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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 30 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 loopt van 
 22 december 2017 t/m 26 januari 2018 

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

 

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 ‘16 

 Zwartemeer Past. Stiekema 10.30 Young People 
     

     

dag 2 & 3 dec 1ste  zondag  koor 

zaterdag Klazienaveen Pastor Myriam 19.00 Dames/Heren 

 Zwartemeer Vicaris Wellen 19.00 Gem. Koor 

zondag Barger-Compas Pastor Myriam 09.00 Heren 

 Emmer-Compas Pastor Myriam 10.30 Dames 
     

     

dag 9 & 10 dec 2de zondag koor 

zaterdag Barger-Compas Pastor Myriam 19.00 Dames 

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 19.00 Enjoy 

zondag Klazienaveen Pastoor v.d. Wal 09.00 Samenzang 

 Zwartemeer Pastor Myriam 10.30  Gem.Koor 
     

     

dag 16 & 17 dec 3de zondag Gaudete koor 

zaterdag Zwartemeer Pastor Buit 19.00 Volkszang 

zondag Klazienaveen CV-W KL 09.00 Jesus Freaks 

 Barger-Compas Pastor Myriam 09.00 Heren 

 Emmer-Compas Pastor Myriam 10.30  Heren 
    

 

    
 

dag 23 dec 
4de zondag Rorate 
M,HvD 

koor 

zaterdag Barger-Compas Pastor de Wolff 19.00 Dames  
     

     

     

dag 24 dec Kerstavond koor 

zondag Klazienaveen CV-W Gezinsv.  19.00 Kinderkoor 

 Zwartemeer CV-W Gezinsv.  19.00 
Yaëla +  
Young People 

 Barger-Compas 
CV-W &  
P. Myriam Gezin 

19.00 Dames 

 Emmer-Compas CV-W Gezinsv. 19.00 
Xtra-Eigen-Wijs 
+ Gelegenh.koor 

 Emmer-Compas 
P. Myriam 
Kerstnacht  

21.00 Enjoy 

 

Zie ook pagina 7 en 8 
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De week loopt van maandag 0.00 uur tot en met zondag 24.00 uur. 
 

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.  
 

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. 

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN 

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

Week 48 27 nov t/m 03 dec Pastor Myriam 

Week 49  04 dec t/m 10 dec Pastor De Wolff 

Week 50 11 dec t/m 17 dec Pastor Myriam 

Week 51 18 dec t/m 24 dec Pastor De Wolff 

Week 52 25 dec t/m 31 dec Pastor Myriam 
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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 
 

Op 2 november mocht ik in Barger-Compascuum voorgaan in de 
Allerzielenviering en zoals ieder jaar gingen we aan het einde van de viering 
met brandende kaarsen naar het kerkhof. Dat is altijd een bijzondere ervaring, 
maar dit jaar maakte het nog meer indruk dan anders.  
 

Het was een heel donkere nacht. Het 
kerkhoflaantje was verlicht met waxinelichtjes in 
glazen potten, en dat had een bijzonder effect. Je 
kon de lijn van het pad als het ware zien, maar het 
pad zelf niet. En daarom moest je wel voorzichtig 
lopen.  
 

In het donker lopen en geen stap vooruit kunnen zien, maar wel ongeveer de 
richting waar het heen gaat. En steeds net op tijd weer een beetje licht om 
verder te kunnen gaan. Zo liepen we toen, maar zo gaan we soms ook door 
het leven. Deze Allerzielenprocessie werd zo voor mij een beeld voor de weg 
van geloof door het leven. Als ik in mijn eigen leven terugkijk, zie ik dat ik in 
donkere tijden steeds opnieuw weer voldoende licht heb gekregen om te zien 
hoe ik verder moest gaan.  
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De Allerzielentocht werd nog bijzonderder toen ineens in de verte het kerkhof 
en vooral de kerkhofkapel zichtbaar werd. Een vrijwilligster had die dag de 
kapel prachtig versierd met bloemen, kaarsjes en lichtjes. De kapel in de verte 
was een zee van licht, en dat was werkelijk prachtig om te zien. Het riep in mij 
het beeld van het hemels Jeruzalem op, waarnaar we allemaal op weg zijn, 
waarover geschreven staat: “er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen 
licht meer van lamp of zon, want God de Heer zal over hen lichten” (Ap. 22,5). 
 

Zo zijn we allen onderweg hier op aarde, hier 
in Zuid-Oost Drenthe. We zijn allen pelgrims 
op weg naar de eeuwige stad. Soms is onze 
weg mooi verlicht, soms is ze gemakkelijk, 
soms is ze bezaaid met hindernissen. Maar 
onderweg krijgen we toch steeds voldoende 
licht om verder te kunnen. En we zijn 
onderweg als gemeenschap.  

 

Af en toe hoor ik zorgen om de kerk van vandaag, zelf heb ik ook wel eens 
zorgen over bepaalde dingen in onze parochie. Hoe moet dit nu? Kan dat nog 
wel doorgaan? Als we als gemeenschap in geloof onderweg blijven, en uitkijken 
naar het licht dat ons gegeven wordt. Dan zullen we steeds opnieuw wel weer 
een lichtje, een baken langs de weg zien. Daar ben ik van overtuigd. Laten we 
niet bang zijn in het donker, we zijn niet alleen! 

Pastor Myriam 
 

BEZINNEND STILSTAAN IN EEN ADVENTVIERING 
 

 Advent is wachten, 
wachten en verlangen. 

Advent is luisteren, 
luisteren en verlangen. 

Advent is bidden, 
bidden vol verlangen. 

 

In de Advent bereiden we ons voor op de (weder)komst 
van de Heer. Dit jaar zullen er naast de vieringen in het 
weekend, in ieder van onze kerken een gebedsviering 

zijn op een doordeweekse avond. 
 

Woensdag 13 december om 19.00 uur in Zwartemeer 
Donderdag 14 december om 19.00 uur in Klazienaveen 

Maandag 18 december om 19.00 uur in Emmer-Compascuum 
Dinsdag 19 december om 19.00 uur in Barger-Compascuum 

 

In Klazienaveen en Barger-Compascuum zullen we vieren in de dagkapel.  
 

U bent van harte welkom! 
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KERSTVIERINGEN IN DE PAROCHIE 
 

Nu we geen pastoor hebben, heeft dat gevolgen voor de geplande 
kerstvieringen. Er waren helaas geen priesters beschikbaar om in onze 
parochie op Kerstavond of op 1e Kerstdag een viering te doen. Maar met inzet 
van onze lekenvoorgangers zijn we erin geslaagd om op alle locaties vieringen 
aan te kunnen bieden. 
 

Op zaterdagavond 23 december is de viering van de 4e Zondag van de Advent 
om 19.00 uur in Barger-Compascuum. Pastor Tako de Wolff zal voorgaan. 
 

Op zondagavond 24 december is er in alle vier de kerken een gezinsviering om 
19.00 uur, met voorgangers van de werkgroep. In Barger-Compascuum zal 
pastor Myriam mee voorgaan. 
 

Op zondagavond 24 december is om 21.00 uur een woord- en 
communieviering voor alle vier de locaties in de kerk van Emmer-
Compascuum.  
 

Op 1e kerstdag gaat pastor Myriam voor in woord- en communievieringen om 
09.00 uur in Klazienaveen en om 10.30 uur in Zwartemeer. In Barger-
Compascuum en Emmer-Compascuum zijn woord- en communievieringen met 
voorgangers van de werkgroep. 
 

Op 2e kerstdag – feest van de H. Stefanus, martelaar – is er om 10.00 uur een 
eucharistieviering voor alle vier de locaties in de kerk van Barger-
Compascuum. Pastor Buit zal voorgaan in deze viering. 
 

In het volgende parochieblad verschijnt het uitgebreide rooster van vieringen in 
de kersttijd. 
 

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 je naar Jolien Dijck tel: 06-34390693.  
 

LET OP: De minimum leeftijd is 11 jaar, maar houdt er rekening mee dat 
het behoorlijk griezelig kan zijn. 
             Wij hopen van harte dat er ook volwassenen mee zullen doen. 

mailto:janiquedijck@gmail.com
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VORMSEL OPGAVE EN VOORBEREIDING 2018 
 

In oktober zijn we parochie-breed begonnen met het voorbereiden van de H. 
Vormselcatechese. De vier locaties willen hierbij graag met elkaar 
samenwerken. Het is de bedoeling dat er cursussen starten op de locaties 
Barger-Compascuum, Zwartemeer en Klazienaveen. De ouderavonden zullen 
gezamenlijk zijn. In 2018 zullen – afhankelijk van het aantal vormelingen – één 
of twee vormselvieringen voor de hele parochie georganiseerd worden. De 
datum en tijd hiervan staan nog niet vast, dit wordt mede door het bisdom 
bepaald.  
 

In de loop van november worden de uitnodigingen voor de vormselcatechese 
verstuurd. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u uw kind toch graag 
opgeven voor de vormselcatechese, dan kunt u dit tot 15 december doen per 
mail aan mariannekeurs@gmail.com 
 

De eerste ouderavond zal zijn op dinsdag 20 
februari. Hierover ontvangen de ouders later 
meer informatie. De vormselcursus zelf zal 
beginnen met een bijzondere startactiviteit 
voor vormelingen van alle locaties op 
zaterdag 10 maart. Laat je verrassen! 
 

We hopen op veel inschrijvingen!!! 
 

namens de gezamenlijke vormselcatechesewerkgroepen 
pastor Myriam 

 

VAN DE EINDREDACTIE 
 

 

Hallo medeparochianen, het blijkt dat nog niet voor iedereen helemaal duidelijk 
is hoe het Klaverblad gemaakt wordt en bij wie, waar en wanneer kopij moet 
worden ingeleverd. Daarom nog even alles op een rijtje: 
 

- Iedereen die een artikel geplaatst wil hebben moet deze aanleveren 
voor de sluitingsdatum die voor in het Klaverblad vermeldt staat bij 
de eigen redactie-locatie. Want elke locatie heeft een eigen redactie 
die het betreffende gedeelte maakt. 

- Ook de artikelen die bestemd zijn voor het algemene gedeelte van 
het blad moeten naar de eigen locatie worden gestuurd voor deze 
datum. De redactieleden geven bij de eindredactie aan welk artikel in 
het algemene deel moet komen. 

- De enigen die rechtstreeks bij de eindredactie kunnen aanleveren zijn 
de pastores en het parochie/locatie bestuur.  

 

Hoewel ik begrijp dat men ver vooruit moet plannen kunnen artikelen die 
na de sluitingsdatum ingeleverd zijn helaas niet meer geplaatst worden. 

mailto:mariannekeurs@gmail.com
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KINDERPAGINA 
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BARGER-COMPASCUUM – LOCATIE ST. JOSEPH 

 

 

     Kerk en Pastorie: 
Verlengde Oosterdiep W.Z. 67 
7884  RK  Barger-Compascuum  
Telefoon: 0591-349051 
 

Mail:        rkjoseph@live.nl 
Website: mariahertoginvandrenthe.nl 
 

Gezinsbijdrage:     NL15 RABO 0104.3049.52  
Fonds restauratie: NL25 RABO 0125 7359.52 
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 0591-226172 
Secretaris/Vicevoorzitter:    Herman Linnemann   0591-349333 
Penningmeester:   Henk Drent     06-54224707 
Onderhoud gebouwen :  Jan Bruins     0591-349500 
Kerkhoven:   Herman Wehkamp   0591-349082 
Communicatie:     
Diaconie/catechese:   Marja Grummel    0591-348843 
Liturgie/gemeenschapsopbouw:  Ria Feringa     0591-349523 
 

 

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

CONTACTPERSOON BEZORGING 
Truus Dijck  
Posthoorn 7 
7884 PA Barger-Compascuum 

 
 

mailto:rkjoseph@live.nl
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zaterdag 25 november  
Gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, Willie Menzen, Herman Mencke, 
ouders Berens-Hake, Hendrik Dijck, fam. Nijzing-Heller, Wout Verwer, 
Bernhard, Jozef en Jans Linnemann, Jantina Peters-Wubkes, Lies Griemink- 
Schulte, Anna Margaretha Rocks-Siekman, Karin Drent. 
 
Zondag 3 december  
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, fam. Linnemann-
Rass, Henk Kohnken, gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, Herman 
Mencke, ouders Berens-Hake, ouders Berends-Lippold, Jantina Peters-
Wubkes, Lies Griemink-Schulte, Anna Margaretha Rocks-Siekman,  
Karin Drent. 
 
Zaterdag 9 december  
Gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, Willie Menzen, Herman Mencke, 
Wim Wehkamp, ouders Berens-Hake, ouders Feringa-Hake, ouders Tubben- 
Keizer, Wout Verwer, Jantina Peters-Wubkes, Lies Griemink-Schulte,  
Karin Drent. 
  
Donderdag 14 december 
Wilhelm Joseph Dijck 
 
Zondag 17 december  
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, gezusters Wielage, 
ouders Hake-Cramer, Herman Mencke, ouders Berens-Hake, Jantina Peters-
Wubkes, Lies Griemink-Schulte, Karin Drent. 
 

KOSTERS 
 

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

 

Op donderdag 14 december is er een viering 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. 

 

VORMSEL OPGAVE EN VOORBEREIDING 2018 
 

Zie het algemene gedeelte pagina 9 

OUDERENVIERING 
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Op 12 november is gedoopt:  Vinz  
 zoon van Rick en Anna Bergman 
 

namens de parochie   

Van harte gefeliciteerd.  
 

FELICITATIES 
 

 
 

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

namens de parochie van harte feliciteren. 
 
 
 
 

IN MEMORIAM 

         

Maria Karin Drent-Pott 
1 februari 1953  20 oktober 2017 

 
Ze was getrouwd met Henk Drent met wie ze 2 kinderen kreeg,  
Tanja en Daniël.  
Ze was de trotse oma van Sofie, Teun, Boris, Hannah en Willem. 
Maar ook was ze het lieve baasje van haar hondje Suzi. 

Enkele kenmerken op haar gedachtenisprentje: 
 

Lief 
Loyaal 

Luisterend oor 
Warm 

Gastvrij en een Hart voor dieren. 
 
Na de uitvaartdienst in de St. Josephkerk op 26 oktober was de 
crematieplechtigheid in het crematorium te Emmen. 
 

We wensen de familie Gods kracht en sterkte toe 

GEDOOPT 
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BEDANKT 
 

Ik wil graag iedereen 
bedanken voor het verzorgen 
van mijn 40-jarig jubileum als 
lid van het dameskoor. 
 
De locatieraad, pastoor Duzijn, 
Ben Wehkamp, Truus, Lenie 
en ons koor met Wim van Uem 
                             

Annie Groen  
 

OPROEP: MISDIENAARS EN ACOLIETEN 
 

Voor onze locatie,  
Barger-Compascuum 

 zijn we op zoek naar misdienaars en acolieten. 
 

Wie zou willen??? 
 

Je kunt contact op nemen met: 
Marja Grummel  tel: 0591-348843 

 

 

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 

VAN DE LOCATIERAAD  
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GERADUSKALENDER 
 

De Gerarduskalender: Elke dag een beetje spirit! 
 

De Gerarduskalender, uitgebracht door klooster Wittem, is 
een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk 
die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto:  
‘elke dag een beetje spirit!.  
Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, 
bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende 
onderwerpen. 
 

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. 
De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld 
door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster 
Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die 
vanuit het klooster georganiseerd worden. 

 

Wilt u de kalender graag hebben? 
 

Neem dan contact op met Rita Suelmann  tel: 0591-349532 
 

ALLLERZIELEN 
 

Na een goed bezochte Allerzielenviering op 2 november was er op 
vrijdagmiddag 3 november een Allerzielenviering speciaal voor de kinderen. 
 

Ze werden in het bijgebouw van de Collink ontvangen met een beker drinken 
en een koekje. Daarna werd hen door Truus Linnemann uitgelegd wat 
Allerzielen betekent en werd een verhaal voorgelezen over Ernst de eekhoorn, 
die ging over het leven van de oude Ernst die na zijn winterslaap niet meer 
wakker werd maar door zijn dierenvriendjes niet vergeten werd. 
 

Daarna mochten de kinderen een 
grafkaars versieren met stickers en de 
naam van de overledene en hun eigen 
naam. Er werden meerdere kaarsen 
goed versierd met hartjes, vlinders en 
andere leuke plaatjes. 
 

Toen iedereen klaar was, zijn we samen 
naar het kerkhof gegaan en hebben daar 
de kaarsen aangestoken. Ieder kind kon 
die toen naar het graf van hun overleden 

familielid of kennis brengen. Ook werden er kaarsen in de kapel gezet. 
 

Er waren 16 kinderen met hun moeders en oma aanwezig. Het was een 
geslaagd uurtje. We willen Truus Linnemann danken voor haar medewerking. 

 

Gezinsvieringgroep Marjolein, Marja, Truus en Truus
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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 
 

Zaterdag 25 november  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Jan Kasper Heijne en Maria 
Gesina Heijne-Wessel, Albert en Herman Heijne, Klaas de Vries en Annie de 
Vries-Twickler, overl. ouders Ellermann-Schutte, Renk Kuper, Hennie en Riet 
Deiman-Dekkers, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-
Robben, Johann Heinrich Thole en Margaretha Thole-Bentlage, Ben Deiman. 
 

Zondag 3 december  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Theresa de Roo, Pastoor Franciscus Antonius Sturkenboom, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno Timmer, Gerard Mensink, Truus Over-
Meijer, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, overl. ouders de Groot-
Kaiser, Diny Hendriks, 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, Fanny Geerdink en Riek Geerdink-Abeln, 
Geert Harm Thole, Ben Deiman, Lenie Bentlage-Tieben, Hennie Bredek, 
Willem en Herman Buurman, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen. 
 

Zaterdag 9 december 
Greetje Schulte-Heller, Lucas Bolmer, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-
Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-
Weghorst, ouders Teiken-Schulte, overl. ouders Kaiser-Hake, Truus Schut-
Weinans, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Johan Bernard 
Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Henk Scheven, Johannes 
Teiken en Maria Judith Teiken-Twickler, Geert Hendrik Mensen en Roelofje 
Mensen-Lange, Ria Kaijser-Dijck, Ben Deiman, fam van Luyn-Delteijk, fam 
Graafsma, Hennie Bredek, Ben Graafsma. 
 

Zondag 17 december  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. 
Geerdink-Jansen, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-
Weghorst, Gerard Mensink, overl. ouders Arling-Pragt, ouders Thole-
Kloppenburg, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, 
Gré van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, Johan Bernard Ellermann en Maria 
Aleida Ellermann-Robben, Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, Jo 
Siekman, Johan Hottinga, Ben Deiman, Hennie Bredek. 
 

BLIJVEN HANGEN IN HET PAROCHIEHUIS 
 

In het Parochiehuis is (waarschijnlijk na de viering van Allerzielen) blijven 
hangen: een donkerblauw gewatteerd jack, maat 48 met in de zak een grijs 
zaklampje. De eigenaar kan de jas ophalen bij het parochiebureau. 
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CONTACTMIDDAG 
 

Op dinsdag 5 december 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 
 

KVE 
 

Dinsdag 12 december 17.00 uur 
Kerstavond met kerstliederen en kerstverhalen en gezellige broodmaaltijd. 

 

GRAAG TOT DAN! 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

ma 27 nov t/m  zo 03 dec René Berendsen 0591-353630 
ma 04 dec t/m  zo 10 dec Diny de Roo   0591-351697 
ma 11 dec t/m  zo 17 dec José Wessel   06-27369058 
ma 18 dec t/m  zo 24 dec Margriet Ahlers  0591-354093 
ma 25 dec t/m  zo 31 dec René Berendsen 0591-353630 
 

PAROCHIEBUREAU 
 

NOVEMBER DECEMBER 
Ma 27 Tiny Hogenbirk Ma 11 Bernadette de Roo 
Do 30 Mieke Hoesen Do 14 Christa Schut 
 
DECEMBER Ma 18 Tiny Hogenbirk 
Ma 04 Tonny Thole Do 21 Mieke Hoesen 
Do 07 Tilda Heine Ma 28 Tonny Thole 
 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

datum misdienaar/acoliet lector 

25 nov Chantal Witteveen   Naomi Emming Ria de Vries 

03 dec Arjen Hoezen          Jeffrey Emming Jolien Dijck 

09 dec Leonie Tieben         Julia Pol Mariska Zwols 

17 dec Inge Bolk                 Marell Mulder Diana Pomp-Tiben 
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BLOEMVERSIERING 
 

M. Tromp   0591-354507  27 nov   t/m  10 dec 
M. Spijker   0591-353482 
 
B. de Roo   0591-351878  11 dec t/m  24 dec  
M. Graafsma 0591-224161 

 

Groep 3  18 dec t/m  22 dec 
 

 

Overleden 
Onderstaand overlijdensbericht is helaas door 
miscommunicatie in juni niet geplaatst.  
Ons excuus hiervoor. 

Op 24 juni is, overleden onze parochiaan 
 

Johannes Hermannus Smit 

De crematie was op 29 juni in Emmen 
 

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

 

******************************** 
Gedoopt 
Op 22 oktober 2017 is gedoopt: 
 

Quentin Thomas van der Knaap 
 

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

We wensen de familie 
heel veel geluk met deze belangrijke dag 

 

WIJZIGINGEN TELEFOON EN/OF EMAIL DOORGEVEN 
 

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

KERKSCHOONMAAK 

FAMILIEBERICHTEN 

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl


Klaverblad  Emmer-Compascuum Pagina | 20 

 

H.H. Wessel- 
Bentlage 

Hoofdkanaal OZ  
81T 

7881 CN 
 

EC 
 

7-12-1930 
 

A.G. Caspers- 
Hoezen 

Spoel 83 
 

7881 BN 
 

EC 
 

8-12-1919 
 

A.H. Berends-Teiken 
 

Laan vh Kwekebos  
118 K110 

7823 LJ 
 

Emmen 
 

10-12-1930 
 

M.H. Wellen-Schulte Kloosterweg 10 7881 LE EC 11-12-1939 

M.G. Sturre-Plagge Hoofdkanaal WZ 74 7881 AD EC 21-12-1938 

zr. Joachima Otten Herenstraat 1 3811 HG Amersfoort 22-12-1925 

 

Van harte gefeliciteerd 

en een fijne dag gewenst! 
 

OPROEP KERSTSPULLEN KERSTMARKT 
 

Voor de kerstmarkt van 10 december zijn we nog op zoek naar 2e-hands 
kerstspullen. Hebt u nog kerstballen en kerstversiering die u toch niet meer 
gebruikt? U kunt het inleveren bij het parochiebureau  

✓ op maandag- en donderdagmorgen van 11.00 – 12.00 uur  

✓ op zaterdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur. 
 

KERST & WINTER HANDWERK VOOR DE KERSTMARKT 
 

Voor de kerstmarkt kunt u ook nog nieuw gebreide 
sloffen, handschoenen, sjaals en truien inleveren.  
Ook gehaakte kerstspullen, andere kerst- en winter 
knutselwerken, zelfgemaakte versieringen voor de 
kerstboom of kersttakken zijn welkom. U kunt al deze 
spullen brengen op de openingstijden van het 
parochiebureau. (maandag- donderdag 11.00–12.00 
uur en zaterdagmorgen van 10.00–12.00 uur)  

 

KNIEPERTJES 
 

De kniepertjes blijven elk jaar weer een geweldig succes, 
daarom zijn we ook dit jaar weer aan het kniepertjes bakken 
geslagen. U kunt ze rechtstreeks kopen tijdens 
openingstijden op het parochiebureau, en u kunt ze kopen 
op de kerstmarkt. De kniepertjes kosten nog steeds € 3,- voor 20 stuks.  
We hopen weer op een goede verkoop.            

De Financiële Commissie 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER 



Klaverblad  Emmer-Compascuum Pagina | 21 

KERSTKAARTEN TE KOOP 
 

 
Op verzoek hebben we dit jaar weer kerstkaarten te koop.  
De prijs is weer € 3,00 per setje van 6 voorbedrukte, 
dubbele kaartjes + enveloppen. 
De kaartjes zijn weer te koop voor- en na de viering achter 
in de kerk en op het Parochiebureau.  

10 JAAR KERSTMUSICAL 
 

Dit jaar zal voor de 10e keer de kerstmusical worden opgevoerd. Begonnen in 
2008 met een stal met allemaal levende beelden, twee kleine lampen en een 
paar microfoons is het uitgegroeid tot een prachtig spektakel met top spelers 
en zangers, een prachtig decor, uitbundige kleding en professioneel geluid en 
licht. 

Dit jaar nemen we u mee in een reis door de tijd van het jaar 
0 tot ...... 
Want zou u ook niet die keizer Augustus van vroeger willen 
zien of wilt u liever weten hoe het er in 2062 uitziet. Of zou u 
willen weten wat er van de baby's, die het kindje Jezus hebben 
gespeeld, terechtgekomen is?  
Laat je verrassen in de kerstmusical:  
 

‘TERUGBLIKKEN MET VOORUITZIENDE BLIK’ 
 

Wij, de parochianen die meedoen aan de musical (en dat zijn 
er ruim 60!), van spelers tot kledingmaaksters, geluid- en 
lichtmedewerkers, decorbouwers, willen vertellen waar het 
met kerst echt om gaat. 

 

De musical is, net als de voorgaande jaren, geschreven door eigen 
parochianen. Een echte première dus weer. De toegang is gratis, aan het eind 
is de mogelijkheid om een vrije gift te geven. 
 

Zet u deze datum vast in uw agenda: 
 

Zondag 10 december 2017 om 15.00 uur  
 

Aansluitend is er tot 18.00 uur 
kerstmarkt bij onze kerk aan het Hoofdkanaal, 

één en al gezelligheid!  
 

Het zou fijn zijn als de kerk tot de laatste plaats toe vol zit want daar doen we 
het voor. Uit ervaring van voorgaande jaren weten we dat dat zeker niet 
ondenkbaar is.     

M(usical)P(roductie)T(eam) Willehadus 
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VORMSEL OPGAVE EN VOORBEREIDING 2018 
 

Zie het algemene gedeelte pagina 9 
 

KINDERKERSTNACHTVIERING OP 24 DECEMBER 
 

De Kinderkerstnachtviering is dit jaar op 
24 december om 19.00 uur 

We hebben ook dit jaar weer een leuke viering bedacht, 
waarin de kinderen mee kunnen doen aan het kerstspel. 
Hiervoor hebben we natuurlijk wel kinderen nodig. Lijkt 
het je leuk om hieraan mee te doen,  
                                 geef je dan op vóór 1 december bij:  
 

Diana Pomp-Tiben 06-27225794 of stuur een mail: dtiben@hotmail.com 
 

De gezinsvieringgroep  

 

GELEGENHEIDSKOOR  KINDERKERSTNACHTVIERING 
 

De kerstdagen komen er weer aan en wat is er dan mooier dan samen 
kerstvieren. Nou … dat is samen zingen tijdens de kinderkerstnachtviering.  
Daarom kan iedereen t/m 27 jaar meezingen tijdens de viering. Wat moet je 
daarvoor doen?  

Je opgeven en drie keer mee repeteren met het jeugdkoor 
Xtra-Eigen-Wijs of de Jesus Freaks.  
De precieze data en tijden krijgen jullie na opgave.  
 

Dus lijkt het je leuk om mee te zingen? 
 

Geeft je dan op bij: 
Ina Heijnen   tel: 06-14520368 mail: hermanina@hotmail.com 
Sandra Heijnen  tel: 06-31393640 mail: sandraheijnen@hotmail.com 
 

JEUGDKOOR XTRA-EIGEN-WIJS 
 
Vrijdag 20 oktober hebben we met het jeugdkoor Xtra-
Eigen-Wijs in de Horst gezongen. Dit was niet de eerste 
keer, maar het blijft toch altijd wel een beetje spannend. 
De lezing ging over Jezus en zijn leerlingen in een 
bootje op het meer. Wij hebben liedjes gezongen die 
hierbij pasten o.a. Storm op ’t meer en Kom aan boord.  
 

Omdat de donkere dagen eraan komen en wij het leuk 
vinden om andere mensen iets te geven, hadden we 
voor iedereen aanwezig een bakje met kaarsje en een 
kaartje. Het was weer leuk en bijzonder om samen te mogen vieren.       

Xtra-Eigen-Wijs      
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NIEUWS VAN DE HOEKSTEEN 
 

We zijn alweer een aardig eind op weg in het schooljaar en we hebben zeker 
niet stil gezeten zoals u hieronder kunt lezen... 
 

KiVA 
Met trots kunnen we zeggen dat wij een gecertificeerde KiVA school zijn! KiVA 
is een anti-pest methodiek. Door deze methodiek kunnen we beter en 
efficiënter zorgen dat niet gewenst gedrag in een groep sneller 'de kop in 
gedrukt' wordt. 
 

Prijs inzending SKONN themaweek 'dieren'  
Wij hebben van onze themaweek 'dieren', waarover u in een eerder Klaverblad 
al kon lezen, een filmpje gemaakt en deze ingezonden naar het SKONN 
(Schoolraad Katholiek Onderwijs Noord-Nederland). Onze inzending is positief 
ontvangen en wij hebben hiermee een prijs van € 250,- ontvangen. Wij zijn 
trots erop dat we zo goed hebben kunnen laten zien wat onze katholieke 
insteek is. Ook mede dankzij onze goede contacten met de parochie! 
 

Opening muziekimpuls 
Twee weken geleden is de muziekimpuls feestelijk geopend. De leerlingen 
hadden 's ochtends een dansworkshop van juf Evelien (van dansschool All 
About dance) en aan het eind van de ochtend werd er een feestje gevierd 
onder leiding van Juf Ingrid (onze muziek juf) en juf Lida en muziek collega 
Rinus (van de band Explosief). Komende drie jaar krijgen de juffen extra les 
om het muziekonderwijs uitdagender en leuker te maken. Ook krijgen de 
leerlingen van groep 4 en 5 blokfluit les aangeboden. 
 

Kerstviering in de kerk 
Donderdag 21 december houden we om 9.00 
uur een kerstviering in de kerk. In deze viering 
zullen we de vierde kaars aansteken en ook 
het slot van ons kerstverhaal naspelen. Iedereen is hierbij van harte welkom. 
 

Data oud papier brengen: 
 

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

dinsdag 09-01-2018 woensdag 10-01-2018 
 

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

Door uw papier daar te brengen, helpt u de school en de kinderen, want de 
opbrengt van het oud papier wordt besteed voor de leerlingen. 

 

Alvast hartelijk bedankt voor het sparen voor onze school 
 

Kinderen en team van basisschool ‘De Hoeksteen’ 
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Zondag 10 december 15.00 uur 

in de Willehaduskerk 

Hoofdkanaal OZ 82 Emmer-Compascuum 
 

Kerstmusical 

met aansluitend de kerstmarkt 
 

U kunt weer genieten bij de diverse standjes met o.a.: 

 Kerstspullen, nieuw en 2e-hands 

 Handwerkspullen 

 Kerstversiering: kinderen v.d. Hoeksteen 

 Kerst- en grafstukken 

 Spekkendikken  

 Kniepertjes  

 Glühwein  

 Chocolademelk,  

 Snert & Rookworst 

 

Kortom: één en al gezelligheid! 

U bent van harte uitgenodigd 
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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 26 november  
Hendrikus Gerhardus Loves, Maria Catharina Speller-Siekman, Jo en Grietje 
Wesseling-van Os en zoon Benny, Annie Bakker-Roewen, Maria Elisabbeth 
Grol-Rolfes, Toon Loves en Annie Loves-Tholen en overl. fam. Loves en 
Tholen, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, 
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Jan Willem Moorman, 
Gerhardus Hendrikus ten Velde. 
 

Zaterdag 02 december  
Johan Bernard Cosse en Maria Margraretha Hoffard en zoon Bennie en 
schoonzoons Joop en Bennie, Berend Valke en Gerard Tholen, overl. ouders 
Siewes-Heijnen, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van 
der Werf, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. ouders Plas-
Rolfes, Jan Willem Moorman, Gerhardus Hendrikus ten Velde. 
 

Zondag  10 december  
Johannes Hermannus Hemel en overl. fam. Lubertus Beukers en Maria 
Margretha Hemel, Toon Veringa, Sophia Maria Magdalena van der Werf-
Tieben en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, 
Jan Willem Moorman, Gerhardus Hendrikus ten Velde. 
 

Zondag 17 december  
Overl. ouders Siewes-Heijnen, overl. ouders Vinke-Wolfs, Sophia Maria 
Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en 
Griet Heidotting-Peters, Gerhardus Hendrikus ten Velde. 
 

Dinsdag 19 december  
Johannes Henderikus Rolink. 
 

CONTACTMIDDAG 
 

Op dinsdag 19 december 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 
 

VORMSEL OPGAVE EN VOORBEREIDING 2018 
 

Zie het algemene gedeelte pagina 9 
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OUDERENVIERING 
 

Op woensdag 20 december is er om 10.00 uur  
een eucharistieviering in de Dillehof,  
bestemd voor de bewoners van  
de Dillehof en de Melde. 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

20 nov t/m  26 nov J. Lohuis  0591-313286 
27 nov t/m  03 dec H. Beukers 0591-315725 
04 dec t/m  10 dec A. Peters  0591-313627 
11 dec t/m  17 dec M. Koop  0591-312241 
18 dec t/m  24 dec J. Lohuis  0591-313286 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

Zo 26 nov G. Timmerman  0591-317726 
Za 02 dec B. Menzen   0591-316132 
Zo 10 dec A. Heijnen   0591-315653 
Zo 17 dec G. Többen   0591-317515 
 

VERGADERINGEN  
 

Datum    Tijd    Gelegenheid 
Di   05 dec  19.00 uur   Redactie Klaverblad 
Di   12 dec       Omzien naar elkaar 
Di   12 dec  20.00 uur   Locatieraad 
Wo 13 dec       Koffiedrinken koor 
Za  16 dec  16.30 uur   Kerstwandeling 
Zo  17 dec  19.30 uur   Korenavond 
 

FELICITATIES 
 

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

namens de parochie, van          e feliciteren 
 

KAARTEN 
 

Op dinsdag 28 november laatste kaartmiddag 2017  
Iedereen is van harte welkom in de parochiezaal. 
De deelname bedraagt 2 euro. 
Voor koffie of thee en fris wordt gezorgd.  

 
De Zonnebloem  

afd. Klazienaveen 
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FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden: 
Op 27 oktober 

Jan Willem Moorman 
93 jaar  

Karel Palmstraat 125 
Nieuw-Amsterdam 

 
Op 29 oktober  

Gerhardus Henderikus ten Velde  
76 jaar  
Derksweg 35 

 
                                                      Dat zij mogen rusten in vrede 

 
 

NIEUWS VAN DE SCHOLEN 
 

de Henricusschool  
heeft op donderdag 21 december  

om 16.00 uur een schoolviering in de kerk. 
 

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.  
 

KOFFIEDRINKEN 
 

 
 

Zondag 10 december na afloop van de dienst 
koffiedrinken in de parochiezaal. 

 
 

PAROCHIEBUREAU 
 
18 december is de laatste zitting van het parochiebureau in 2017 
08 januari de eerste zitting van 2018 
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KERSTBELEVINGSTOCHT 
 

Zaterdag 16 december organiseert de Oecumenische werkgroep weer een 
kerstwandeling door Klazienaveen. De wandeling gaat langs alle kerken in 
Klazienaveen, de tocht is ongeveer 1900 meter en is voor iedereen 
toegankelijk.  
 

Men kan starten vanaf 16.30 uur tot 18.00 uur en we gaan ervan uit dat 
iedereen om 19.45 uur weer bij het eindpunt Kruiskerk is. De start is in de  
St. Henricus kerk aan de Stellingstraat, hier kan men wat drinken en luisteren 
naar het koor Care Free ‘16 om aansluitend op weg te gaan. 
 

Onderweg zijn schapen en taferelen te bekijken en koren te beluisteren we 
volgen zo de lichtroute langs de kerken op weg naar de kribbe in Bethlehem. 
In of bij elke kerk is iets te doen en onderweg ook nog verschillende taferelen 
en alles verlicht. 
 

Er worden broodjes en presentjes uitgedeeld om zo de boodschap van Kerst 
mee te geven. De wandeling eindigt bij de Kruiskerk aan de Omloop, daar kan 
men nog luisteren naar een koor en wat drinken met een traktatie erbij. 
 

Er worden onderweg honderden lichtjes gezet met op de oversteken iemand 
met een windlicht. Bij de hele wandeling zijn verkeersregelaars aanwezig om 
alles in goede banen te leiden. Er volgt nog meer info in de Dorpskrant. 
 

Iedereen van harte uitgenodigd!! 
Albert Bruinewoud 

Oecumenische werkgroep Klazienaveen 
albertbruinewoud@hotmail.com   

 

KERSTCONCERT 
 

Zondagavond 17 december 19.30 uur is 
er een concert in onze kerk. Het thema 

is “Licht in de duisternis”. 
Medewerking wordt verleend door de 
koren: 

D´Ovonde     Jubilate   
R.K Henricuskoor   Fanfaron 
All Together              samenzang 

 
Entree is gratis, maar na afloop is er een deurcollecte voor de onkosten en 
een goed doel. 

Komt allen, iedereen is van harte welkom 
 

mailto:albertbruinewoud@hotmail.com
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KERSTMARKT 
 

Inmiddels zijn we weer bezig met onze voorbereidingen voor de Kerstmarkt. 
De Pardongroep maakt al vele jaren achtereen kerststukken, kerstdecoraties, 
tafelstukjes en grafstukken. Zo ook dit jaar weer! 
 

De verkoop is zaterdag 16 december 2017 
in de Parochiezaal van de Henricus kerk 

van 10.00 tot 15.00 uur 
 

Kom gerust langs en bewonder, onder het genot van een kopje koffie-thee met 
een snee rozijnenbrood. Eventueel kunnen grafstukken ook gehaald worden 
op de woensdagmiddag 13 december 2017.  
 

U kunt vooraf ook bestellingen doen van grafstukken.  
Dit kan bij: Mevr. Greve    0591-314945 
                 Mevr. Harms    0591-316218 
                  Mevr. van de Weide  0591-315030 
 

Heeft u "groen" voor ons dan is dat   van harte welkom. 
Tot ziens op zaterdag 16  december! 

                                                                           
                                                                               De Pardongroep 

 

KERKENTOCHT BASISSCHOLEN 
 

Op 13 oktober j.l. hebben de 
basisscholen van Klazienaveen 
een kerkentocht gehouden.  
 

Er werden 4 kerken en het gebouw 
van het apostolisch genootschap 
bezocht. Zo ook de Henricuskerk. 
 

In alle kerken waren mensen 
aanwezig om uitleg te geven.  
Bij ons waren dat Marc 

Bruinewoud, Annie Peters en A. Bruinewoud. De kinderen waren zeer 
enthousiast. Ze vonden het mooi om de kerken eens van binnen te mogen 
bekijken. 
 

En de reacties van de scholen waren positief. Een fantastisch initiatief. Een 
leerzame morgen. De kerken hadden het goed voor elkaar en brachten de 
informatie op een leuke manier. 
 

VOOR HERHALING VATBAAR DUS 
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ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA 

 

Kerk               De Hoven 8  
Pastorie:     De Hoven 10  

                          7894 BT Zwartemeer 
                          Telefoon: 0591-312466 

 

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

Parochiebijdrage: Rabobank: NL84 RABO 0332 3050 23 
               ING:  NL36 INGB 0004 0001 37 

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

 
INFO BETREFFENDE HET 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:r.k.begrafenisfonds@hotmail.com
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 

 
Zondag 26 november  
Ouders van Veggel-Janzen, ouders Siebers-Siebum. 
 
Woensdag 29 november 
Berend Berens en Marie Berens-Siebum. 

 
Zaterdag 02 december 
Mevr. Sandten-Suelman, ouders Siebers-Siebum. 
   
Zondag 10 december 
Ouders Peters-Houtman en kinderen en kleinkinderen, 
mevr. Sandten-Suelman, ouders Siebers-Siebum.   
 
Zaterdag 16 december  
Gradus van Ommen, Geert Peters, ouders Siebers-Siebum. 

 
KOSTER VAN DE WEEK 

 
   t/m  26 nov Jan Knol   0591-316578 
27 nov t/m  03 dec Jan Siebers  0591-313282 
04 dec t/m  08 dec Tiny Smit   0591-313472 
09 dec t/m  10 dec Bert Kiers  0591-317031 
11 dec t/m  17 dec Jan Knol   0591-316578 
18 dec t/m  24 dec Jan Siebers  0591-313282 
 

ACOLIETEN 

 
  26 nov  Jan Siebers   
  02 dec  Bertha Heidotting   
  10 dec  Wander Snippe   
  16 dec  Bertha Heidotting   
 
 
 

LECTOREN 
 
26 nov Jan Siebers   
02 dec Annie Bartels   
10 dec Truus Falke   
16 dec Bertha Heidotting   
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Woensdag 29 november om 14:00 uur 
 

Op woensdag 29 november 2017 is de eerstvolgende viering voor ouderen, 
met als voorganger pastor Myriam.  
Misschien weet u van een oudere buurman of buurvrouw dat ze graag eens 
een keer naar zo'n dienst willen om ook weer eens andere mensen te kunnen 
ontmoeten. Het zou mooi zijn als u zelf dan het initiatief zou nemen om deze 
mensen mee te nemen naar deze viering, die ongeveer een half uurtje duurt. 

 

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 
    
 

Noteer ook alvast in uw agenda de volgende ouderen viering op 
woensdag 20 december 14.00 uur 

 

 

DATUM  TIJD    BIJEENKOMST  
26 nov  11.30 uur  Algemene parochievergadering 
11 dec  19.00 uur  KVG        kerst vieren 
12 dec  20.00 uur  Locatieraad vergadering  
17 dec  18.30 uur  Kerstconcert           toegang gratis 

 

Het jaar 2017 loopt al weer bijna ten einde. Wellicht 
hebt u nog geen gelegenheid gehad om de door u 
toegezegde bijdrage voor 2017 te voldoen. Het 
zou mooi zijn als u dat nog voor het eind van het 
jaar zou kunnen overmaken, want de kerk kan niet 
zonder uw steun. 

   

Alvast hartelijk dank. 
 

De bankrekeningen staan op de eerste pagina van locatie Zwartemeer. 

COLLECTE 

DATUM  2e COLLECTE 

20 nov t/m maart 2018 Onderhoud kerk 

OUDERENVIERING 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 

AKTIE KERKBALANS 2017 

Na de dienst Koffie 
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In het parochieblad nr 9 staat op pagina 45 
vermeld dat Marianne Keurs per  
1 januari 2018 gaat stoppen met haar taken.  
 

Naar aanleiding van dat bericht heeft 
Marianne veel telefoontjes ontvangen van parochianen, zowel van 
Zwartemeer als van de andere locaties en zelfs uit Barger-Oosterveld en 
omstreken. Ook verschillende mensen van het Bisdom vroegen zich af 
waarom??  
 

Daarom willen wij bij deze vermelden dat Marianne stopt als voorzitter in de 
locatieraad Zwartemeer. Na vele jaren inzet in het kerkbestuur en nu in de 
locatieraad van Zwartemeer stopt Marianne met deze taak. Maar ze blijft zeer 
actief binnen de locatie Zwartemeer. Zo zal ze in 2018 de Eerste Heilige 
Communicantjes gaan begeleiden en zal ze een grote bijdrage leveren aan 
het Vormsel. Daarnaast zal ze woord- en communievieringen, avondwakes en 
in nood ook de begrafenissen en crematies blijven doen.  
 

Dus zo blijkt maar weer ze stopt niet.... maar draagt haar taken in de 
locatieraad over en blijft zeer actief binnen de locatie Zwartemeer en de 
parochie Maria, Hertogin van Drenthe. 

Isabel Benjamins 
Budgethouder locatie Zwartemeer 

 

 

Wilt u bezoek tijdens uw ziekte thuis belt u dan de 
contactpersonen van de werkgroep ziekenbezoek: 
Annie Lübbers    tel: 0591-315529 
Lucy Kieviet     tel: 0591-315253 
 

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

ZIEKENBEZOEK – BLOEMENGROET  
 

Weet u iemand die volgens u eens extra 
aandacht verdient van de parochie door 

middel van een bloemetje of een bezoekje,  
laat het ons even weten 

 
Annie Lubbers tel: 0591-315529 
Lucy Kieviet     tel: 0591-315253  

NAMENS DE LOCATIERAAD ZWARTEMEER 

ZIEKEN EN BEJAARDEN BEZOEK 
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OMZIEN NAAR ELKAAR 

 
 
  Werkgroep  
 

aandacht voor nabestaanden 
Contactpersoon: 

Minie Snippe tel: 0591-314063 

 
  
Minie Snippe  0591-314063 
Lenie Theijken  0591-317073 
 
 

KINDERKOOR YAËLA! 
 

Kerstavond 24 december 19.00 uur 
Kinderkoor Yaëla zingt samen  

met the Young People! 
 

The Young People en het kinderkoor Yaëla zullen tijdens 
de viering op kerstavond in de rk-kerk te Zwartemeer, 
samen gaan zingen. De twee koren maken hiermee de 
verbinding tussen jong en oud, en zullen laten zien, dat dit prima samen kan! 
De koren zullen liederen samen, maar ook onafhankelijk van elkaar zingen, 
allemaal op een eigen unieke wijze.  

Iedereen is natuurlijk van harte welkom om deze viering bij te wonen, 
we rekenen op uw komst! 

 

KERSTCONCERT 2017 
 

Zondag 17 december houden we weer ons jaarlijkse 
kerstconcert in onze Verrijzeniskerk. Het concert 
begint om 18.30 uur en de kerk is open vanaf 17.30 
uur.  

De toegang is gratis. 
 

De deelnemende koren, solisten en muziekgroepen 
zijn dit jaar: Gemengd koor St.Cecillia, The Young People, solist John 
Meulman, muziekkorps de Volharding, De Jawa's , Friends en Potpourrikoor 
Erica. Ons kinderkoor kan dit jaar helaas niet meedoen, omdat er momenteel 
te weinig kinderen bij het koor zijn. Het zou mooi zijn als het kinderkoor volgend 
jaar weer mee kan doen. 

BLOEMVERSIERING 
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WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 
 

In het vorige parochieblad stonden twee artikelen van onze 
bisschop over geloof en kerk. Hij eindigt zijn laatste artikel 
met de volgende opmerking: "Er is een ding dat me 
weleens opvalt; het aantal vrijwilligers is soms groter dan 
het aantal reguliere kerkgangers op zondag!" Hoe zou dat 
bij ons zijn dacht ik. 
 

Dit weekend kwam ik los van het gemengd koor op 19 kerkgangers inclusief 
de koster en de collectanten. Toen ik de lijst van werkgroepen telde kwam ik 
op een totaal uit van 35. Dus als er van elke werkgroep één persoon in de kerk 
was geweest zouden het er 35 zijn geweest. 
 

De opmerking van de bisschop slaat echter niet alleen op Zwartemeer maar 
op heel veel katholieke kerken in Nederland. Het is een gegeven van deze tijd.  
 

Maar toch vond ik het jammer voor ons gemengd koor. Want zonder de 
afwezigheid van hun zieke dirigente Mieke Hartong zetten ze echt hun beste 
beentje voor en Luuk Ronde toont zich een waardig vervanger als interim 
dirigent. Vandaag was er eigenlijk geen sprake van een gemengd koor, want 
naast dirigent Luuk Ronde, was er geen enkele man bij het koor. Maar dit 
feitelijke dameskoor wist het Magnificat en Mijn Rozenkrans op een meer dan 
mooie manier te brengen. 
 

Hoewel we dus heel veel vrijwilligers hebben binnen onze parochie wil het nog 
maar niet vlotten met het vinden van een voorzitter voor onze locatieraad. 
Want Marianne Keurs, die het tijdelijk op zich heeft genomen, stopt er op  
1 januari mee. En dan houdt ze nog genoeg vrijwilligers werk over voor de 
parochie. Het moet toch mogelijk zijn om één persoon te 
vinden die voor de duur van 4 jaar het voorzitterschap 
van de locatieraad op zich wil nemen. 
 

Ook op onze oproep voor de versterking van de 
werkgroep kerkschoonmaak heeft tot nu toe niemand 
gereageerd. Het zou mooi zijn als er twee dames of 
heren zijn die deel van dit team willen worden. 
 

Omgekeerd kom je het ook tegen. Haine Peters heeft al vele jaren terug 
afscheid genomen van de werkgroep collectanten. Maar hij is het juist die elke 
viering toch die taak op zich neemt.  
 

Gré Lohuis en Erika Hoorn gaven in de zomer van dit jaar aan dat ze om 
gezondheidsredenen moesten stoppen met het verzorgen van de koffie en 
thee voor werkgroepen, uitvaartdiensten en bijzondere vieringen.  
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De werkgroepen hebben een deel van hun taken overgenomen en Gré Lohuis 
is bereid gevonden om toch voor de uitvaartdiensten en de dienst voor 
ouderen de koffie te blijven verzorgen. Bedankt daarvoor en Erika wensen we 
alle goeds toe met het herstel.  
 

Het is vandaag al weer eind oktober. Nog een paar 
weken en de adventskrans moet weer worden 
opgetuigd. Daarvoor gebruiken we altijd veel 
coniferengroen. En dat mogen we de laatste jaren 
knippen uit de coniferen van Jans Bos uit 
Klazienaveen.  
Zo zie je maar weer hoe we toch één grote 
gemeenschap vormen.                                             JS 

 

DE 5 ZUILEN VAN HET ISLAMITISCH GELOOF 
 

De vijfde zuil- hadj-, de bedevaart naar Mekka. 
 

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

Tijdens de hadj worden rituelen voltrokken die Mohammed al zou hebben 
uitgevoerd. Zo moet de gelovige gehuld in een wit gewaad, net als op de dag 
van de opstanding, wachten in de vlakte van Arafat bij Mekka en God 
verzekeren. " Hier sta ik tot je beschikking ".  
 

De Kaäba is omhuld met zwart brokaat, dat is versierd met in goud gestikte 
verzen uit de Koran. De Kaäba wordt als een door Abraham en zijn zoon 
Ismaël opgerichte heilige plaats beschouwd, als eerste plaats ter wereld waar 
God werd vereerd. 
 

Met de bedevaart van miljoenen pelgrims bevindt de afzonderlijke moslim zich 
in een grote gemeenschap geloofsgenoten. Tot de hadj behoort ook het 
bezoek aan Mohammeds graf in Medina, waar de gebedsplaats bijna 500.000 
mensen kan herbergen. 
 

 

 

 

 

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

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

mailto:hpeters@ziggo.nl
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Vrijdag 24 november OUD PAPIER 
staat er weer een container voor oud papier 
bij de basisschool De Banier, De Blokken 16 
 
Sinterklaasfeest 
Op dinsdag 5 december komt Sinterklaas een 

bezoek brengen aan de Banier. Zoals ieder jaar wordt het een unieke intocht 
en zal de Sint een bezoekje aan alle groepen brengen.   
 

Advent vieringen 
Op maandag 4 december vieren wij op school de eerste advent. 
De viertafel staat dan in het teken van de komende Kerstdagen en de 
adventsdagen die vooraf gaan met alle symbolen, kleuren, beelden en 
kransen. 

De adventsviering wordt sinds een paar jaar gedaan 
dóór de leerkrachten vóór de kinderen. Er wordt niet 
zomaar een verhaal gehouden met de bijbehorende 
kaarsen. De leerkrachten voeren voor hun leerlingen een 
toneelstuk op die uit vier delen bestaat. 
Elke maandag, tijdens elke adventsviering in de zaal, 
spelen de leerkrachten een deel van het verhaal met de 
ontknoping tijdens de kerstviering in de  

         St. Antonius kerk. 
 

De ontknoping in de kerk wordt gedaan door Juf Monique, Meester van der 
Weide en leerlingen uit groep 7. Het verhaal is natuurlijk nog geheim, maar 
enthousiaste collega's durven te zeggen dat Charles Dickens een belangrijke 
rol heeft gespeeld! 
  

Kerstviering 
Op donderdag 21 december vindt de kerstviering van de Banier om 9.00 uur 
in de kerk plaats. De kerstviering is tevens de vierde Advent viering van de 
school. Tijdens deze kerstviering zal er dit 
jaar een koor zijn, een aantal kinderen uit de 
groepen 4 t/m 8, die zingen leuk vinden, 
vormen samen het koor onder begeleiding 
van juf José. Ook wordt het Advent verhaal 
gespeeld door een aantal leerlingen en 
leerkrachten. We heten u van harte welkom 
om aanwezig te zijn bij deze viering. 's 
Avonds zal er een kerstdiner op school 
plaats vinden.  

NIEUWS VAN DE BANIER 
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INLEVEREN KOPIJ 
Voor het volgende parochieblad 
voor vrijdag 01 december 2017 

VORMSEL OPGAVE EN VOORBEREIDING 2018 
 

Zie het algemene gedeelte pagina 9 
 

LACHEN BUITEN DE KERK OM 

 
In tijden van nood..................... 

 
Piet reed met z'n auto in het centrum van 
Amsterdam op zoek naar een parkeerplaats. 
Het zweet brak hem uit, want hij is bijna te laat 
voor een belangrijke afspraak. 
 
Hij kijkt naar boven en zegt: " Heer heb 
medelijden met mij, als U een parkeerplaats 

voor mij vindt, dan zal ik elke zondag naar de kerk gaan voor de rest van mijn 
leven en ik zal geen druppel alcohol meer aanraken". 
 

Wonderlijk genoeg is er plotseling een lege parkeerplaats. 
Piet kijkt naar boven en zegt: 

" Laat maar zitten hoor, ik heb er één gevonden ". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 

   

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 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

http://www.woonsfeerheine.nl/


 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Onze Vader 

Bron van Zijn,  
die ik ontmoet in wat mij ontroert. 
Ik geef U een naam,   
opdat ik U  een plaats kan geven  
in mijn leven. 
Bundel uw licht in mij –  
maak het nuttig. 
 

Vestig uw Rijk van Eenheid nu. 
Uw enige verlangen handelt dan  

samen met het onze. 
Geef ons wat we elke dag  

nodig hebben  
aan brood en aan inzicht. 

 
 
 
 
Maak de koorden van fouten los , 
die ons vastbinden aan het verleden, 
Zodat wij ook anderen  
hun misstappen vergeven. 

Laat oppervlakkige dingen 
ons niet misleiden. 

Want uit U  wordt  
de alwerkzame wil geboren, 

de levende kracht om te handelen, 
het lied dat alles verfraait 

en zich van eeuw tot eeuw  
vernieuwt. 

Vrije vertaling van het Aramees ‘Onze Vader’ 
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