. Möller-Boerland Hoofdkan. WZ 30 7881 AB EC 20-11-1931 

M.H. Welling-Fehrman Mezenveld 143 7827 BZ Emmen 20-11-1937 

J. Abeln J. Abelnstraat 2 7881 AH EC 23-11-1935 

Zr Susanna Hofstee Herenstraat 1 3811 HG Amersfoort 24-11-1927 

R. Ellermann Zr. Simpliciastr.5 7881 MN EC 26-11-1939 

H.G.J. Twickler Spil 32 7881 BW EC 26-11-1933 

 
 

 

 
VRIJWILLIGERSBARBEQUE 

 

Op 9 september werd er ook 
een vrijwilligersbarbecue 
gehouden, als bedankje voor 
ál die vrijwilligers die het hele 
jaar belangeloos klaar staan 
om alles in de parochie zo 
goed mogelijk te laten 
verlopen. Om niemand te 
vergeten gaan we geen 
opsomming doen. Als het 
goed is weet iedereen dat 
het een hele grote groep 
parochianen betreft.  

 
Na een lange dag van regen, werd het aan het eind van de middag droog en 
konden we lekker buiten zitten. We kunnen terugkijken op een geslaagde 
avond. 
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KERKPROEVERIJ 
 

Op 9 september was het dan zover: onze eerste kerkproeverij.  
Onze kerk was de hele dag open voor bezichtiging. Er waren die dag diverse 
activiteiten georganiseerd waaronder een rondleiding door Diny, die vertelde 

over de kerk, beschilderingen, beelden, ect. 
Tijd voor een kop soep heeft zij niet eens 
gehad.  
 

Het liep lekker door die dag, zowel van mensen 
buiten de kerk als onze eigen parochianen die 
even om de hoek kwamen kijken.  
 

Bernadette en Maria waren die middag aan het 
bloemschikken en hebben prachtige stukken 
gemaakt voor de dienst van zondag, die 
gerelateerd was aan de kerkproeverij.  
 

De kerkproeverij zal 
geen proeverij heten 

als er niets te proeven zou zijn. Ook hier was 
natuurlijk aan gedacht. Van zoete nonnenkusjes tot 
St. Franciscuskoekjes, van breekbrood tot 
apostelensoep.  
 

Terug in de tijd, oftewel ‘hemels koken en bakken’. 
Het was een geslaagde en zegenrijke dag en zeker 
voor herhaling vatbaar. 
 

Iedereen bedankt voor de vrijwillige inzet en het 
mogelijk maken van deze dag.        

Mariëlle Oebeles 
 

BETALING KLAVERBLAD NAAR JUISTE BANKNUMMER 

 
We merken dat sommige parochianen hun vrijwillige bijdrage voor het 
parochieblad, nog overmaken naar het oude banknummer van de familie 
Martens. Dit nummer wordt niet meer gebruikt! 
Wilt u a.u.b. uw bijdrage overmaken op onderstaand banknummer, dan komt 
uw geld op de juiste plaats terecht: 

NL71 RABO 0135 1018 32   t.n.v. R.K. Kerkbestuur. 

Wilt u a.u.b. erbij vermelden: ‘Klaverblad + voor welk jaar’. 

Uw bijdrage voor het Klaverblad betaalt u aan de locatie Willehadus! 
Heeft u aangegeven dat u een vrijwillige bijdrage wilt geven en heeft u die nog 
niet overgemaakt, wilt u dit dan a.u.b. alsnog doen? Bij voorbaat hartelijk 
bedankt. 

Apostelsoep 



Klaverblad  Emmer-Compascuum Pagina | 26 

ALLERZIELEN 2017 OP DONDERDAG 2 NOVEMBER 
 

Allerzielen in het licht 2017 
Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop alle gestorvenen worden 
herdacht. Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd op 
de dag na Allerheiligen, met een viering, bidden en het branden van kaarsen 
en ook kerkhofbezoek en versiering van graven met bloemen.  
 

In de avondwake van Allerzielen op donderdag 2 november om 19.00 uur 
herdenken we ál onze dierbare overledenen en wij noemen met eerbied de 
namen van onze overleden medeparochianen en oud-parochianen die het 
afgelopen jaar, 2 november 2016 - 2 november 2017, van ons zijn 
heengegaan: 
 

Derkina Wübkes-Kip 
 

Hermanna Johanna Hendrika (Ria) Kaijser-Dijck 
 

Johan Hendrik (Henk) Thole 
 

Bernardus Johannes Martinus (Ben) Deiman 
 

Lenie Bentlage-Tieben 
 

Henderikus Hermannus (Herman) Buurman 
 

Thekla de Jong-Winkel (Thea) 
 

Dietrich Hermann Karl (Dieter )Fehrmann  
 

en wij denken aan álle overledenen van wie wij afscheid moesten nemen. 
We vertrouwen dat zij thuis zijn gekomen in het Licht. 
 

Aan het eind van de viering gaan we in processie naar het kerkhof, die 
daarvoor speciaal verlicht wordt, en kan eenieder op het graf van zijn/haar 
dierbaren een lichtje plaatsen. Graflichtjes bij de kerk verkrijgbaar € 1,-  
 
Kerk ’s middags open op Allerzielen 
Op donderdag 2 november is daarom vanaf 16.00 uur tot aan het begin van 
de Allerzielenviering om 19.00 uur onze R.K. Kerk (Hoofdkanaal O.Z. 82) 
open. Dan is eenieder van harte welkom om even de kerk binnen te lopen, 
even te zitten, stil te zijn en zo u wilt een kaarsje te ontsteken ter nagedachtenis 
aan een dierbare overledene.  Vanzelfsprekend is iedereen ook van harte 
welkom in de Allerzielenviering die begint om 19.00 uur. 
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KVE 
 

Dinsdag 14 November 
komt mevrouw Stokker Drentse verhalen vertellen 

 

GRAAG TOT DAN! 
 

JUBILEUMMUSICAL 
 

10 - 10 - 10 - 10  10 - LET OP - LET OP - tien - tien - tien - tien - tien 
 

Zondag 10 december om 15.00 uur kerstmusical 
in de katholieke kerk van Emmer-Compascuum. 

 

Eind oktober brengen we het script uit. Natuurlijk 
eerst voor de spelers en speelsters. 
 

In tien jaar tijd is de Kerstmusical uitgegroeid tot 
een groot spektakel. Veel mensen zijn actief 
betrokken met zang, licht, geluid, kleding en 
toneelspel. Het is een mooi moment voor een 
terugblik en om vooruit te kijken. 
 

Zet dus in uw agenda: ZONDAG 10 december 
15.00 uur naar de Katholieke kerk van Emmer-Compascuum.  
Kerstmusical met aansluitend kerstmarkt en gezelligheid. 
 

RK DE HOEKSTEEN: OUD PAPIERROOSTER 
 

Op onderstaande data staat de container voor oud 
papier weer op de parkeerplaats van de kerk.  
 

dinsdag 31-10-2017 woensdag 01-11-2017 

dinsdag 05-12-2017 woensdag 06-12-2017 

 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 onze school 
en de kinderen, want de opbrengt van het oud papier 
wordt besteed voor onze leerlingen. 

 

Alvast hartelijk bedankt 
voor het sparen voor onze school 

 

Kinderen en team van basisschool ‘De Hoeksteen’ 
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UITSLAG ENQUÊTE ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 
 

Eind 2016 zijn ouders met jonge kinderen benaderd met het verzoek om een 
vragenformulier in te vullen over activiteiten die de kerk organiseert voor 
kinderen. We waren benieuwd welke activiteiten het 
meest in trek zijn, hoe de verschillende activiteiten 
gewaardeerd worden en of ouders op de hoogte zijn 
welke activiteiten georganiseerd worden. Tenslotte 
hoopten we ook op tips voor de locatieraad en voor de 
mensen die betrokken zijn bij het organiseren van 
activiteiten voor kinderen.  
 

Drieëndertig vragenlijsten zijn verstuurd en/of 
rondgebracht en hiervan hebben we vijftien ingevuld terugontvangen.  
Dit is een respons waar we heel blij mee zijn.  
 

Welke activiteiten zijn het meest bezocht? 
De meest bezochte activiteiten georganiseerd voor (en met) kinderen zijn: 
 

✓ de kerstmusica.l 
✓ het maken van Palmpasen-stokken.  
✓ bezoeken van de gezinsviering met Palmpasen.  
✓ Daarop volgen gezinsvieringen en kinderwoorddienst.  
✓ Deelname aan Rock Solid werd het minst genoemd, maar dit had mede te 

maken met de leeftijd van de kinderen.  
Rock Solid is een coole, creatieve en gezellige activiteit voor jongeren van 
11 – 14 jaar op de vrijdagavond en in veel gevallen waren de kinderen van 
het gezin dat de enquête had ingevuld, te jong voor deelname aan Rock 
Solid. 

 

Alle bezochte activiteiten worden goed gewaardeerd. Er waren heel weinig 
negatieve geluiden te horen. Een enkele ouder vond dat gezinsvieringen soms 
te lang duren. 
 

Krijgen mensen wel informatie over de georganiseerde activiteiten? 
Informatie over georganiseerde activiteiten bleek voldoende beschikbaar. 
Vrijwel alle ouders gaven aan dat ze informatie over de activiteiten via het 
Weekbericht van school of via het Parochieblad ontvingen. Omdat niet alle 
katholieke kinderen de katholieke basisschool bezoeken vreesden we dat  
mogelijk niet alle ouders voldoende op de hoogte waren van activiteiten die 
georganiseerd worden. We hebben daarom ook de mogelijkheid aangeboden 
om via mail op de hoogte gesteld te worden van activiteiten. Tien gezinnen 
wilden graag gebruik maken van deze mogelijkheid en hebben hun mailadres 
opgegeven. 
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Tips van ouders 
We ontvingen de volgende tips van ouders en we zullen kijken of we er ook 
werk van kunnen maken: 
 

 publiceer activiteiten via een Facebookpagina 

 gezinsvieringen mogen korter (ca. 45 minuten) 

 hulp bieden aan ouders die hun kinderen niet kunnen halen of brengen 

 leuke activiteit organiseren voor misdienaars en acolieten 

 de kinderen zelf vragen wat ze leuk vinden 
 

Alle ouders die een vragenlijst hebben ingevuld willen we heel hartelijk 
bedanken. Een aantal ouders heeft aangegeven dat ze benaderd mochten 
worden n.a.v. deze enquête. Zij zullen in de komende tijd een uitnodiging 
ontvangen voor een avond om over dit onderwerp van gedachten wisselen, 
met mensen die in onze gemeenschap diverse activiteiten mét- en voor 
kinderen organiseren.  
 

TERUGBLIK GEZINSVIERING FRANCISCUS EN DE DIEREN 
 

Juf Diana verteld aan het begin van de viering dat de kinderen zich op school 
al enkele weken hebben voorbereid en dat ze al veel geleerd hebben over 
Franciscus. Hierop nodigt ze enkele kinderen uit om te vertellen wat ze zoal 
hebben gedaan. De kinderen vertellen enthousiast over een bezoek aan het 
Griendtsveenparkje, een bezoek aan de boerderij waar ze mochten melken en 
de kalfjes aaien. Maar ook Zoobizar kwam langs op school en konden ze 
knuffelen met slangen. Er werd geknutseld en voorgelezen en op het kerkhof 
werd het graf van pastoor van den Barselaar bezocht, want hij was 
Franciscaan. 
 

Tijdens een toneelstukje over Franciscus en 
de wolf lieten de kinderen ons zien hoe hij 
gekleed ging en dat het niet de schuld van 
de wolf was dat hij mensen ging aanvallen. 
Franciscus begreep dat de wolf honger had. 
Hij beloofde de wolf dat hij altijd te eten zou 
hebben, maar dan de mensen niet meer 
mocht aanvallen. Op het eind was de wolf 
zo lief dat de mensen de wolf konden aaien. Zo was Franciscus. 
 

Jeugdkoor Xtra-Eigen-Wijs zong tijdens deze viering en zij brachten nog een 
keer het leven van Franciscus onder woorden door over broeder sterren, zon 
en maan te zingen. 
 

Al met al een mooie en heel goed bezochte viering en wat vooral goed naar 

voren kwam:  KERK ZIJN DOE JE SAMEN EN NIET ALLEEN 
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VERSLAG DIAPRESENTATIE OVER ST WILLEHAD 
 

Op donderdag 12 oktober hield dhr. Otten uit 
Heerde (Gelderland) een diapresentatie over 
onze patroonheilige, voor een grote groep zeer 
geïnteresseerde parochianen, er moesten zelfs 
nog krukjes bijgezet worden in de zaal. 
 

Dhr. Otten heeft veel verteld over het leven van 
de Heilige Willehad en vooral ook over de tijd 
waarin hij leefde.  
 

Willehad kwam uit het noorden van Engeland 
naar onze gebieden om het christendom te 
verspreiden. Dat kon omdat destijds (rond het 
jaar 740) de taal van het Saksische Engeland 
grotendeels overeen kwam met de Saksische 
en Friese taal van de kuststreek van zuidwest 
Nederland tot en met noordwest Duitsland.  
 

Willehad kwam uit een gegoede familie, die hem als jongen al naar het klooster 
bracht voor een gedegen opleiding voor priester. Hij bracht zijn erfdeel mee, 
dat hem in staat stelde om reizen te ondernemen naar het vaste land van 
Europa, bijgestaan door een gevolg van priesters en dienaren die hem 
vergezelden om het christendom verder  
te verspreiden. 
Zo kwam Willehad in het oude Drenthe terecht, maar hij moest op een gegeven 
moment uitwijken naar Duits gebied, omdat hij vreesde voor zijn leven. Weer 
terug van een reis naar Rome, leefde en werkte hij in het Klooster te 
Echternach in Luxemburg. Twee jaar later vestigde Willehad zich in Bremen, 
waarvan hij de eerste bisschop werd. Op de zondag van de 8ste november 789 
overleed Willehad in Blexen, een stadje ten noorden van Bremen. 
 

Dit is een, wel zeer verkorte, versie van het boeiende verhaal van dhr. Otten, 
Nadat hij zijn presentatie beëindigd had, kwamen er nog diverse vragen van 
de aanwezige toehoorders, die dhr. Otten uitgebreid beantwoorde. 
 

Kortom het was een interessante en informatieve avond, waarvan iedereen 
heeft genoten. Van het boekje over Willehad dat dhr. Otten heeft geschreven 
en waarvan hij enkele die avond had meegenomen, hoefde hij niets mee terug 
te nemen, alle boekjes werden verkocht. Hartelijke dank aan alle 
belangstellenden en vooral ook aan de heer Otten, die ons een prachtige 
avond heeft bezorgd! 
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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 29 oktober  
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Maria 
Catharina Speller-Siekman, Jo en Grietje Wesseling-van Os en zoon Benny, 
overl. ouders Heijnen-Wittendorp, Annie Bakker-Roewen, Sophia Maria 
Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en 
Griet Heidotting-Peters, Tonny Roosken, Alida Anna Stricker-Holla. 
 

Donderdag 2 november Allerzielen 
Pastoor Middelkoop, Herman Gerard Tieck, Marie 
Kloppenburg en overl. fam, Pastoor Swart, Martinus Prinsen 
en Maria Aleida Koop, overl. ouders Tenfelde-Prinsen en 
overl. kinderen, Joop Wübkes, Berend Valke en Gerard 
Tholen, overl. ouders Velt-Honig, overl. ouders Wübkes-
Lange, Johannes Bernardus Kolmer en Margaretha Aleida 
Kolmer-Kramer, overl. ouders Valke-Tholen, Bennie Heidotting en Griet 
Heidotting-Peters, Hendrikus Lankhorst en Maria Helena Lankhorst-Falke en 
fam., overl. ouders Arling-Peters en overl. kinderen, Gerard Haverkort. 
 

Zaterdag 04 november  
Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Herman 
Heinrich Cosse en Helena Cosse-Koop, Anna Maria Helena Hemel en 
Theodoor Arling, Herman Heinrich Tappel, overl. ouders Bruins-Arling, Sophia 
Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Alida Anna Stricker-Holla. 
 

Zondag 12 november  
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Johan 
Schiphouwer en zoon Peter, Jo Eikens en zoon Jo, Sophia Maria Magdalena 
van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en Griet 
Heidotting-Peters, Alida Anna Stricker-Holla. 
 

Zaterdag 18 november  
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, 
Johannes Hermannus Hemel en overl. fam., Lubertus Beukers en Maria 
Margretha Hemel, Pastoor Swart, echtpaar Muller-Wesseling, overl. ouders 
Vinke-Wolfs, overl. ouders Valke-Tholen, Sophia Maria Magdalena van der 
Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en Griet Heidotting- 
Peters. 
 

OUDERENVIERING 
 

Op woensdag 01 november is er om 10.00 uur  
een eucharistieviering in de Dillehof, bestemd voor de 
bewoners van de Dillehof en de Melde. 
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CONTACTMIDDAG 
 

Op dinsdag 21 november 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 

 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

23 okt  t/m  29 okt  J. Lohuis  0591-313286 
30 okt  t/m  05 nov H. Beukers 0591-315725 
06 nov t/m  12 nov A. Peters  0591-313627 
13 nov t/m  19 nov M. Koop  0591-312241 
20 nov t/m  26 nov J. Lohuis  0591-313286 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

Zo 29 okt G. Többen 0591-317515 

Do 02 nov G. Timmerman 0591-317726 

Za 04 nov B. Menzen 0591-316132 

Zo 12 nov A. Heijnen 0591-315653 

Za 18 nov G. Többen 0591-317515 
 

VERGADERINGEN  
 

Datum Tijd Gelegenheid 

Ma  06 nov. 09.30 uur Vergadering KBO 

Ma  06 nov. 19.00 uur Redactie Klaverblad 

Di   07 nov. 19.30 uur Geloofsgespreksgroep 

Di   14 nov. 20.00 uur Locatievergadering 

Wo 15 nov.  Koffiedrinken koor 
 

 
Wij willen allen die de komende periode 

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

FELICITATIES 
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KAARTEN 
 

Op dinsdag 31 oktober is er om 13.30 uur  
een kaartmiddag voor  ouderen. 

Iedereen is van harte welkom in de parochiezaal. 
De deelname bedraagt  2 euro. 

Voor koffie of thee en fris wordt gezorgd. 
 

Noteert u vast in uw agenda: 
Op 28 november is de laatste kaartmiddag van 2017 

 

De Zonnebloem, afd. Klazienaveen 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden: 
30 augustus 2017 

Jopkien Sijbom-Bos  
85 jaar, Pastoor Damesstraat 26 

 
13 september 2017 

Tonny Roosken 
82 jaar, Langestraat 128 B 

 
26 september 2017 

Alida Anna Stricker-Holla  
88 jaar, Dillehof 

Dat zij mogen rusten in vrede. 
 

NIEUWS VAN DE SCHOLEN 

                                                 

De container staat doorlopend aan De Kring  
in het tuinbouwcentrum.  

 

De container staat achter Top1Toys.  
Tijdens de openingsuren kunt u uw papier daar brengen.  

 
 

PAROCHIEBUREAU 
 

18 December is de laatste zitting van het parochiebureau in 2017. 
08 Januari de eerste zitting van 2018. 

OUD PAPIER MIDDELKOOPSCHOOL 

OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL 
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KOFFIEDRINKEN 
 

Zondag 12 november  
na afloop van de viering  
koffiedrinken in de parochiezaal. 

 

UITNODIGING VOOR DE PAROCHIËLE ONTMOETINGSDAG  
 

Op vrijdag 10 november  om 10.00 uur in de Noorderbreedte. 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ontmoetingsdag voor onze zieken, 
ouderen en gehandicapte mensen van de parochie. Deze dag zal worden 
gehouden in:  Dienstencentrum "Noorderbreedte" 

Meteoor 3 te Klazienaveen. 
 

De kosten voor deze dag zijn  € 5,00  p.p. 
Ook hebben wij die dag een verloting, waar u mooie prijsjes mee kunt winnen. 
We beginnen `s morgens om 10.00 uur met een viering waarin pastor Myriam 
zal voorgaan. 
 

Opgave bij :  Miny Hoge tel. 0591-314558 
Alie Mensen tel. 0591-317060 
Marja Rocks tel. 00591-390047 

 

De vriendelijke groeten namens allen, 
die hun medewerking verlenen aan deze dag. 

 

ALLERZIELEN DONDERDAGAVOND 2 NOVEMBER 2017 
 

Donderdag 2 november is er om  
19.00 uur in onze kerk een 
gebedsviering waarvoor u allen 
wordt uitgenodigd om de 
parochianen die ons in het 
achterliggend jaar zijn ontvallen te 
gedenken. 
Biddend zullen hun namen worden 

genoemd en ontsteken we een kaars als teken dat wij over de grens van de 
dood met onze dierbare overledenen verbonden zijn, als teken dat zij mogen 
leven in het Eeuwig Licht van God. 
 

De werkgroep “Omzien naar Elkaar” en den ”Avondwake groep” gaan voor in 
deze dienst. Verdere medewerking wordt verleend door het dames- en 
herenkoor o.l.v. dirigent H. van Os. 
 

Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te bidden 
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GELOOF, HOOP EN LIEFDE – VOOR MUZIEK 
 

Op 5 november aanstaande zal er om 15:00 uur een concert gehouden worden 
in het gebouw van het Apostolisch Genootschap met de titel 
  

'Geloof, hoop en liefde (voor muziek)” 
 

Liedjes werden, zijn en worden altijd geschreven over vele onderwerpen. 
Het is van alle tijden om te spelen en te zingen over geloof, hoop en liefde.  
De drie muzikanten, Amelieke Renea-Slot, Joeri Vinke en Marc Bruinewoud 
zullen op dit concert op verschillende instrumenten spelen om in de muziek 
iets te laten horen van 'geloof, hoop en liefde'.  
 

U bent van harte uitgenodigd om dit bijzondere concert bij te wonen.  
 

Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door de Oecumenische Werkgroep 
Klazienaveen. 
 

SINT MAARTEN 2017 
 

Het verhaal van Martinus en de arme man is een oud verhaal, maar nog altijd 
vieren we het feest van Sint Martinus…  Sint Maarten. 
Elk jaar op 11 november gaan kinderen, met een lampion en een vrolijk liedje, 
bij de mensen langs. Om ze licht te brengen en …….. vrolijk te maken! 
 

De optocht 

Waar:    Sint Henricuskerk 
     Stellingstraat z.z. 4 te Klazienaveen 
 

Start:      16.30 uur met het verhaal van Sint Maarten 
 M.m.v. Marc Bruinewoud (muzikale omlijsting) 

Slot:    ± 17.15 uur (hierna volgt de optocht) 

Organisatie:  Oecumenische werkgroep Klazienaveen 

Optocht: We gaan door het dorp 
richting het 
marktplein/Esdalplein. 
Onderweg wordt er een 
verrassing uitgedeeld. 
Dat is mogelijk gemaakt 
door handelsvereniging 
Klazienaveen. Deze 
tocht is georganiseerd 
omdat de winkels vanaf 
dit jaar niet meer open 
zijn voor het lampion 
lopen.  
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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  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:r.k.begrafenisfonds@hotmail.com
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 29 oktober 
Ouders Siebers-Siebum. 
 
Woensdag 01 november   Allerheiligen 
Pa en ma Fühler-Bernsen, Gradus van Ommen. 
 

Donderdag 02 november   Allerzielen 
Herman en Sien Gerdes-Hölscher, Willem en Tiny 
Wolken, Gerrit en Triena Louwes, ouders van 
Veggel-Janzen, Hendrik Peters, ouders Peters-
Houtman en kinderen en kleinkinderen, Berry 
Schepers, ouders Siebers-Siebum, Berend 
Berens en Marie Berens-Siebum, Gré Gepken-Lippold, Jan Peters, Harm 
Heidotting, Johan Peters en overl. fam. Peters en Arling, Lea Peters en moeder 
Klaasje, ouders Lohuis-Kemkers en dochter Gré. 
 

Zaterdag 04 november 
Fam. Lübbers-Helle, pa en ma Post, Sientje Snip-Gerdes, ouders Siebers-
Siebum, ouders Lambers-Roufs, ouders Oortmann-Peters. 
 

Zondag 12 november 
Herman en Stien de Groot en zoon Gerrie, Gradus van Ommen, Geert 
Peters, ouders Peters-Houtman en kinderen en kleinkinderen, Johan Peters 
en overl. fam. Peters en Arling, ouders Siebers-Siebum. 
 

Zaterdag 18 november 
Klara Hildegart Hemme-Menke, ouders Immink-Kolmer en zoon, 
Berry Schepers, ouders Siebers-Siebum. 
 

KOSTER VAN DE WEEK 

 
   t/m  29 okt  Tiny Smit   0591-313472 
30 okt  t/m  05 nov Jan Knol   0591-316578 06-13305516 
06 nov t/m  10 nov Jan Siebers  0591-313282 
11 nov t/m  12 nov Bert Kiers  0591-317031 
13 nov t/m  19 nov Tiny Smit   0591-313472 
20 nov t/m  26 nov Jan Knol   0591-316578 
27 nov t/m  03 dec Jan Siebers  0591-313282 
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ACOLIETEN 
 

29 okt  Marianne Keurs 

01 nov  Wander Snippe 
02 nov  Geen 
04 nov  Bertha Heidotting 
12 nov  Marianne Keurs 
18 nov  Wander Snippe 
 

LECTOREN 
 

29 okt    Marianne Keurs 
01 nov  Annie Bartels 
02 nov  Geen 
04 nov  Truus Falke 
12 nov  Marianne Keurs 
18 nov  Bertha Heidotting 

 

 

Datum   Tijd     Bijeenkomst  
13 nov   19.30 uur   KVG        (Apetito) 
16 nov   20.00 uur   Locatieraad vergadering  
26 nov   11.30 uur   Algemene parochievergadering 
 

Algemene parochievergadering: zie uitleg onder Locatieraad 

 

Datum       2e Collecte 
14 okt  t/m  02 nov  Onderhoud kerk 
04 nov en  05 nov  Zondag voor de Oecumene  

(Willibordzondag) 
18 nov en  19 nov  Diocesane Jeugdcollecte 
20 nov  t/m  mrt 2018  Onderhoud kerk 
 

 

Woensdag 29 november om 14:00 uur 
Iedereen is van harte welkom. 

       Na afloop gezellig samen koffie- / thee drinken. 
    Voor eventueel vervoer kan men bellen: 
 

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

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 

COLLECTE 

OUDERENVIERING 

Na de dienst Koffie 
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HERDENKING VAN ONZE DODEN 
 

Op donderdag 2 november is het Allerzielen. In de dienst van 19.00 uur 
gedenken we in het bijzonder de mensen die in de periode  
1 november 2016 – 1 november 2017 zijn overleden in onze parochie. De 
werkgroep Omzien naar Elkaar zal de nabestaanden van deze overleden 
parochianen uitnodigen voor deze viering. 
 

Maar ook voor andere parochianen is het een bijzonder moment om even stil 
te staan bij het verlies van een familielid of een andere dierbare. 
 

Na afloop van de viering in de kerk gaan we naar ons parochiekerkhof, die dan 
door de werkgroep van het onderhoud van ons kerkhof voorzien is van 
voldoende en sfeervolle verlichting. Bij aankomst van het kerkhof wordt u een 
kaarsje aangeboden die u na een korte dienst op het kerkhof kunt plaatsen op 
het graf van uw dierbare.  
 

 

Overleden op 26 september 2017           

           Jantienus Albertus Post (Tinus) 
Melde 31 
7891 DJ  Klazienaveen 
In de leeftijd van 94 jaar 
 

Dat hij mag rusten in vrede 
 
 

 

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 
 
 
 

FAMILIEBERICHTEN 

ZIEKEN EN BEJAARDEN BEZOEK 
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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    
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

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

 
 Minie Snippe        0591-314063 
 Lenie Theijken     0591-317073 

 
 

   
Vrijdag 24 november oud papier 

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

Wij openden ons nieuwe schooljaar met een 
gezamenlijke viering in de Verrijzeniskerk te 

Zwartemeer. Samen met alle kinderen, leraren, ouders en mevr. Keurs als 
voorganger, vierden wij het nieuwe schooljaar en vroegen God om zijn hulp bij 
onze nieuwe taak.  
 

Op onze viertafel eren en eerden wij deze periode Moeder Theresa, de 
Aartsengel Michael, Franciscus van Assisi en straks ook Sint Maarten. 
Heiligen van wie hun leven en/of bestaan een voorbeeld zijn voor ons allen. 
 

Ook dit jaar zal er op onze school weer worden meegewerkt aan de 
voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel. 
Mevr. Keurs is bereid van tevoren op school te komen om uitleg te geven over 
wat de Heilige Communie inhoudt.                       

  Peter van der Weide 

BLOEMVERSIERING 

NIEUWS VAN DE BANIER 
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NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD 
 

Beste parochianen,  
in de afvalcontainer op het kerkhof worden regelmatig zakken met 
huishoudelijk afval aangetroffen. De container is echter uitsluitend bestemd 
voor afval van het kerkhof en de graven.  

 

Bij deze het verzoek dit te respecteren. 
 

B.v.d. Kerkhofbeheer 
 

 UITNODIGING VAN DE LOCATIERAAD 
 

Beste parochianen,  
In november wordt sinds jaar en dag de algemene parochievergadering 
gehouden van de locatie Zwartemeer. De laatste jaren is de opkomst tijdens 
deze vergadering erg laag. Daarom heeft de locatieraad Zwartemeer besloten 
om in plaats van een algemene parochievergadering een 
informatiebijeenkomst te houden aansluitend aan een viering, natuurlijk onder 
het genot van een kop koffie of thee.  
 

Tijdens deze bijeenkomst kunt u inzage krijgen in de financiële jaarrekening 
en is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de locatieraad Zwartemeer. 
 

Bij deze nodigen wij u uit voor de eerste bijeenkomst die wordt gehouden op: 

  

zondag 26 november 2017 om 11:30 (aansluitend aan de viering) 
in de parochiezaal van onze kerk. 

Tot dan 
Locatieraad Zwartemeer 

 

WEBSITE: MARIAHERTOGINVANDRENTHE.NL 
 

Beste parochianen,  
zou u de website in de gaten willen houden (voor 
zover dat mogelijk is) hier staat veel informatie op. 
Als u nieuws mocht hebben kan dit ook op de 
website geplaatst worden. 
Neem dan even contact met de locatieraad op en 
dan zorgen wij dat het op de website komt.   

 

Mailadres: parochie.zwartemeer@gmail.com 
Locatieraad Zwartemeer 
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KINDERKOOR YAËLA! 
 

Houd je van zingen? Kom dan bij Kinderkoor Yaëla!  
 

Yaëla is het kinderkoor van de parochie Maria, Hertogin 
van Drenthe (locatie Zwartemeer) die houdt van zingen! 
Het is een kinderkoor die swingende liedjes ten gehore 
brengt. Yaëla’s motto is: ‘Zingen maakt blij!’  
 

Er zijn helaas nogal wat kinderen gestopt, dus we kunnen wel wat versterking 
gebruiken! Alle kinderen (van welke basisschool/ VO- school of dorp dan ook) 
die graag bij ons koor zouden willen, zijn van harte welkom!  
 

Ik ben momenteel aan het nadenken, over wat het kinderkoor nóg leuker zou 
kunnen maken! Want het zou jammer zijn wanneer we noodgedwongen (nog 
dit jaar) zouden moeten stoppen met ons koor, omdat we te weinig leden 
hebben. 
 

Ik sta open voor allerlei ideeën en suggesties, want wat mij betreft mag het 
kinderkoor nog in lengte van jaaaaren doorgaan, want ik vind het erg leuk om 
te doen! ☺   Mocht u ideeën en/ of suggesties hebben? Ik hoor het graag!  
 

Lid zijn van het kinderkoor kost niets, wel verwacht ik inzet en enthousiasme 
van de kinderen. Wil je liever eerst een keer komen kijken en luisteren, dan 
mag dat natuurlijk ook. Kom dan gerust langs op een woensdagavond  
van 17.45 – 18.30 uur!  
 

Papa en/of mama mag dan ook gerust blijven om 
te kijken/ luisteren naar hun kind(eren). 
 
Lieve groet, 
Mirella Peters- Burmann.  
Tel: 0591-311464  
E- mail: mirellapetersburmann@hotmail.com   
 

DE VIERDE ZUIL - ZAKAT- DE BARMHARTIGHEID 
 

Er is een absolute plicht om armen en behoeftigen te helpen en financieel te 
ondersteunen. Als men rijk is, of meer heeft dan zijn buurman, heeft men dit 
aan God te danken. 
Om zich hiervan bewust te worden, moet men armen iets van zijn rijkdom 
geven. Het opscheppen tegenover anderen over zijn gulle gaven (de sadaqa) 
doet deze goede daad echter weer teniet. 
In veel Islamitische staten bestaat een armenbelasting (zakat) die het vrijwillig 
geven van aalmoezen niet overbodig maakt.  
De zakat kan worden ingezet om behoeftigen te helpen, het geloof te 
verspreiden of gevangenen en onderdrukten los te kopen. 

mailto:mirellapetersburmann@hotmail.com
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GEMENGD KOOR 
 

Beste medeparochianen,  
het is waarschijnlijk bij veel mensen al opgevallen dat de 
dirigente van het Gemengd Koor al enige tijd afwezig is. Ze 
zit thuis omdat haar knieprothese was ontstoken zodat deze 
vervangen moet worden. 
 

Aangezien ze al vaker problemen met haar knieprothese 
heeft gehad is het wachten nu op een prothese van een 
ander materiaal om nieuwe ontstekingen te voorkomen. Met 

haar gezondheid zijn er gelukkig geen problemen en ze is dan ook vast van 
plan om zo gauw het weer kan de leiding van het koor weer op zich te nemen.  
 

Wij wensen haar van harte beterschap 
 

Voor mensen die haar een hart onder de riem willen 
steken door het sturen van een kaartje of een 
attentie komt hierbij haar adres. 

                                                                            

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 
 

Werkbezoek bisschop 
Op woensdag 20 september bracht onze bisschop Cornelis (Ron) van den 
Hout een werkbezoek aan onze parochie Maria, Hertogin van Drenthe. Zijn 
bezoek begon in Emmer-Compascuum en daarna naar Barger-Compascuum, 
waar het kerkhof op het hoogveen werd bezocht.  
 

In de namiddag ging hij op bezoek in Klazienaveen en zijn bezoek eindigde in 
Zwartemeer, waar hij voorging in de wekelijkse eucharistieviering 's avonds 
om 19.00 uur. Na afloop, was er een kort samenzijn in de parochiezaal, waar 
men persoonlijk kennis kon maken met de bisschop.  
 

Pastoor de Zwart had aan Herman Lubbers gevraagd iets te willen vertellen 
over de historie van onze parochiegemeenschap. Dat deed Herman op een 
mooie manier. Hij nam ons mee naar de komst van de eerste bewoners, de 
bouw van de noodkerk, de Antoniuskerk en later, vanwege het ontstaan van 
een ander centrum in ons dorp, De Verrijzeniskerk.   

 

In het slot van zijn verhaal vertelde Herman 
over een droom van hem.  Hij droomde dat 
we de weg die we in het verleden zijn 
gegaan, de weg van de Antoniuskerk naar 
De Verrijzeniskerk, nu in de andere richting 
gingen doen. De Verrijzenis werd verkocht 
en de Antoniuskerk werd weer als  
"Kathedraal in het Hoogveen", met de steun 
van Staatsbosbeheer e.d. in ere hersteld.  

M. Hartong 
Frankrijkstraat 31 

7742 CP Coevorden 
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Locatie bijeenkomst/werkgroepen 
Op 28 september was er in de parochiezaal een door de locatieraad 
georganiseerde bijeenkomst voor alle werkgroepen waarin we geïnformeerd 
zouden gaan worden over het aanstaande vertrek van pastoor de Zwart en 
hoe het verder zou gaan in onze parochie en in onze locatie in het bijzonder. 
Het was jammer dat er weinig vertegenwoordigers van de werkgroepen 
aanwezig waren, waardoor vermoedelijk niet alle vragen en problemen van de 
werkgroepen aan de orde zijn gekomen.  
 

In de vergadering meldde Marianne Keurs dat ze op 1 januari a.s. gaat stoppen 
met haar taken. De taak van de liturgie kwam op het bordje terecht van Sandra 
de Jonge. Nadat Sandra zich had voorgesteld gaf ze iedereen de kans om te 
melden welke vragen of problemen er waren binnen de verschillende 
werkgroepen. Een van de belangrijkste problemen die werd gesignaleerd was 
het gebrek aan een goede communicatie binnen de locatie en tussen de 
werkgroepen. Hier is nog veel te winnen. 
 

Deze gebrekkige informatie had ook z'n invloed op het kerkbezoek werd 
gemeld. We zijn een bedrijf en dat moet ook als een bedrijf worden 
aangestuurd was een opmerking. Persoonlijk denk ik dat we een 
gemeenschap van gelovigen zijn. Daar geldt, in tegenstelling tot een bedrijf, 
voor ieder lid de taak om zich actief te laten zien als onderdeel van een 
gemeenschap zonder daar op te worden afgerekend, zoals dat bij een bedrijf 
wel zo is. Maar de opmerking over de bedrijfsvoering gaf te denken en daar 
ging het die avond om. 
 

De doordeweekse diensten komen voorlopig te vervallen. De dienst voor 
ouderen gaat gewoon door en pastor Myriam zal dan voorgaan.  
 

De Werkgroep Kerkschoonmaak heeft nog behoefte aan 
twee dames (of heren) die tot hun werkgroep willen 

toetreden. In principe wordt een 
groep van 2 personen 4 keer per 
jaar ingeroosterd. Als je interesse                
hebt meldt je dan aan bij  
Antje Lambers of Sientje Walda. 
 

 
 

Tijdens de bijeenkomst werd ook afgesproken om alle werkgroepen die op de 
een of andere manier betrokken zijn bij liturgie nog eens te gaan uitnodigen 
om samen te gaan nadenken over speciale vieringen. 

JS 

 

Kerkschoonmakers gevraagd 

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK 
Graag allemaal aanmelden bij 
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LACHEN BUITEN DE KERK OM 
 

Een overleden pastoor komt bij Petrus aan de hemelpoort en 

wil zo doorlopen. Maar Petrus zegt tegen hem: "Wacht eens 

even, dat gaat zo maar niet, ik wil eerst eens kijken in mijn 

notities of u wel zomaar de hemel binnen kunt gaan ".  
 

" Maar beste man ik was pastoor , ik heb altijd de blijde boodschap 

uitgedragen ", is de reactie van de pastoor. 

Op dat moment komt er een andere man aan de hemelpoort. Petrus kijkt 

naar hem en zegt: " Ha , ik zie het al Klaas de buschauffeur uit Drenthe, loop 

maar door ". 
 

De pastoor is zeer verbaasd en roept verontwaardigd: " Dat is toch van de 

gekke Petrus, ik als pastoor moet wachten en die chauffeur kan zomaar de 

hemel in lopen. Dat is toch de omgekeerde wereld of niet soms?” 

"Nou", zegt Petrus "dat ligt toch wat genuanceerder".   

Bij uw preken dwaalden de mensen vaak af en dutten 

langzaam in, maar bij de ritten van deze chauffeur zaten 

de mensen de hele rit te bidden " 

 

Op zondag 17 december 2017 houden we weer ons jaarlijkse kerstconcert in 
onze Verrijzeniskerk. Het concert begint om 18.30 uur en de toegang is gratis. 
De deelnemende koren, solisten en muziekgroepen zijn dit jaar: Muziekkorps 
De Volharding, Solist John Meulman, onze koren St.Cecilia en The Young 
People, De Jawa's, Friends en Potpourrikoor Erica

KERSTCONCERT 2017 

 
Is er gezinsuitbreiding geweest laat het ons even weten:  
Ledenadministratie Harry Peters, Verl.v.Echtenskanaal nz 51.  
Tel. 31 63 24. 

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

INLEVEREN KOPIJ 

Voor het volgende parochieblad 
voor vrijdag 03 november 2017 

mailto:hpeters@ziggo.nl
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COLUMN MGR. RON VAN DEN HOUT 
 

GELOOF EN KERK 3  
Er zijn mensen die de Kerk beleven als een vereniging. 
Een misdienaar zei eens: “ik ben op voetballen en op 
hockey én op misdienen.” De vader kwam na de mis 
zijn zoontje weer ophalen en was ook bereid om te 
rijden bij het jaarlijkse misdienaarsuitstapje. Dat ging 
verder heel prettig en het was ook een goede 
oplettende misdienaar. 

 

Je kunt de Kerk beleven als een vereniging waar je lid van wordt vanuit 
persoonlijke interesse. Je bent lid van een heemkundekring, van de bibliotheek 
of van een sportclub. Dit kan via een officieel lidmaatschap, maar het kan ook 
een losser verband zijn. Veel mensen hebben een hobby en willen die met 
anderen beoefenen. Het lidmaatschap van een vereniging is dikwijls tijdelijk. 
Voetballen doe je tot je veertigste, daarna kies je voor een andere sport. 
Vroeger kwam het wel meer voor dat je voor het leven lid was. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor het gilde zoals die in Noord-Brabant voorkomen. Je bleef je 
leven lang lid en je had het van je vader overgenomen. Trouw lid blijven van 
eenzelfde club is zeldzamer geworden.  
 

Lidmaatschap van een vereniging kost contributie. Er is een bestuur dat de 
gezamenlijke uitoefening van de hobby mogelijk maakt, en een gezellige 
barbecue organiseert aan het einde van het seizoen. Er moet natuurlijk iemand 
in het bestuur zitten en er is een kas die beheert moet worden en waarvoor 
aan de leden verantwoording moet worden afgelegd op de jaarvergadering. 
 

Er zijn gelovigen die de Kerk als een vereniging beschouwen. Ze zijn er lid 
van, staan in het ledenbestand, en beschouwen de kerkbijdrage als een soort 
contributie. Ze vinden het heel normaal die jaarlijkse bijdrage te betalen want 
de Kerk kan niet van de lucht leven en moet soms toch ook iets kunnen 
organiseren. Ze zijn ook bereid om op projectbasis een bijdrage in natura te 
geven. Je kunt de Kerk beschouwen als een vereniging waar je vrijwillig lid van 
wordt en waar je iets van je vrije tijd in steekt. 
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GELOOF EN KERK 4          De kerk als vrijwilligersorganisatie 
 

De laatste decennia is de Kerk steeds meer een vrijwilligersorganisatie 
geworden. De oprichting van allerlei (pastorale) werkgroepen om de priesters 
te ondersteunen heeft een grote vlucht genomen. Er zijn moeders die na de 
doop van hun kind zitting nemen in de doopwerkgroep, en daarna doorstromen 
naar de werkgroep voor de eerst H. Communie en die voor het Vormsel. De 
parochie kan dan al gauw tien jaar van deze moeder profijt hebben. 
 

Iemand is met pensioen gegaan en zoekt een nuttige dagbesteding. Hij belt 
naar de pastorie of hij geen vrijwilligerswerk kan doen. Het pastoraal team laat 
hem op gesprek komen; ze komen samen tot de conclusie dat hij wel voor zou 
kunnen gaan in een avondwake en dat hij wel geschikt is om een rouwgesprek 
te voeren.  
 

De werkgroep die trouw de kerk poetst raakt verouderd. “Kijk eens rond in jullie 
kring van familie en vriendinnen of er iemand is die maandelijks twee uurtjes 
zou willen komen helpen als vrijwilliger.” De parochie is tegenwoordig naarstig 
op zoek naar vrijwilligers die invulling kunnen geven aan de taken die er liggen. 
Er worden advertenties geplaatst in het parochieblad of er wordt contact 
opgenomen met de vrijwilligerscentrale in het dorp, want er moet toch iemand 
komen. 
 

De Kerk heeft relatief veel vrijwilligers en er zijn nogal wat mensen die 
vrijblijvend iets voor de Kerk willen doen. Van degenen die met Koningsdag 
een lintje ontvangen zijn er dikwijls mensen van de Kerk bij. De parochie 
verzorgt jaarlijks een avondje om de vrijwilligers te bedanken en zet iemand 
met een grote staat van dienst in de bloemetjes. Vrijwilligers zijn trouwens 
zodanig belangrijk geworden dat het bestuur er verstandig aan doet hierop 
beleid te maken en serieus naar hun werkzaamheden te kijken. 
 

Er is een ding dat me wel eens opvalt: het aantal vrijwilligers is soms groter 
dan het aantal reguliere kerkgangers op zondag! 

Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden 
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AVOND OVER ‘VOLTOOID LEVEN’  
 

Op donderdag 23 november 2017 organiseert de projectgroep toerusting van 
het Vicariaat Groningen-Drenthe een avond over “voltooid leven”. 
 

“Voltooid leven”: een hot item het afgelopen jaar! Mensen worden ouder en 
ouder, lichamelijk blijft men min of meer gezond. Zelf beschouwt men zijn of 
haar leven als voltooid. Vanuit de samenleving komen geluiden  
om aan deze situatie tegemoet te komen. 
 

Deze avond willen we dit prangende thema aan de orde stellen. Immers, we 
mogen aan deze vraag niet voorbij gaan. Hoe laten we als kerk mensen, die 
deze vraag hebben, niet in de steek? 
 

Antwoorden op de vraag naar een zachte dood bij “voltooid leven” worden 
gegeven vanuit politiek en ouderenzorg. Maar … vanuit de leer van de 
katholieke kerk is er ook genoeg over te zeggen! 
 

Deze avond laten we pastor René van Doremalen aan het woord. Hij heeft 
vanuit zijn beroep als geestelijk verzorger ruime ervaring met het omgaan  
met deze vraag. Tegelijkertijd is hij ethicus. Met ons wil hij vanuit het 
katholieke geloof nadenken over dit moeilijke thema. 
 

Waar, wanneer, wie en voor wie? 
 

Waar:   Parochiezaal (in pastorie)  
    Noorderstraat 154 
    Sappemeer 
   

Wanneer: Donderdag 23 november 2017 
                    Van 20.00 tot 22.00 uur 
 

Voor wie:     Allen die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn 
 

Door wie:  Pastor René van Doremalen 
                    geestelijk verzorger Zorggroep Noorderbreedte 
                    Medisch Centrum Leeuwarden 
                    Docent ethiek 
 

Opgave: Aanmelden tot 15 november 2017 bij: 
   Vicariaat Groningen-Drenthe t.a.v. mevr. L. Winter 
   Ubbo Emmiussingel 79 
   9711 BG Groningen 
   tel. (050) 40 65 888 alle dagen  

e-mail: vicariaatgrdr@bisdomgl.nl  
 

Aan deze avond zijn geen kosten verbonden. 
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JONGERENWEEKEND 24-26 NOVEMBER 2017 TE APPELSCHA 

Eerste jongerenweekend 
Jongerenplatform 

Bisdom Groningen Leeuwarden 
24 -26 november 2017 in Appelscha. 

Voor jongeren van 16-26 jaar. 

 
Kampeerboerderij Nijsingh, 
Tilgrupsweg 5,  
8426 SN Appelscha 
  
€35 pp €60 voor twee gezinsleden. Als de kosten jouw reden zijn om niet te 
komen neem dan contact op met Piet Timmermans 06-24863901 want we 
willen ook met jou vrienden worden. 
Opgeven bij: l.winter@bisdomgl.nl / 050-4065888 
  
Wat gaan we doen? 
Ontmoeten, leren, vieren en ontspannen. 
  
Over het thema: 
The return of the King is een vette knipoog naar het beroemde verhaal uit the 
Lord of the Rings. Als het erop aankomt gaat het om jouw band met de Koning. 
In het weekend van het RK hoogfeest van  Christus Koning willen we als 
jongeren samen nadenken over hoe belangrijk ons geloof voor ons is. Wat heb 
je er aan in je dagelijks leven en als het moeilijk wordt? Het blijkt te gaan om 
de Koning zelf. Om een keuze voor jou en om jouw  
eigen keuze… 
  
Het weekend is vooral gezellig. We willen als goede vrienden bij elkaar zijn. 
En als we nog geen vrienden zijn, willen we dat in dit weekend worden. 
Hopelijk is dit eerste weekend een succes en volgt er een reeks van weekends 
(twee per jaar) waarin we elkaar echt goed leren kennen en merken dat het 
mooi is om samen te geloven. Trouwens als je niet zo gelovig bent, maar je 
vindt het wel leuk om met ons mee te doen, ben je even goed welkom. 
  
Naast de tijd die we met zijn allen doorbrengen, komen we bijeen in twee 
‘sporen’ ingedeeld naar leeftijd. Bovendien kom je in een deelgroep met 
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leeftijdgenoten. Alles is erop gericht dat we samen waardevolle 
vriendschappen kunnen opbouwen. Daar maak je een weekend vrij voor! 
Een speciale gast is Mgr. R. van den Hout, onze bisschop, die op zondag met 
ons de eucharistie komt vieren. 
  
Piet Timmermans 
dienstverlener Catechese en Jongerenwerk  
bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs 
bisdom Groningen-Leeuwarden 
050 - 40 65 888 
What’s app: 06-24863901 
p.timmermans@bisdomgl.nl  
www.bisdomgl.nl  

 
STARTDAG VASTENACTIE NOORD NEDERLAND 

 

U wordt van harte uitgenodigd voor de Startdag Vastenactie in het Noorden op 
zaterdag 18 november as. in Drachten.   
Ook dit jaar willen wij een gevarieerd dagprogramma aanbieden, waarmee u 
geïnspireerd wordt om in 2018 met hart en ziel campagne te voeren voor de 
Vastenactie. Het campagne-project van 2018 ligt in Zambia. Op deze zaterdag 
zal onze nieuwe bisschop voor het eerst ook op de Startdag aanwezig zijn. 
 

De dag is bedoeld voor de leden van de VOM-groepen, pastorale 
beroepskrachten, vrijwilligers van kindernevendienst-groepen en 
catechesegroepen.  Ook nodigen we graag leerkrachten uit van de katholieke 
scholen in ons bisdom. 
 

Waar:   Kerkgebouw De Arke in Drachten,   
Flevo 161, 9204 JT Drachten,  
tel. 0512-522140                           

Aanvang:  van 10.00-15.30 uur, inclusief  lunch   
Kosten:   de dag wordt u aangeboden door Vastenactie en het Bisdom  
    Groningen-Leeuwarden  
Parkeren: parkeergelegenheid op het parkeerterrein voor de kerk      

Binnenkort is het volledige dagprogramma voor de dag beschikbaar, maar u 
kunt zich nu al opgeven bij : l.winter@bisdomgl.nl / tel. 050-4065888 

Wij verheugen ons op uw komst! 
Namens Vastenactie :  Johan Compier 

Namens het bisdom:  Henriët Lases, Harmen Altena en Agaath Erich 
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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 



 

Doorndistel 16 

Klazienaveen 

Tel: 0591-312223 
www.woonsfeerheine.nl 
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Zand en Steen 
 
Twee vrienden zijn samen op reis. Op een moment tijdens de reis kregen ze ruzie en 
de ene vriend sloeg de ander in het gezicht. Degene die geslagen werd was gekwetst, 
maar zonder iets te zeggen schreef hij in het zand:  
 

Zij liepen verder totdat zij een oase 
vonden, waar zij besloten een bad te 
nemen. Degene die was geslagen, raakte 
vast in modder en dreigde te verdrinken, 
maar de vriend redde hem. 
 
 

 Nadat hij was bijgekomen, schreef hij op een steen:  
 De vriend die had geslagen en 

 zijn beste vriend had gered vroeg hem:  
'Nadat ik je had geslagen, 

 schreef je in het zand en nu 
 schrijf je op een steen, waarom?'  

  

 
 
De andere vriend antwoordde: 'Als iemand 
ons pijn doet moeten we het in zand 
opschrijven waar de wind van vergeving 
het kan uitwissen. Maar als iemand iets 
goeds doet voor ons, moeten we het in steen 
graveren, waar geen wind het ooit kan uitwissen.'  


