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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 
 

Te bereiken per E-mail: mariahertoginvandrenthe@gmail.com 

per post:       Verlengde Oosterdiep WZ 67 
7884 RK Barger-Compascuum 

 
Voorzitter:        Waarnemend pastoor P.H.H. Wellen 
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 Catechese en      
Gemeenschapsopbouw   Jannet Dijck     tel: 06-50206237 
Lid Liturgie:       vacant 
Lid Diaconie:       vacant  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 5 januari 2018 

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 
 27 januari t/m 23 februari 2018 

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

 

    
 

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 MHVD 

21.00 Enjoy 
 

 

dag 25 dec Kerstmis  koor 

maandag Barger-Compas CV-W 09.00 Heren  

 Emmer-Compas CV-W  10.30 Dames/Heren 

 Klazienaveen Pastor Myriam 09.00 Care Free ‘16 

 Zwartemeer Pastor Myriam 10.30 Gem. Koor 
     

     

dag 26 dec H. Stefanus  koor 

dinsdag Barger-Compas Pastoor Buit MHVD 10.00 Heren 
     

     

dag 30 dec H. Familie koor 

zaterdag Klazienaveen 
Pastoor Buit 
MHVD 

19.00 Dames/Heren 
     

     

dag 31 dec Oudjaar  koor 

zondag Klazienaveen  GV-W 19.00 Samenzang  

 Zwartemeer GV-W 19.00 Gem. Koor 

 Barger-Compas GV-W 19.00 Heren 

 Emmer-Compas GV-W 19.00  Dames/Heren 
    

 

dag 1 jan H. Maria    

maandag Emmer-Compas Pastor Myriam  10.00 Dames/Heren 
  MHVD   

dag 6 & 7 jan Driekoningen  koor 

zaterdag Klazienaveen CV-W 19.00 Dames/Heren 
 Zwartemeer Pastoor Wagenaar 19.00 Gem. Koor 
zondag Barger-Compas CV-W 09.00 Dames 
 Emmer-Compas CV-W 10.30 Heren  
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dag 13 & 14 jan 2de zondag  koor 

zaterdag Barger-Compas Pastor Myriam 19.00 Heren 

 Emmer-Compas CV-W 19.00 Enjoy 

zondag Klazienaveen Bisschop v.d. Hout 09.00 Samenzang 

 Zwartemeer Bisschop v.d. Hout 10.30 Gem. Koor 
     

dag 20 & 21 jan 3de zondag  koor 

zaterdag Klazienaveen Pastoor Wagenaar 19.00 Care Free ’16 
 Zwartemeer Pastor Myriam 19.00 Young People 

zondag Barger-Compas Pastor Myriam 09.00 Dames 

 
Emmer-Compas Oec viering  

Dominee Wentink 

Pastor De Wolff 

10.00 Heren 

    
 

dag 27 & 28 jan 4de zondag  koor 

zaterdag Barger-Compas CV-W 19.00 Heren 

 Emmer-Compas Pastoor Conijn  19.00 Dames 

zondag Klazienaveen CV-W 09.00 Dames/Heren 

 Zwartemeer Oec viering 10.00  

 

 
 

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 
 

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.  
 

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN 

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

Week 52 25 dec t/m 31 dec Pastor Myriam 

Week 01  01 jan t/m 07 jan Pastor De Wolff 

Week 02 08 jan t/m 14 jan Pastor Myriam 

Week 03 15 jan t/m 21 jan Pastor Myriam 

Week 04 22 jan t/m 28 jan Pastor De Wolff 

Week 05 29 jan t/m 04 febr Pastor Myriam 
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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. 

 

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 
 

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.                 *  Vervoer naar weekendvieringen. 
*  Afhalen doopbewijzen.   *  Inleveren kopij voor het Klaverblad (ook via mail) 
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WOORD VAN DE PASTOR 
 

Symboliek van kaarsen 
 
Veel mensen houden van kaarslicht. Het is een warm licht dat een heel andere 
sfeer verbreidt dan neonlicht, of het licht van tl-lampen. In deze tijd van het jaar, 
rond Advent en Kerstmis, steken we kaarsen aan. De kaarsen op de 
Adventskrans, die ons met het verstrijken van de weken aanduiden dat de 
komst van Christus, het Licht der wereld, nadert. Kaarsen met Kerstmis. 
 
Kaarsen hebben hun eigen symboliek, hun eigen boodschap. Een kaars 
bestaat uit twee onderdelen: de vlam die het geestelijke en gebed symboliseert, 
omdat ze reikt naar de hemel. Wie steekt niet eens een kaarsje op bij Maria om 
voor iets of iemand te bidden? Een brandende kaars is uitdrukking van ons 
geloof dat het gebed doorgaat, zolang de kaars blijft branden. Het andere 
onderdeel van de kaars is het kaarsvet – vroeger bijenwas – dat opbrandt. Het 
kaarsvet, de was is het beeld voor de zelfgevende liefde van Christus, die zich 
voor ons gegeven heeft. 
 
Zo is een brandende kaars ook symbool voor Christus, die tegelijk God en 
mens is. De was is beeld voor zijn menselijke natuur, die hij uit liefde voor ons 
gaf. En de vlam staat voor zijn goddelijke natuur. En zo duiden de kaarsen die 
we in de Advent- en Kersttijd aansteken ook op het geheim van de 
menswording van God in Jezus Christus.  
 
Brandende kaarsen vertellen ons dat God ons nabij gekomen is met zijn liefde 
en warmte om onze soms donkere wereld te verlichten en te redden. Christus 
wil met zijn licht ons huis en ons hart verlichten en met zijn liefde verwarmen. 
Wij worden in dit grote geheim opgenomen. Hij wil als het ware in ieder van ons 

wonen, mens worden. Sinds 
Christus’ geboorte straalt Gods licht 
ook uit de ogen van mensen.  
 
Mogen wij zo ook licht en zegen zijn 
voor elkaar en allen die we 
ontmoeten. 
 

Mede namens pastor de Wolff 
wens ik u een Zalig Kerstfeest! 

Pastor Myriam 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Dit is alweer de laatste keer van 2017 dat ik jullie mag 
informeren over alles waar het bestuur mee bezig is 
geweest. En december is altijd een maand, die 
uitnodigt tot terugkijken.  
 

2017 was een bijzonder jaar! Allereerst natuurlijk 
omdat officieel op 1 januari onze nieuwe parochie 

van start ging. Maar natuurlijk de sabbatical en daarna het vertrek van pastoor 
de Zwart vormde de tweede uitdaging.  
 

En als je ziet wat er dan gebeurt, hoeveel parochianen klaar staan om extra 
taken uit te voeren om de parochie draaiend te houden, dan past ons eigenlijk 
alleen maar dankbaarheid. Dankbaarheid naar al deze mensen, die kleine of 
soms zelfs grote taken op zich namen. Maar ook dankbaarheid naar de vele 
pastoors, die bij ons wilden voorgaan. En natuurlijk naar onze pastors. Pastor 
Myriam, die voor de continuïteit zorgde, maar ook pastor Tako de Wolff, die 
altijd klaar stond om in te springen. 
 

Ook de bestuursleden hebben stevig aangepakt. Diverse beleidszaken zijn 
besproken en sommige daarvan zijn vastgesteld. Denk daarbij aan het 
Huishoudelijk Reglement met de Taken van de Locatieraad en aan een 
overzicht van de Communicatielijnen. Maar ook is er een protocol opgesteld 
voor wie een Verklaring Omtrent Gedrag moet hebben. En de jongeren hebben 
zelf hun eigen beleidsplan opgesteld. 
 

Natuurlijk is er ook veel blijven liggen. Zaken, waarbij de inbreng van onze 
nieuwe pastoor onontbeerlijk is. Maar er is vertrouwen dat we dat het komende 
jaar kunnen gaan oppakken. Wanneer? Op dit moment is het nog onduidelijk 
wanneer we onze nieuwe pastoor mogen verwelkomen, maar daar wordt door 
het Bisdom hard aan gewerkt! 
 

Natuurlijk kunt u met uw vragen ook volgend jaar weer bij het bestuur terecht. 
Het beste kunt u mailen naar mariahertoginvandrenthe@gmail.com u krijgt dan 
zo snel mogelijk een reactie. 

 
Rest ons om u allen een 

 

Zalig Kerstfeest 

te wensen 

en alle goeds voor 2018 
 

mailto:mariahertoginvandrenthe@gmail.com


Klaverblad  Algemene informatie Pagina | 9 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2018 
 

In november zijn we parochie-breed begonnen met het 
voorbereiden van de Eerste Heilige Communie 
catechese. 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 communicantjes – één of twee vieringen voor de 
hele parochie georganiseerd worden. De datum en tijd 
hiervan staan nog niet vast.  

 

In de loop van december worden de uitnodigingen voor de catechese 
verstuurd. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u uw kind toch graag 
opgeven voor de Eerste Heilige Communie en catechese, dan kunt u dit tot 8 
januari doen per mail aan mariannekeurs@gmail.com 
 

De eerste ouderavond zal zijn op donderdag 15 februari om 20.00 uur in de 
parochiezaal van Zwartemeer. Hierover ontvangen de ouders later meer 
informatie. We hopen dit jaar weer net zo'n leuke gezamenlijke activiteit te 
organiseren als verleden jaar met het koekjes bakken in het Esdalcollege. 
Hierover hoort u later ook meer. 
 

We hopen op veel inschrijvingen 
 

namens de gezamenlijke communiecatechesewerkgroepen 
Pastor Myriam 

 
 

ADRESWIJZIGING PASTOOR DE ZWART 

 
Het adres van pastoor de Zwart is tot 1 januari: 
Pastoor Rabouplein 5 
6564 BP Heilig Landstichting 
 
Per 1 januari 2018 wordt zijn adres: 
Haus St. Leopold, Kleine Neugasse 13/4 
A 1050 Wien - Östenreich. 
 

NB: Pastoor De Zwart is opgenomen in verschillende maillijsten en krijgt 
daarom nog steeds automatisch post van diverse groepen. 

 

U wordt verzocht om zijn mailadres uit maillijsten te verwijderen. 
 

mailto:mariannekeurs@gmail.com
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VOX DEI      SPOOKTOCHT 
 

Vrijdag 1 december hebben de jongeren van Vox Dei een spooktocht 
georganiseerd voor jong en oud. Dit was een groot succes, 20 jongeren en 6 
volwassen hebben geholpen bij deze spooktocht. Er waren 42 deelnemers. 
Voorafgaand aan de tocht kregen de deelnemers een enge 
film te zien om in de stemmen te komen. Vervolgens werden 
ze naar het beginpunt gebracht, De route liep langs de 
visvijver van Barger-Compascuum en was ± 1 uur. Bij 
terugkomst in het Parochiehuis konden alle deelnemers 
genieten van een warme kop erwtensoep, tomatensoep, 
chocolademelk en een broodje knakworst.  

 

Dit was het eerste project helemaal georganiseerd door 
de jongeren zelf en was een groot succes! 

 

Het spookteam, Jolien, Marthijn, Mariska, Inge en Janique 
 

VOX DEI       ORGANISEERT VERASSINGSMIDDAG 65+ 
 

Op donderdag 4 januari organiseren de jongeren van Vox 
Dei wederom een gezellige middag voor alle ouderen van 
65+ van de parochie 'Maria, Hertogin van Drenthe'  
 

Het succes van de gezellige High-tea van vorig jaar vroeg 
om een vervolg dus…………. 
we gaan weer iets leuks doen, wat dit is blijft nog even 
een verassing, maar gezellig wordt het in ieder geval. 

 

De middag begint om 14.00 uur in het Parochiehuis in Emmer-Compascuum. 
U kunt zich hiervoor opgeven tot 2 januari 2018 bij: 
 

Jorinde Wessel tel: 06-23245092  of  Jeroen Zwols tel: 06-55680160  
 

Wij hopen dat u komt! 
 

8-DAAGSE BUSREIS NAAR LOURDES 
 

Van 9-6 t/m 16-6-2018 wordt er weer een busreis georganiseerd naar 
Lourdes. In 2018 staat Lourdes in het teken, dat het 160 jaar geleden is dat 
de verschijningen hebben plaats gevonden. 
 

De kosten inclusief reis en annuleringsverzekering zijn: 
749,50 euro pp 1 persoonskamer 160 euro toeslag. 
 

Informatie of opgave bij: 
Mieny v.d. Aa                of   Ria Mensen 
tel: 0591-349144     tel: 06-13727968 
Barger-Compascuum    Klazienaveen 
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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 
Budgethouder:   Vacant 
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 Dijck en Herman Linnemann 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 23 december                                             19.00 uur MHVD Rorate 
Gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, Willie Menzen, Herman Mencke, 
ouders Berens-Hake, Wout Verwer, Jantina Peters-Wubkes, Lies Griemink- 
Schulte, Karin Drent. 
 

Zondag 24 december                            19.00 uur Gezinskerstnachtviering 
Berend Wehkamp en Annie Wehkamp-Keuter, Henk Wubbels, Henny Berken, 
Chris Weinans, ouders Wehkamp-Alberts, Jan Kuhl, ouders Kohnken en Henk, 
Hendrik Dijck, ouders Dijck-Schulte, ouders Veringa-Tieben, Jeroen Dijck, 
ouders Feringa-Hake, ouders Berends-Lippold, Wout Verwer, ouders 
Berends-Hölscher, Mieke Peters-de Vries, ouders Peters-Lingenaar, ouders 
Hölscher-Arling, Annie Tieben-Arling, ouders Arling-Kemper en Annie, 
Theodoor Arling, ouders Tibben-Schulte, fam. Linnemann-Drees, Karin 
Peters, Jantina Peters-Wubkes, Lies Alers-Menzen, Johan Hake, ouders 
Roufs-Wösten, ouders Hölscher-Bernsen, Herman Wolken, ouders Hölscher-
Hake, Jan Kamies, overl. fam. Heller-Nieters, overl. fam. Twickler-v.d. Aa, 
ouders Feringa-Gustin, Hendrik Alers, Herman Berends en Julia, Lies 
Griemink, Leid Schulte-Gosevoort, Danny Schulte, overl. 
fam. Schulte-Roësler, overl. fam. Gosevoort-Lingenaar, 
ouders Gustin-Menke, ouders Twickler-Kracht, ouders 
Franke-Twickler, ouders Heidotting Wehkamp, Hammie en 
Benne Heidotting, Anneke Heidotting-Kamies, opa en oma 
Wesseling en Martin Wesseling, ouders Sulmann-
Heidotting, ouders Immink-Kolmer, ouders Berken-
Wesseling, ouders Bos-Schepers, Gretha Gepken-Muter, 
fam. Gepken-Linnemann.  
 
Maandag 25 december                                           09.00 uur 1ste Kerstdag 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, fam. Linnemann-
Rass, ouders Heller-Benes, gezusters Wielage, Lies Hartmann, overl. fam. 
Hartmann-Hartmann, Gerard Koiter, echtpaar Vedder-Wehkamp, Berend 
Wehkamp en Annie Wehkamp-Keuter, Chris Weinans, ouders Hake-Cramer, 
ouders Steenhuis-Rolfes en dochter Lia, Minie Wubkes-Többen, ouders 
Cramer-Tubben, Herman Mencke, Be en Catrien Mencke-Steenhuis, Dolf en 
Zus Hemmen-Thole, ouders Scholte Albers-Hemmen, ouders van Vliet-
Heijnen, ouders Berens-Wehkamp en kinderen, ouders Berens-Hake, fam. 
Nijzing-Heller, ouders Heller-Bols, ouders Tubben-Keizer, Hennie en Erwin 
Feringa, Wout Verwer, Herman Wielage, ouders Suelmann-Berends, 
overledenen v.d. fam Kuhl-Gebben, Hendrik Heller, overl. fam. Bernard 
Heinrich Hake, overl. fam. Heller-Ottens, ouders Berends-Peters, Lenie 
Berends-Heijne, ouders Tiben-Robben, Jan Pruim, fam. Linnemann-Drees, 
fam. Alers-Menzen, echtpaar Arling-Linnemann, overl. leden van het KVG, 
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Roy Bruins, Abel Rolfers en dochter Heleen, ouders Suelmann-Nieters, Frans 
Wittendorp, Annie Suelmann-Speller, Herman Behrendt,  
fam. Behrendt- Moorman, overl. leden van het Herenkoor, Wim Wehkamp, 
ouders Hölscher-Hake, Jan Kamies, ouders Lubbers-Schulte, Hendrik 
Cramer, ouders Cramer-Gröningen, ouders Rocks-Siekman, ouders Greve-
Heijne, Karin Drent, ouders Kaiser-Wehkamp, ouders Kohnken en Henk, 
ouders Hake-Lüken, ouders Borgmann-Robben, ouders Linnemann-Kaiser. 
 

Dinsdag 26 december                                      10.00 uur 2e kerstdag MHVD 
Ouders Hake-Linnemann, Yvonne Wehkamp, ouders Hölscher-Hake,  
Jan Kamies, ouders Gepken-Veringa, ouders Sulman-Tappel, Mieke Gepken-
Rass, Wim Grummel.  
 

Zondag 31 december                                          19.00 uur Oudejaarsavond 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, fam. Linnemann-
Rass, ouders Heller-Benes, gezusters Wielage, echtpaar Vedder-Wehkamp, 
ouders Wehkamp-Keuter, Henk Wubbels, Chris Weinans, ouders Hake-
Cramer, Minie Wubkes-Többen, ouders Cramer-Tubben, Herman Mencke, 
ouders Scholte Albers-Hemmen, ouders Berens-Hake, ouders Feringa-Hake, 
ouders Suelmann-Berends, Gretha Gepken-Muter, fam. Gepken-Linnemann, 
Lies Griemink-Schulte, Johan Hake, Herman Wolken, ouders Greve-Heijne, 
Annie Suelmann-Speller, ouders Hölscher-Hake, Jan Kamies, Karin Drent,  
Frans Wittendorp. 
 

Maandag 1 januari 2018         10.00 uur Nieuwjaar MHVD Emmer-Compas                                                               
 

Zondag 7 januari  
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, Herman Mencke, 
ouders Berends-Hake, Lies Griemink- Schulte, Karin Drent, gezusters 
Wielage, ouders Hake-Cramer, ouders Schlepers-Hemme, Rita en Berry 
Schlepers. 
 

Zaterdag 13 januari 
Wim Wehkamp, Wout Verwer, Herman Mencke, ouders Berends-Hake, Willie 
Menzen, Lies Griemink-Schulte, Hendrik Heller, gezusters Wielage, ouders 
Linnemann-Rass, ouders Hake-Cramer, Janz en Bernhard Linnemann. 
 

Zondag 21 januari 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, Herman Mencke, 
ouders Berends-Hake, Lies Griemink-Schulte,  gezusters Wielage, Jan Heller, 
ouders Linnemann-Rass, ouders Hake-Cramer. 
 

KOSTERS 
 

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



Klaverblad  Barger-Compascuum Pagina | 15 

 

Op donderdag 11 januari om 14.00 uur 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. 
 

 

Op 22 november zijn geboren: 
 

Isa & Mart Cremer 
 

dochter en zoon van Wouter en Inge Cremer 
zusje en broertje van Sten en Jorn 

 

Namens de parochie van harte gefeliciteerd! 
 

FELICITATIES 
 

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

namens de parochie  
 

van Harte feliciteren 
                                                  

OPROEP VOOR MISDIENAARS 
 

Voor lokatie Barger-Compascuum 
zijn we op zoek naar misdienaars en acolieten. 

 

Wie zou willen??? 
 

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

  

                                     NIEUWJAARS RECEPTIE 

 
Op zondag 21 januari is er na de viering 

weer de nieuwjaarsborrel in de parochiezaal. 
 

U bent van harte uitgenodigd!!! 
 

AANMELDEN 1E COMMUIE ZIE ALGEMEEN DEEL PAGINA 9 

OUDERENVIERING 

GEBOREN 
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VAN DE LOCATIERAAD 
 

Verslag Informatieavond op 28 november 2017  
Er waren 12 belangstellenden voor deze avond. 
 

Pastor Myriam heet iedereen welkom en opent de 
bijeenkomst met een gebed. De voorzitter vindt het 
jammer dat er niet meer belangstelling voor deze 
avond is. 

De voorzitter geeft aan dat er in de raad een groot aantal vacatures zijn die 
niet kunnen worden opgevuld. Het voorzitterschap wordt nu door Pastor 
Myriam gedaan maar dat is niet haar taak. Ook ontbreekt er een budgethouder. 
Ook deze vacature kan tot op heden niet worden ingevuld. H. Linnemann heeft 
te kennen gegeven er na 12 jaar mee te willen stoppen. Ook hier is geen 
opvolging voor te vinden. De vacature voor communicatie kon tot op heden 
niet vervuld worden. Het beheer van het kerkhof en de gebouwen zijn wel 
ingevuld, alsook diaconie en liturgie. Aan eenieder een dringend verzoek om 
te kijken in zijn of haar omgeving of er een geschikte kandidaat voor een van 
deze functies beschikbaar is. 
 

M. Buizer vertelt iets over het reilen en zeilen van het parochiebestuur. Ze legt 
uit wat ze aan het doen zijn en welke problemen zich hebben voorgedaan en 
met welke problemen ze nog kampen. Maar ook hier is de bezetting nog niet 
compleet.  
 

De beleidsplannen zijn opgesteld en met de locatieraden besproken. Er is door 
de jongeren een jeugdbeleidsplan geschreven en deze is gepresenteerd. Hier 
vloeien een aantal activiteiten zoals (b.v. een spooktocht) voor de jongeren uit. 
Het ziet ernaar uit dat we voorlopig nog geen nieuwe pastoor krijgen. Pastor 
Tako de Wolff blijft voor ons beschikbaar totdat er een nieuwe pastoor is. 

- Welke kosten zijn we kwijt aan de pastores die onze diensten verzorgen. 
Dat is minder dan de kosten voor een pastoor. Sommigen 
priesters/pastors declareren geen kosten. 

- Er komt een voorstel van W. Brijan waarbij het parochiebestuur alles 
bepaald en uitvoert. Het is voor het parochiebestuur niet te doen om ook 
alle lokale activiteiten te organiseren. Het komt ook de betrokkenheid 
van de locaties niet ten goede. 

- Voorstel om meerdere locaties samen te voegen. 
- Voorstel om betaalde krachten aan te nemen. Dit is een kostenpost en 

geeft vermoedelijk problemen met de overige vrijwilligers. 
- Voorstel om samen met het bestuur een etappeplan op te zetten. 
- Het moet de gemeenschap duidelijk worden gemaakt hoe hoog de nood 

m.b.t. de vrijwilligers is in onze locatie. 
H. Harmes geeft aan dat de kerkhoven er op alle vier de locaties en netjes en 
verzorgd uitzien. Het bestuur is bezig om alle tarieven gelijk te trekken. Er 
zullen graf-aktes ingevoerd worden voor alle vier de locaties zodat er meer 
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eenheid komt. Tevens wordt er ook nog gewerkt aan het kerkhofreglement. Er 
is een oud kerkhofreglement uit 1965 en daarna in 2002 aangepast. Het 
huidige kerkhof is in 1949 geopend. 
 

Aangezien we op dit moment geen budgethouder hebben worden de jaarcijfers 
van 2016 en begroting voor 2018 door H. Linnemann gepresenteerd.  
 

2016: 
De opbrengsten waren       € 59710,- 
De kosten waren         € 62838,- 
Het saldo exploitatie is          - €   3710,-  
We hebben dus in 2016 een tekort van  € 3710,-  
Het complete jaarverslag is bij de ANBI beschikbaar en kan daar ingezien 
worden. 
 

Begroting 2018 
Totaal aan lasten € 72.000,-  
Totaal aan baten € 58.620,- 
Resultaat -    € 13.380,- 
Zoals u ziet verwachten we voor 2018 hier hogere uitgaven dan inkomsten. 
 

In Barger-Compascuum hebben we de gezinsbijdrage van € 60,- p.p.p.j. 
Bovendien hebben we de kerkbalans deze heeft de pastoorscollecte 
vervangen die in het verleden werd gehouden. Op de andere locaties is dit 
anders geregeld. 
 

Op dit moment hebben we een gebrek aan vrijwilligers voor de diverse 
werkgroepen. Op het kerkhof zijn 4 vrijwilligers om alles bij te houden. 
Misschien is het een optie om van bv de dinsdagmorgen naar de zaterdagen 
te gaan. Ook zijn er te weinig mensen om de kerk schoon te houden. De 
gastdames zijn ook nog op zoek naar versterking. 
 

Is het mogelijk om de mensen wat verder vooraan in de kerk te krijgen. 
Voorstel is om de achterste 10 banken af te sluiten zodat de mensen verder 
naar voren gaan zitten. Tevens is er voorgesteld om dit vroegtijdig in het 
Klaverblad te vermelden en daarna b.v. per 1 juli invoeren. Dit zal in de 
volgende locatieraadsvergadering besproken worden. 
Een ander voorstel is om de kerk alleen voorin te verwarmen om op de kosten 
van energie te besparen. Ook wordt er gezegd dat er veel kou door de deuren 
naar binnenkomt. Misschien helpt het als er een gordijn in de nissen (bij de 
buitendeuren zijkanten) wordt aangebracht. 
 

Pastor Myriam bedankt iedereen voor de positieve inbreng op deze avond. 
Het was een waardevolle en goede bijeenkomst. Alleen vindt ze het heel 
jammer dat er maar zo weinig belangstelling voor was. 
De bijeenkomst wordt om 21.50 uur afgesloten. 

Namens de locatieraad RK St Josephkerk  
                                                                         Herman Linnemann, Secretaris
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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 24 december     
19.00 uur Gezins-Kerstviering en 21.00 uur Kerstnachtviering MHVD 
Greetje Schulte-Heller, Lucas Bolmer, Helena Alida Harms-Ophof, Hendrik 
Trip en Engelina Trip-Welling, Boelie Rouw, Jans Dijck, Theo Deddens, Tekie 
Zaan-Albers, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, 
overl. fam. ter Veen-Borghuis, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Pastoor 
van den Barselaar, Zuster Bernardo, ouders Möller-Hemme, Klaas de Vries en 
Annie de Vries-Twickler,  overl. ouders Ellermann-Schutte, Johann Hermann 
Spijker, ouders Over-Wubbels, Johan Herman Thole, overl. ouders Ahlers-
Koop en dochter Joke,  Hendrik Wessel en Geertruida Wessel-Alberts, Jan 
Caspers, Harry Steenhuis en zoon Niek, Harm Ahlers en Leida Ahlers-Hüsers,  
ouders Thole-Kloppenburg, Rudolf Tiben en Helena Tiben-Heller, ouders 
Welling-Tieben, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gerardus 
Welling, Alida Adriana Hulsebosch-Schoorl, Johan Bernard Ellermann en 
Maria Aleida Ellermann-Robben, Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, Jo 
Siekman, Geert Harm Thole, Hennie Bredek, Anton Bredek, ouders Bredek-
Hoffard, Geert Hendrik Mensen en Roelofje Mensen-Lange, Henk Thole, Lenie 
Bentlage-Tieben, Tonny Bentlage, Theodor Bentlage, Grietje Bentlage-
Tieusha, Theodor Tieben, Grietje Tieben-de Jonge, overl. fam. Schepers-
Zoelman, ouders Zaan-Albers, ouders Harm van Wijk en Greet van Wijk-de 
Groot, ouders Fije-Poelman en Roelie Poelman-Kuiper, ouders Thole-
Bentlage, ouders Wierenga-Terpstra, Theo Thole, Jo Thole-van der Woensel, 
Lammy Wierenga-Gebert, overl. ouders Thole-Reintke en 
kinderen, Ebelina Welling-Voskuil, Johan Bernhard 
Welling, overl. ouders Hendriks-Reis, Henderikus 
Herbers, overl. ouders Johan Herman Rolfers en Harmke 
Rolfers-de Vries en zoon Henk Rolfers. 
 
Maandag 25 december                                               1e Kerstdag 10.30 uur 
Ouders Rolink-Huls en dochter Marianne, Greetje Schulte-Heller, Lucas 
Bolmer, Helena Alida Harms-Ophof, ouders Siekman-Gers en kinderen 
Gerard, Herman en Gea, Theo van Mensvoort, Theodoor Ahlers en Maria 
Katharina Ahlers-Kragt en zoon Henk, Jans Dijck, overl. fam. Herbers-
Ellermann, Harm Hooiveld, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Pa en Gea en 
Hans Sulman, Theresa de Roo, Jozef Sturre, overl. ouders Schulte-Schutte, 
Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Jan Kasper Heijne en 
Maria Gesina Heijne-Wessel, Albert en Herman Heijne, ouders en grootouders 
Wessel-Hempen, Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo, Bernardus 
Hoezen en Maria Susanna Hoezen-Roelfes, Klaas Weinans, Hilvert Wilts en 
Gretha Wilts-Welling, Ina Schuur-Wilts, echtpaar Wolters-Twickler, Truus 
Over-Meijer, Henderikus Herbers, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, 
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Willem en Herman Buurman, Johan Bernhard Welling en Leentje Welling-
Voskuil, overl. ouders Kaiser-Hake, overl. ouders Over-Groen,  
Willem Hendrik Berends, Maria Margaretha Ahlers-Hoezen, ouders Weinans-
Scheven en Jan en Hendrik Scheven, Herman Wilhelm Tieben en Engelina 
Tieben-Schulte, Theo Tieben en echtgenote, Theo Bentlage en echtgenote, 
Ben Wessel, Gerard en Leida Wessel, Rudolf Tiben en Helena Tiben-Heller, 
Truus Schut-Weinans, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Henk 
Welling en Minie Welling-Hoogland, Gré van Uem-Mensink, Ap Welling, 
ouders Hoesen-Zomer, Jan Geert Meijer, Johan Gerard Tholen en Maria 
Helena Tholen-Konen, Angela Gesina Ellermann-Tiben, Johan Bernard 
Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Henk Scheven, echtpaar 
Joosten-Hulleman, ouders Berends-Bentlage en dochter Emmy, moeder 
Fokkelman, Johann Heinrich Thole en Margaretha Thole-Bentlage, Gré 
Berends-Arling, Geert Harm Thole, Rika Harms-Schulte, Henk Wösten, Anna 
Geertruida Thole, Gerhard Geerdink, overl. ouders Wübkes-Kip, Ben Deiman, 
Lenie Bentlage-Tieben, Tonny Bentlage, Theodor Bentlage, Grietje Bentlage-
Tieusha, Theodor Tieben, Grietje Tieben-de Jonge, Henderikus Herbers. 
 
 

Dinsdag 26 december     10.00 uur 2e kerstdag MHVD in Barger-Compas 
 
 

Zondag 31 januari                                                19.00 uur Oudjaarsavond  
                                         en 1 januari 10.00 uur Nieuwjaarsmorgen MHVD 
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Pastoor van 
den Barselaar, Zuster Bernardo, ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, 
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida 
Ellermann-Robben, Henk Wösten, Anna Geertruida Thole, ouders Ellermann-
Robben Henderikus Herbers, Hendrik Trip en Engelina Trip-Welling, Boelie 
Rouw, Alida Adriana Hulsebosch-Schoorl. 
 

Zondag 7 januari 
Greetje Schulte-Heller, Lucas Bolmer, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard 
Mensink, Maria Gesina Heijne-Wessel, Hendrik Koop en Annie Koop-
Schoemaker, Diny Hendriks, Willem en Herman Buurman, ouders Thole-
Kloppenburg, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Jan 
Geert Meijer, Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, Geert Harm Thole, 
overl. ouders Wübkes-Kip, Ben Deiman, Lenie Bentlage-Tieben, Grietje 
Tieben-de Jonge, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen. 
 

Zaterdag 13 januari  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Pa en Gea en Hans Sulman, Theresa de Roo, Maria Wilhelmina 
Wolthuis-Weghorst, overl. ouders Ellermann-Schutte, Hennie en Riet Deiman-
Dekkers, Alida Adriana Hulsebosch-Schoorl, Henk Scheven, Ria Kaijser-Dijck, 
Ben Deiman. 
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LET OP: Vanwege de oec. viering op zondag 21 januari om 10.00 uur                          
worden de  intenties zijn opgegeven voor Zondag 21 januari 
meegenomen bij de voorbede op  

 

Zaterdag 27 januari 
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Pastoor van 
den Barselaar, Zuster Bernardo, Ina Schuur-Wilts, echtpaar Wolters-Twickler, 
ouders Thole-Kloppenburg, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-
Mensink, Jan Geert Meijer, Angela Gesina Ellermann-Tiben, Ben Deiman. 

 
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 
 
2018     
ma 01 jan t/m  zo 07 jan  Diny de Roo   0591-351697 
ma 08 jan t/m  zo 14 jan  José Wessel   06-27369058 
ma 15 jan t/m  zo 21 jan  Margriet Ahlers  0591-354093 
 

PAROCHIEBUREAU 
 

JANUARI 
Do 04  Tilda Heine 
Ma 08  Bernadette de Roo 
Do 11  Christa Schut 
Ma 15  Tiny Hogenbirk 
Do 18  Mieke Hoesen 
Ma 22  Tonny Thole 
Do 25  Tilda Heine 
Ma 29  Bernadette de Roo 
 

AANMELDEN 1E COMMUIE ZIE ALGEMEEN DEEL PAGINA 9 

 
 

KERKSCHOONMAAK 
 

Groep 1      22 januari t/m  26 januari 
 
 

Wij wensen u allen 

Zalig Kerstfeest 

En gelukkig Nieuwjaar 
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ACOLIETEN / LECTOREN 
 

Datum Acolieten Lector 

24 dec 
19.00 uur 

Annemiek Bos           Rianne Hoesen Jolien Dijck 

24 dec 
21.00 uur 

Marissa Herbers        Naomi Emming 
Chantal      en        Larissa Witteveen 

Mariska Zwols 

25 dec Astrid Bolk                            Julia Pol Diana Pomp-Tiben 

31 dec Leonie Tieben               Marell Mulder Janique Dijck 

01 jan Arjen Hoezen             Jeffrey Emming Ria de Vries 

07 jan Inge Bolk                     Annemiek Bos Jolien Dijck 

13 jan Larissa Witteveen      Rianne Hoesen Diana Pomp-Tiben 

21 jan Chantal Witteveen     Naomi Emming Mariska Zwols 
 

BLOEMVERSIERING 
 

Gr 2 S. Wilkens   0591-351081 
  M. Tiben   0591-353718 25 dec t/m 07 jan 
 

Gr 3 G. Rengers   0591-354229 
  H. Idema   0591-354626 08 jan t/m 21 jan 
 

Gr 4 M. Tromp  0591-354507 
  M. Spijker  0591-353482 22 jan t/m 04 feb 
 

 

Overleden                 Op 1 november is overleden onze medeparochiaan  

                            Martin Hendrikus Weinans 

De crematieplechtigheid vond op 6 november in Emmen 
Dat hij mag rusten in vrede. 

 

            ******************************** 
Op 18 november is overleden onze parochiaan  

Jan Hendrik Martens 

Op woensdag 22 november was er gelegenheid om  
afscheid te nemen. De crematieplechtigheid vond in  
kleine kring plaats op 23 november in Emmen. 
 

Wij zijn dankbaar voor alles wat Jan voor onze parochie  
heeft betekend met al zijn inzet en werk voor ons parochieblad. 
Dat hij mag rusten in vrede.  Parochie St. Willehad 
 

Wij wensen beide families veel sterkte 
 

FAMILIEBERICHTEN 
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M.G. Neehoff- 
Tubben 

Roswinkelerstr  
150 

7895 AS 
 

Ros- 
winkel 

7895 AS 
 

2-1-1933 
 

M.K. Buurman- 
Voss 

Spoel 43 
 

7881 BH 
 

EC 
 

7881 BH 
 

5-1-1929 
 

M.A. Zomer-
Exel 

Klos 5 7881 CR EC 7881 CR 5-1-1928 

H.C. Smits- 
Hartmann 

Kloosterweg 8 
 

7881 LE 
 

EC 
 

7881 LE 
 

6-1-1941 
 

A.A. Thole-
Heinen 

Hoofdkan OZ 29 7881 CL EC 7881 CL 6-1-1933 

A.A. Arling Spil 48 7881 BW EC 7881 BW 8-1-1927 

G. Bos-Kuiper Runde NZ 53 7881 JH EC 7881 JH 11-1-1939 

F. Arling Mispellaan 35 7881 RT EC 7881 RT 13-1-1929 

M.G. Kaiser- 
Schulte 

Runde NZ 152 
 

7881 JL 
 

EC 
 

7881 JL 
 

14-1-1934 
 

M. Hoesen- 
Hemmen 

Hoofdkanaal  
OZ 8 

7881 CK 
 

EC 
 

7881 CK 
 

17-1-1943 
 

G. van der Vlag- 
de Groot 

Laan van het 
Kwekebos 140B 

7823 LJ 
 

Emmen 
 

7823 LJ 
 

17-1-1930 
 

J. Oost Runde NZ 51 7881 JH EC 7881 JH 21-1-1942 

T.R. Bos Runde NZ 53 7881 JH EC 7881 JH 23-1-1939 

J. Kaiser Runde NZ 152 7881 JL EC 7881 JL 24-1-1931 

 
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 

 
KERSTWENS ZUSTERS 

 

Beste parochianen,  
Wij willen u allen van harte een Zalig Kerstfeest  
en ook een Gezegend Nieuwjaar wensen! 
Met de hartelijke groeten van:  
zuster Joachima, zuster Johanitta,  
zuster Euphemia, zuster Sibylla Schoomaker 
 

KVE 

 
Dinsdag 9 januari om 19.30 uur  

Nieuwjaarsvisite gezellige avond met partners 
 

GRAAG TOT DAN! 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi13IvDsO7XAhVGF8AKHXcZCxIQjRwIBw&url=http://llerrah.com/storyofchristbirth.htm&psig=AOvVaw1tzff4JOAKjMPw-LyI0MiL&ust=1512408946627322
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KINDERKERSTNACHTVIERING 
 

Zondagavond 24 december is om 19.00 uur de kinderkerstnachtviering in 
de kerk. Ook dit jaar hebben zich weer een aantal 
enthousiaste kinderen opgegeven voor het 
meespelen in het kerstspel.  
Het kinderkoor en de Jesus Freaks, samen met een 
gelegenheidskoortje, zingen tijdens de viering. Het 
belooft een leuke viering te worden, we hopen dan 
ook dat er veel mensen komen. 

 

U bent van harte welkom. 
  

De gezinsvieringgroep 
 

KERSTNACHTVIERING 
 

Zondagavond 24 december om 21.00 uur is de kerstnachtviering voor onze 
parochie in onze sfeervolle verlichte St. Willehaduskerk. Vooraf zullen de 
feestklokken klinken, zo dragen we alvast bij aan het aloude kerstgevoel.  

Het RK-jongvolwassenenkoor Enjoy 
zal eigentijdse maar ook de oude 
bekende (samenzang) kerstliedjes 
zingen tijdens de viering.  
In deze kerstnacht met inspirerende 
Bijbelverhalen kunnen we onze 
wensen bij het kindje Jezus 
neerleggen en kunnen we de 
verbondenheid samen vieren. 

 

Iedereen is van harte welkom! 
 

EERSTE KERSTDAG 
 

Na de drukte van de nacht volgt de feestelijke viering op Eerste Kerstdag 
om 10.30 uur met ondersteuning van het dames- en herenkoor.  

Hoe gaat het verhaal eigenlijk verder na die kerstnacht? 
Ook hierbij bent u van harte welkom. 

 

TWEEDE KERSTDAG 
 

Op Tweede Kerstdag is er om 10.00 uur een gezamenlijke Eucharistieviering 
voor onze parochie in Barger-Compascuum. We hopen dat wij, deze enige 
Eucharistieviering tijdens de kerstdagen, met veel parochianen mogen vieren.  
 

U bent van harte uitgenodigd. 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6xbfPofDXAhUHIMAKHeQGCRgQjRwIBw&url=http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId%3Dsilvery2e%26logNo%3D150022688308%26parentCategoryNo%3D%26categoryNo%3D7%26viewDate%3D%26isShowPopularPosts%3Dfalse%26from%3DpostView&psig=AOvVaw0sa7m9rYnkrIlpv8PkmUc_&ust=1512473606476732
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KERK OPEN OP 1e EN 2e KERSTDAG 
 

Elk jaar komen op de beide kerstdagen veel mensen, 
jong en oud, onze kerk bezoeken. Onder klanken van 
sfeervolle Kerstmuziek kan men, in een moment ´van 
rust, genieten van de mooie kerststal in de fraai 
versierde kerk. Ook dit jaar is op 1e en 2e Kerstdag 
onze kerk van 14.00 tot 16.00 uur open. 
 

Iedereen is ook hier weer van harte welkom. 
 

OUDJAAR VESPER 
 

We ontkomen er niet aan dat wij straks op Oudejaarsdag, omgeven worden 
door het geknal van vuurwerk. Je hebt geen keus. Een oerinstinct dat nog 
steeds bij mensen leeft om ‘de boze geesten’ de wereld uit te jagen, opdat het 
nieuwe jaar in geluk en vrede mag beginnen. Om 00.00 uur bereikt het geknal 
een feestelijk en kleurrijk hoogtepunt. Toch zijn er ook heel wat mensen die in 
betrekkelijke stilte hun avond voorbereiden om die, al dan niet in gezelschap, 
bewust door te gaan brengen. Zij nemen de gelegenheid om hun geest te laten 
dwalen over de herinneringen aan het afgelopen jaar, vreugdevolle en 
verdrietige momenten.  
 

Zo is er ook op oudejaarsavond in onze kerk een 
vesperviering. In deze viering worden alle 
vreugdevolle en verdrietige momenten die wij als 
parochianen hebben meegemaakt opnieuw 
herdacht.  
 

We denken dan aan alle parochianen die in 2017 
zijn geboren, Eerste Communie en Vormsel 
hebben gedaan en we denken aan onze 
parochianen die zijn overleden. 
 

Maar het is ook een moment voor uzelf, voor jouzelf, om alles wat er in 2017 
is gebeurd te herdenken, gedenken. 
 

Op oudejaarsavond, om 19.00 uur, bent u/jij in onze St. Willehaduskerk van 
harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Gezongen Vespers in de sfeervol 
verlichte kerk. Het bewust bijwonen van Vespers leidt tot rust en verstilling, tot 
gebed en bezinning. 
 

Iedereen is van harte welkom! 
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UITNODIGING VOOR NIEUWJAARSRECEPTIE 
 

Zaterdag 13 januari is, aansluitend aan 
de viering van 19.00 uur, in ons 
Parochiehuis weer de gebruikelijke 
nieuwjaarsreceptie. Een goede 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
en onder het genot van een kop koffie, 
thee een glas fris en een wijntje, goede 
wensen uit te wisselen voor 2018. 
Natuurlijk is er ook weer een 
jaaroverzicht dat als vanouds weer 

wordt gepresenteerd door Thomasvaer en Pieternel.  
 

CONTACTMIDDAG 
 

Op dinsdag 2 januari 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 
 

TWEEDE COLLECTE 
 

Vele jaren hebben we een 2e collecte gehouden voor de 
verwarming van onze kerk. Nu de verwarming weer 
goed is en de kosten daarvan zijn betaald, willen we 
graag de deze collecte aan een ander doel besteden.  
Het Mariabeeld dat in onze kerk staat is de laatste jaren 
onderhevig aan slijtage en nu we de ‘Maria, Hertogin van 
Drenthe parochie’ zijn geworden leek het de locatieraad 
een goed idee om een nieuw Mariabeeld aan te schaffen 
in de kleuren van de oorspronkelijke afbeelding van  
Maria, Hertogin van Drenthe. Aangezien het hier een 
uniek beeld betreft gaan we in gesprek met een 
beeldenmaker die dit voor ons kan maken. 
Vanaf januari zal dan ook de tweede collecte voor de 
aanschaf van een nieuw Mariabeeld zijn.  
Mocht u voor dit doel een aparte gift willen geven dan kunt u ook een bedrag 
overmaken op rekeningnummer:  

NL71 RABO 0135101832 t.n.v. R.K. Kerkbestuur  
onder vermelding van: ‘gift Mariabeeld’ 

Uitnodiging 

Nieuwjaarsreceptie 

13 januari 2018
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OECUMENISCHE VIERING VOOR DE EENHEID VAN KERKEN 
 

De Werkgroep Eenheid Kerken nodigt u uit voor de oecumenische viering,  
Op zondag 21 januari om 10 uur 

in de katholieke kerk aan het Hoofdkanaal OZ, 
als start van de Week van gebed 2018. Het Thema van 
deze viering is ‘Recht door zee’, is samengesteld in het 
Caribisch gebied en gaat over slavernij en verslaving. 
In deze viering gaan pastor De Wolff en ds. Wentink 
voor, samen met de leden van de Werkgroep Eenheid 
Kerken. Tijdens de viering is er ook kinder-

woorddienst. Na de viering bent u van harte welkom om een kop koffie of thee 
te komen drinken in ons Parochiehuis. 
 

Het is goed en zinvol om onze verbondenheid met de andere 
christengemeente te vieren. Een verbondenheid die ook tot uiting komt in de 
de Passion op Palmzondag, Wij hopen, dat u aan onze uitnodiging gehoor 
geeft, om op zondag 21 januari 10.00 uur naar deze viering te komen. Om de 
eenheid te vieren die zo noodzakelijk is in ons samenleven als 
geloofsgemeenschappen en als individuele gelovige mensen, juist nu in deze 
tijd! Misschien wilt u ook wel anderen attent maken op deze oecumenische 
viering. De collecte bij deze viering zal zijn voor stichting de HOOP die zich 
richt op verslavingszorg. 

Dank u wel en van harte welkom! 
 Werkgroep Eenheid Kerken. 

 

NIEUWS VAN DE HOEKSTEEN 
 

Als school proberen we ons beperkt budget voor 
extra spel en speelmateriaal voor de leerlingen aan 
te vullen door inzamelacties van o.a. batterijen, 

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

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

De container is geopend op: dinsdagmorgen van ± 08.00 uur tot ± 17.00 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’ 

 

Viering van de Hoeksteen 
     Kerstviering  21 december 9.00 uur in de kerk 

 

Iedereen is van harte welkom!!! 
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VAN DE LOCATIERAAD 
 

We zitten aan het eind van het jaar. Een jaar dat veel 
veranderingen in petto had voor onze kerkgemeenschap.  
Dit was het 1e jaar van onze nieuwe parochie Maria 
Hertogin van Drenthe en de start van de locatieraad. Na 
een sabbatical van een aantal maanden, kwam het 
vertrek van onze pastoor De Zwart. Ondanks al deze 
ingrijpende veranderingen hebben we met elkaar de 
toekomst positief opgepakt. Met veel enthousiasme zijn 
veel vrijwilligers verder gegaan en er zijn zelfs nieuwe bijgekomen.  
 

De jongeren hebben een prachtig en hoopvol beleidsplan voor onze nieuwe 
parochie gepresenteerd en de door hun georganiseerde spooktocht was een 
groot succes.  
 

Sámen kunnen we méér, niet alleen in onze locatie, maar ook in onze nieuwe 
parochie. Laten we dat gaan uitbouwen in het komend jaar. Dank aan iedereen 
die zijn bijdrage heeft geleverd door actief mee te doen, door financiële 
ondersteuning, en door gebed.  
 

Wij wensen u een Zalig Kerst en een Gezegend 2018! 
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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 24 december                          19.00 uur Gezinsviering Kerstavond 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Johan 
Schiphouwer en zoon Peter, Johan Bernard Peters en Maria Tekla Peters-
Loves, Toon Veringa, Maria Catharina Ties-Valke, Joop Wübkes, overl. ouders 
Heijnen-Wittendorp, Tinus Peters en Tinie Peters-Grol, Johannes Henderikus 
Rolink, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. ouders Maatje-
Schiphouwer, Maria Anna Wösten-Schwieters, Sophia Maria Magdalena van 
der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-
Peters. 
 

Maandag 25 december                           09.00 uur 1e Kerstdag 
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Mannus 
Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Bernard Többen, 
Herman Heinrich Cosse en Helena Cosse-Koop, Jan Koop en Lies Koop-
Schepers en zoon Gerard Koop, Marie Kloppenburg en overl. fam., Johan 
Bernard Cosse en Maria Margraretha Hoffard en zoon Bennie en schoonzoons 
Joop en Bennie, Annelies Wesseling-Berens, Hendrikus Gerhardus Loves, 
overl. fam. Wittendorp-Kloppenburg, Jo Eikens en zoon Jo, Willie Mensen, 
overl. ouders Többen-Tubben, Maria Aleida Steenland-Berens en Petrus 
Antonius Steenland, Rudolph Hake en Maria Catharina Rijnbeek, overl. fam. 
Tappel-Loves, Gerard Tholen, Jo en Grietje Wesseling-van Os en zoon Benny, 
echtpaar Muller- Wesseling, Anna Catharina Maria Lasker-Santen, overl. 
ouders Schnoink-Peters en Angela Hemel-Schnoink, Harm Kolmer, Jan Roufs, 
Annie Bakker-Roewen, Tinus Peters en Tinie Peters-Grol, overl. ouders 
Siewes-Heijnen, Angela Dina Ellerman en Steffen Groen, Johannes 
Gerhardus Herbers en Anna Gesiena Herbers-Wortelboer en zoon Gert, overl. 
ouders Valke-Tholen, Maria Elisabbeth Grol-Rolfes, Toon Loves en Annie 
Loves-Tholen en overl. fam. Loves en Thole-Peters, overl. ouders Plas-Rolfes, 
Willem Hendrik Bruins, Tinie Robben-Valke, Hendrikus Lankhorst en Maria 
Helena Lankhorst-Falke en fam., fam. Tieben-Bloem en Herman Tieben, 
Herman Hemelt en overl. fam. Hemelt-Gerth, Petronella Wilhelmina Tenfelde-
Louwes, Hendrikus Johannes Robben, Jans en Triena Wesseling. 
 

Dinsdag 26 december      10.00 uur 2e kerstdag MHVD in Barger-Compas 
 
Zondag 31 december                                          Oudejaarsavond 19.00 uur 
Overl. ouders Tenfelde-Prinsen en overl. kinderen, Maria Catharina Speller- 
Siekman, Margaretha Aleida Kolmer-Kramer, Angela Dina Ellerman en 
Steffen Groen, over. ouders Valke-Tholen, Sophia Maria Magdalena van der 
Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en Griet Heidotting- 
Peters, Tinie Robben-Valke, fam. Tieben-Bloem en Herman Tieben, Maria 
Anna Wösten-Schwieters, Petronella Wilhelmina Tenfelde-Louwes, Hendrikus 
Johannes Robben. 
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Maandag 1 januari 2018         10.00 uur Nieuwjaar MHVD Emmer-Compas                                                               
 

Zaterdag 06 januari  
Anna Maria Helena Hemel en Theodoor Arling, Gerard Tholen, Petronella 
Wilhelmina Tenfelde-Louwes, Hendrikus Johannes Robben. 
 

Zondag 14 januari  
Marie Kloppenburg en overl. fam., Harm Kolmer, Jan Roufs, overl. ouders 
Valke-Tholen, Hendrikus Johannes Robben, Harm Berend Jonker en Johanna 
Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Gerard Jozef Germes en Maria Helena 
Wendker en Wessel Wendker, Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en 
zonen Gerry en Jan. 
 

Zaterdag 20 januari  
Herman Wesseling en Riekie Heijnen. 
 

CONTACTMIDDAG 
 

Op dinsdag 16 januari 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 

 

OUDERENVIERING 
 

Op woensdag 03 jan  is er om 10.00 uur  
een eucharistieviering in de Dillehof, bestemd 
voor de bewoners van de Dillehof en de Melde. 

 
U bent van harte welkom!!! 

 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

18 dec t/m  24 dec J. Lohuis  0591-313286 
25 dec t/m  31 dec H. Beukers 0591-315725 
01 jan  t/m  07 jan  A. Peters  0591-313627 
08 jan   t/m  14 jan  M. Koop  0591-312241 
15 jan  t/m  21 jan  J. Lohuis  0591-313286 
22 jan  t/m  28 jan  H. Beukers 0591-315725 
 

ACOLIETEN en MISDIENAARS 
 

ma 25 dec 09.00 uur Acolieten B. Menzen H. Maatje 
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ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

zo  24 dec G. Timmerman  0591-317726 
ma  25 dec B. Menzen   0591-316132 
za  30 dec G. Többen   0591-317515 
zo  31 dec A. Heijnen   0591-315653 
za  06 jan  G. Timmerman  0591-317726 
zo  14 jan  A. Heijnen   0591-315653 
za  20 jan  B. Menzen   0591-316132 
 

VERGADERINGEN  
 

Datum Tijd  Gelegenheid 
ma  08 jan  09.30 uur   Bestuursvergadering KBO 
di   09 jan  19.00 uur   Redactie Klaverblad 
 

FELICITATIE 
 

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

van Harte Feliciteren!!! 
 

KAARTEN 
 

Op dinsdag 23 januari om 13.30 uur kaartmiddag 
voor ouderen. 
Iedereen is van harte welkom in de parochiezaal. 
De deelname bedraagt  € 2,00 
Voor koffie of thee en fris wordt gezorgd.  
 

De Zonnebloem, afd. Klazienaveen 
 

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.  
 

OUD PAPIER MIDDELKOOPSCHOOL 

OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL 
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KOFFIEDRINKEN 
 

Zondag 14 januari na afloop van de dienst koffiedrinken in de parochiezaal. 
 

PAROCHIEBUREAU 

 
08 januari de eerste zitting van 2018. 

 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden       13 november 2017  

Petronella Wilhelmina Tenfelde-Louwes 
                62 jaar, Dordsedijk 449 
 

17 november 

Anna Maria Wösten-Schwieters 
101 jaar, De Melde 

 
28 november 

Hendrikus Johannes Robben 
56 jaar, Anker 104 

 
Dat zij mogen rusten in vrede 

Wij wensen de familie veel sterkte 
 

AANMELDEN 1E COMMUIE ZIE ALGEMEEN DEEL PAGINA 9 

 

SAMENGAAN KOREN 
 

Op het moment dat dit artikel 
geschreven wordt staan we vlak voor 
de eerste zondag van de advent en 
staan we aan het begin van het nieuwe 
liturgische jaar.  
Ook ons dameskoor en herenkoor 
staan aan het begin van een nieuwe 
episode in hun bestaan. De vaste 
kerkgangers van de H. Henricuskerk 
hebben het al wel gemerkt. Vanaf 
begin dit jaar is een geleidelijk 
samengaan van beide koren aan de 
gang.  
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De laatste jaren zagen we een teruggang van het aantal leden van beide koren 
en er bleven twee koren over met een te geringe omvang. We konden al 
geruime tijd alle stemmen niet meer bezetten. 
 

Op 15 november is in een gezamenlijke vergadering van beide koren besloten 
om dit vanaf nu definitief te maken. Ook is er nieuw bestuur gevormd. Er 
bestaat vanaf nu geen dameskoor en herenkoor meer maar een “groot” 
gemengd koor. In eerdergenoemde vergadering is ook besloten dat we ons 
vanaf nu het R.K. Henricuskoor zullen noemen.  
 

Wij hopen dat we in de huidige samenstelling weer een hele tijd ondersteuning 
kunnen bieden aan de eucharistie- en andere vieringen in onze H. Henricus 
geloofsgemeenschap. Dat is toch het belangrijkste doel van ons kerkkoor.  
Daarnaast is het voor de leden ook een plezier om te zingen.  
 

Tot dit jaar verzorgden de heren de rouwdiensten. Omdat er steeds minder 
mannen overbleven, en iedereen niet elke keer kon komen, dunde de groep 
beschikbare leden voor de rouwdiensten sterk uit. Het is voorgekomen dat er 
maar drie of vier mannen stonden. Hiervoor hebben de koren van onze 
geloofsgemeenschap de koppen bij elkaar gestoken en besloten om in 
rouwdiensten een uitvaartkoor te vormen vanuit alle koren, dus vanuit nu het 
R.K. Henricuskoor en Care Free ’16. Op deze wijze denken we dat er in elke 
rouwdienst een koor van enige omvang staat dat de uitvaartdienst met hun 
zang ondersteunt. 
 

Een nieuw koor misschien mogen we dan ook besluiten met een oproep. 

 
Het R.K. Henricuskoor roept mensen op die graag zingen om zich aan te 
sluiten bij ons koor. De repetities zijn op woensdagavond 19.15 uur tot 20.45 
uur in onze dagkapel. Kom eens kijken en/of meezingen.  
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ZWARTEMEER - PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA 

 

Kerk            De Hoven 8  
Pastorie:  De Hoven 10  
                     7894 BT Zwartemeer 
                     Telefoon:0591-312466 
 

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

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

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

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

riabruinsma1@ziggo.nl 
siebi@home.nl 

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

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

Zondag 24 december                          19.00 uur Gezinsviering Kerstavond 
Jo Klement, Berend Berens en Marie Berens-Siebum, Geert Peters, Gerrit en 
Triena Louwes, ouders Immink-Kolmer en zoon, Angela Uneken-Heidotting, 
ouders Uneken, ouders Heidotting en Jacob Vos, ouders Tiben-Sandten en 
Jan Tiben, ouders Siebers-Siebum, ouders Rijfkogel-Lippold en dochter Gré, 
ouders Heijnen-Ambergen, ouders Fischer-van der Aa en Hennie Rass, Grada 
Visser-Falke, ouders Bennie en Dinie Hoffard, ouders Winters-Teiken,  Willem 
Mulder en kleinzoon Melle, Henk Harms en zoon, Franz Walda en ouders 
Walda-Lippold, ouders Bos-Rocks en kinderen. 
 

 
 
Maandag 25 december                                                10.30 uur 1e Kerstdag  
Herman en Sien Gerdes-Hölscher, fam. Lübbers-Helle, Willem en Tiny 
Wolken, Herman en Stien de Groot en zoon Gerrie, pa en ma Fühler-Bernsen, 
Klara Hildegart Hemme-Menke, Gerrit en Triena Louwes, ouders van Veggel-
Janzen, ouders Tieck-Rocks en zoon en dochter, Berend Berens en Marie 
Berens-Siebum, Gradus van Ommen, Geert Peters, Hendrik Peters, Sientje 
Snip-Gerdes, ouders Peters-Houtman en kinderen en kleinkinderen, ouders 
Siebers-Siebum, Berry Schepers, ouders Borghuis-Peters, ouders 
Schwieters-Schepers, Mia Santing-Abeln, Grada Visser-Falke, ouders Hennie 
Bruins en Lies Bruins-Linneman, ouders Bennie en Dinie Hoffard, Jan Uneken 
en fam., pa en ma Scheve-Lippold, opa en oma Lippold-Wolters, ouders 
Conen-Thöne, Johan Peters en overl. families Peters en Arling, Lea Peters en 
moeder Klaasje, Henk Harms en zoon, ouders Lohuis-Lippold en zoon Jan, 
Johan Peters, ouders Peters-Falke en familie, mevr. Sandten-Suelman. 
 

Dinsdag 26 december      10.00 uur 2e kerstdag MHVD in Barger-Compas 
 

Zondag 31 december                                          19.00 uur Oudejaarsavond 
Jo Klement, Gerrit en Triena Louwes, Geert Peters, ouders Siebers-Siebum, 
Berend Berens en Marie Berens-Siebum, ouders Sandten-Suelmann, Grada 
Visser-Falke, Jan Uneken en fam., ouders Lohuis-Lippold en zoon Jan, Johan 
Peters, ouders Peters-Falke en fam. 
 

Maandag 1 januari 2018         10.00 uur Nieuwjaar MHVD Emmer-Compas     
 

Zaterdag 06 januari  
Ouders Siebers-Siebum, ouders Winters-Teiken.                             
 

Zondag 14 januari  
Pa en ma Fühler-Bernsen, ouders Siebers-Siebum. 

       Na de dienst samen zijn met koffie/thee 
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Zaterdag 20 januari   
Pa en ma Post, ouders Siebers-Siebum, Angela Uneken-Heidotting,  
ouders Uneken, ouders Heidotting en Jacob Vos, Jan Uneken en fam., 
ouders Conen-Thöne.   
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

   t/m  24 dec Jan Siebers  0591-313282 
   t/m  25 dec Tiny Smit         0591-313472 
26 dec t/m  31 dec Jan Knol            0591-316578 
01 jan  t/m  05 jan  Jan Siebers       0591-313282 
06 jan  t/m  07 jan  Bert Kiers          0591-317031 
08 jan  t/m  14 jan  Jan Knol            0591-316578 
15 jan  t/m  21 jan  Tiny Smit           0591-313472 
22 jan  t/m  28 jan  Jan Siebers       0591-313282 
 

ACOLIETEN 
 

24 dec Geen   
25 dec Wander Snippe   
31 dec Geen   
06 jan  Bertha Heidotting   
14 jan  Geen   
20 jan  Geen  

  

LECTOREN 
 

24 dec Martine Mink   
25 dec Annie Bartels   
31 dec Geen   
06 jan  Annie Bartels   
14 jan  Marianne Keurs   
20 jan  Martine Mink   
 

 
DATUM    2e COLLECTE 
20 nov t/m maart 2018   Onderhoud kerk 
 

 

Datum Tijd  Bijeenkomst  
15 januari 19.30 KVG           Nieuwjaarsvisite 
 

COLLECTE 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
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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 
 

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 

 
 
 

ZIEKEN EN BEJAARDEN BEZOEK 

BLOEMVERSIERING 

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 

mailto:hpeters@ziggo.nl
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Algemene informatieochtend locatie Zwartemeer 
 

Zondag 26 november heeft de locatieraad Zwartemeer voor het eerst een 
algemene informatieochtend georganiseerd in plaats van de algemene 
parochieavond zoals we die van de afgelopen jaren kennen. 
Het was een groot succes want de opkomt was zeer hoog. Allen bedankt voor 
uw komst. 
 

Tijdens de informatieochtend zijn de parochianen in de gelegenheid gesteld 
om vragen te stellen aan de locatieraad van Zwartemeer. Daar werd goed 
gebruik van gemaakt. De vragen die zijn gesteld helpen ons als locatieraad 
ook weer verder. Dus bedankt daarvoor.   
 

De punten die aangegeven zijn worden in de locatieraad Zwartemeer 
besproken en indien nodig met het parochiebestuur van onze parochie.  
 

Alle aanwezigen, nogmaals bedankt voor uw tijd en aandacht en wat ons 
betreft doen we het volgend jaar weer op deze manier. 
 

Locatieraad Zwartemeer 
Parochie Maria Hertogin van Drenthe 

 

Via deze weg wil de locatieraad van Zwartemeer alle vrijwilligers die zich op 
welke wijze dan ook in het afgelopen jaar hebben ingezet voor de kerk en het 
kerkhof bedanken. Zonder alle vrijwilligers is het niet mogelijk te doen wat er 
wordt gedaan. We weten ook dat we vrijwilligers te kort komen. Hierdoor wordt 
er soms veel gevraagd van de huidige vrijwilligers. Maar desondanks blijft de 
inzet groot en positief.  

Daarvoor heel erg bedankt.  
 

Wij wensen alle vrijwilligers en parochianen van  
onze kerk hele fijne feestdagen en een heel mooi,  
gezond en gelukkig 2018. En wij zien jullie inzet graag ook en/of opnieuw voor 
2018 tegemoet! 

Locatieraad Zwartemeer 
Parochie Maria Hertogin van Drenthe 

 

 

Het jaar loopt alweer op zijn einde en het nieuwe jaar staat voor de deur. In dit 
nieuwe jaar, 2018, hoopt de kerk op uw steun door middel van uw vrijwillige 
gift voor actie kerkbalans. In januari zullen alle parochianen van onze locatie 
een envelop ontvangen maar daarin alle informatie over actie kerkbalans 

NAMENS DE LOCATIERAAD ZWARTEMEER 

VRIJWILLIGERS BEDANKT!! 

AKTIE KERKBALANS 2018 
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INLEVEREN KOPIJ 
Voor het volgende parochieblad 
voor vrijdag 05 januari 2018 

2018. Geef gul, want onze locatie heeft het nodig. Zonder uw hulp is het niet 
mogelijk om onze kerk in stand te houden. Maar ik wil graag positief zijn en 
zeg het daarom liever op deze wijze:  
Met uw hulp kunnen we naast de standaard dingen in onze kerk zoals 
onderhoud en het betalen van de gemaakte onkosten ook leuke dingen 
organiseren voor jong en oud! En houden we onze kerk levendig want dat is 
waar het toch om gaat. Wij zien uw gift tegemoet. 
 

Namens de locatieraad Zwartemeer, Isabel Benjamins  
Budgethouder locatie Zwartemeer /Parochie Maria Hertogin van Drenthe 

 
Overleden 14 november 2017                                                          

Gerarda Hermina Margaretha Visser-Falke 

De Blokken 60 

7894 CM  Zwartemeer 
In de leeftijd van 74 jaar 

 
                Overleden 25 november 2017         

Margaretha Aleida Schoonbeek-Lambers (Gretha) 
                 De Plaatsen 28 
            7894 BX  Zwartemeer 
         In de leeftijd van 69 jaar 

                                            
 Dat zij mogen rusten in vrede 

 

 
AANMELDEN 1E COMMUIE ZIE ALGEMEEN DEEL PAGINA 9 

 
 
 
 
 
 

 
 

FAMILIEBERICHTEN 
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Vrijdag 12 januari 2018  OUD PAPIER 
staat er weer een container voor oud papier 
bij de basisschool De Banier, De Blokken 16. 

NIEUWS VAN DE BANIER 
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WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 

 
Nu ik met deze rubriek aan het 
schrijven ben hebben we van de 
werkgroep Adventskrans en 
Kerststal net de adventskrans in de 
kerk opgehangen. Dat deden we 
met een groep van vier personen. Twee personen zorgen 
voor het aanbrengen van de coniferentakjes om de krans 

en een ander bindt deze takjes vast met ijzerdraad aan de houten krans. 
Daarna wordt met z’n drieën eerst een wit lint aangebracht en later 
daaroverheen een paars lint. De vierde persoon heeft inmiddels voor in de kerk 
alle voorbereidingen getroffen om de krans te gaan ophangen. Als de krans is 
opgehangen laten we deze zakken en doen er nog de vier kaarsen op en 
voorzien die weer van drie roze en één wit lint. Daarna nog even controleren 
of de krans soepel omhoog gehesen kan worden. Dat bleek nu niet het geval. 
Door een verbouwing rond de koepel was één katrol verdwenen waardoor de 
last te veel op één haak terecht kwam, met gevaar dat alles naar beneden zou 
kunnen vallen. Dat hebben twee personen na de middag opgelost met het 
aanbrengen van een tweede katrol en nu kan ieder er weer een aantal weken 
van genieten.  En over 14 dagen gaan we de kerststal opbouwen en dat doen 
we met een groep van 7 personen. 
 

Nu ik mijn weetjes verder aan het papier toevertrouw kom ik net terug van de 
kerk. Er was een controle van iemand van het nieuwe parochiebestuur of wij 
het archief van onze locatie wel volgens voorschriften van het Bisdom hadden 
ingericht. Dat archief had de werkgroep archivering die bestaat uit drie 
mensen juist het afgelopen voorjaar weer helemaal opgeruimd en geordend 
en ook zaken die weg konden laten vernietigen. Voor degene die de controle 
moest uitvoeren was het ook de eerste keer dus konden we elkaar over en 
weer de belangrijkste dingen van het archiveren leren. Het eindresultaat was 
een ruime voldoende. Wel moeten we voortaan de nietjes verwijderen, want 
die gaan roesten en ook moeten we geen plastic hoesjes gebruiken, want die 
tasten de stukken aan. Tijdens het gesprek hebben we aangegeven dat alle 
sterfgevallen voortaan centraal worden geregistreerd in een parochieregister 
en dat onze Werkgroep Omzien naar elkaar dan de juiste informatie mist 
voor de viering van Allerzielen. Deze boodschap zal worden overgebracht naar 
het parochiebestuur. Bij het archiveren is gebleken dat de parochiebladen van 
de jaren 1993, 2011 en 2015 ontbreken. Misschien is er wel iemand die ons 
deze exemplaren kan leveren. We houden ons aanbevolen. 
 

Afgelopen zondag 26 november was er na de mis met als voorganger pastoor 
Stiekema koffiedrinken en werd ook de jaarlijkse algemene locatievergadering 
gehouden. Het was een proef van het locatiebestuur om het deze keer eens 
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zo te doen, want de voorgaande vergaderingen werden maar door enkele 
parochianen bezocht. Persoonlijk denk ik dat het een heel geslaagde proef 
was, want alle stoelen in het parochiezaaltje waren bezet zodat nu ook veel 
meer parochianen weet hebben wat er van zaken spelen binnen onze locatie. 
Er werden niet zoals gebruikelijk notulen en jaarcijfers voorgedragen, neen, 
iedereen werd opgeroepen door de voorzitter Marianne Keurs om met vragen 
te komen. En dat gebeurde dan ook, zodat er een leuke discussie ontstond. 
Uiteraard kwam ook de vraag aan de orde hoe de stand van zaken was met 
het aantrekken van een nieuwe pastoor. Daarover had pastoor Stiekema ook 
al iets verteld aan het eind van de mis. De boodschap is dat de bisschop zich 
nog aan het inwerken is en dat hij daardoor eerst inzicht wil krijgen in de 
personele beschikbaarheid en daarna pas kan gaan schuiven met personen 
als die beschikbaar zijn. Het hele proces gaat zeker nog wel een half jaar duren 
was de boodschap. 
 

Ook aan de orde kwam de aanvangstijd van de viering op zondag. Sommigen 
vinden 10.30 uur te laat, want dan kunnen de kinderen niet op koffievisite 
komen. De voorzitter gaf aan dat die vraag meegenomen zal worden in het 
rooster die samen met de nieuw aan te stellen pastoor zal worden opgesteld. 
 

Een andere opmerking uit de zaal had betrekking op de invloed van een 
voorganger op het aantal kerkgangers. De voorzitter gaf aan dat een 
voorganger eigenlijk geen rol mocht spelen, omdat je niet voor een voorganger 
naar de kerk moet gaan, maar om je persoonlijke geloofsbeleving en dat je je 
geloof samen met de andere gelovigen mag vieren als een 
geloofsgemeenschap. Op zich is dat natuurlijk juist, maar het valt natuurlijk niet 
te ontkennen dat een bepaald persoon een betere spreker is die je meer kan 
boeien en inspireren. En afgelopen zondag trok pastoor Stiekema inderdaad 
meer kerkgangers dan de laatste periodes. Maar de vraag blijft of die extra 
kerkgangers ook vaker gaan terugkomen als deze voorganger er elk weekend 
zou zijn. De afname van de kerkgang speelt niet alleen bij onze locatie. Op 
zondag 19 november heb ik de laatste kerkdienst bijgewoond van "De Kapel". 
Het was een mooie maar voor de protestantse Gemeente van De Kapel ook 
een hele emotionele viering. Vanaf 1 december is De Kapel in gebruik bij de 
plaatselijke begrafenisvereniging als rouwcentrum. Na afloop kon men nog 
spullen meenemen die anders weggegooid zouden worden. Marianne Keurs 
heeft toen nog vier schilderijen met bijbel taferelen meegenomen die straks 
een plaatsje gaan krijgen in onze parochiezaal. 
 

Een punt van de vergadering moet ik nog aanstippen en dat betrof het 
exploitatieresultaat over 2016 van onze locatie. Volgens Isabel Benjamins 
onze penningmeester is 2016 afgesloten met een negatief saldo van rond  
€ 10.000. Dat kwam mede door noodzakelijke dotaties aan voorzieningen voor 
onderhoud van onze kerk, pastorie en kerkhof. Maar ook bleek dat de 
opbrengsten uit collecten, misintenties en de actie kerkbalans verder waren 
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afgenomen. Ze deed daarom een oproep aan de leden van onze locatie 
Zwartemeer, om straks weer gul te gaan geven bij de ACTIE KERKBALANS 
2018 die begin volgend jaar weer van start gaat. Ook werden er ideeën aan 
de hand gedaan voor acties en activiteiten om aanvullende inkomsten te 
genereren. Maar dat valt en staat met vrijwilligers die daar aan mee willen 
werken. Maar tot nu toe is de bereidheid van onze vrijwilligers erg goed, dus 
dat gaat vast wel goed komen. 
 

Misschien komen er ook wel weer nieuwe vrijwilligers bij uit een try-out voor 
ons "Open Huis project ", dat in januari van start gaat. Op zaterdag 6 januari, 

20 januari , 3 februari en 17 februari 2018 is de kerk 
geopend van 10.00 uur  tot 11.30 uur . U kunt dan in onze 
parochiezaal onder het genot van koffie, thee en een lekker 
koekje gezellig kletsen met anderen, maar u kunt ook 
terecht voor vragen over kerkzaken. De eerste zaterdagen 
zal Marianne Keurs aanwezig zijn namens onze locatie.  
 

Zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. ( JS )  
 

KERSTGEDICHT 
 

Het hele jaar sta ik heerlijk in het bos 
niet in een standaard, gewoon lekker los. 
De hele familie gezellig om mij heen 
allemaal net als ik, op één been. 
Maar dan komt december, fijn voor de mensen, 
wij bomen kunnen ons wel iets anders wensen. 
 

Mannen met bijlen om ons te kappen, 
staan doodkalm je hele familie om te hakken. 
Daarna liggen we op een hoop in een wagen 
ik lig bovenop, dus ik mag niet klagen. 
Bij de handelaar liggen we op de grond 
een nare ervaring als je eerst altijd stond. 
 

Dan het gezeur van de klanten over ons figuur 
we zijn te vol, te kaal en dan ook nog te duur. 
Er gebeurt heel wat voor men de koop sluit 
ze pakken je bij je nek en schudden je uit. 

je verlangt naar de plek vanwaar ze je haalden 
per klant verlies je tientallen naalden. 

 

Maar het ergste komt als je bent verkocht 
wat men dan uithaalt is zeer ver gezocht. 

Je wordt in een hoek van de kamer geplant 
met een piek op je kop en een bal in je hand. 
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Pas tegen de avond is men met me klaar 
ik zit onder de kaarsjes en engelenhaar. 
ik denk dat is dat , terwijl ik geeuw, 
maar dan komt ma met de spuitsneeuw. 
Ze hadden zitten piekeren onder het eten 
wat ze toch aan mij waren vergeten. 

Zo sta ik dan een aantal dagen voor gek 
en dan halen ze me opnieuw van mijn plek. 

Alles gaat eraf, want ik wordt afgetuigd 
ik voel mij zo vrij en mijn hartje juicht. 

Zeker 15 jongens rennen op mij af 
en slepen mij mee in snelle draf. 
Eindelijk zijn we er na een half uurtje 
en nu gooien ze mij in een schuurtje 
en daar ben ik niet de enige boom 
ik ben bij de familie en denk dat ik droom. 
 

Op een avond gaan we weer op een hoop 
ik lig op mijn buurman, dennenboom Stoop 

Dat is het laatste wat ik nog weet 
want daarna werd het verschrikkelijk heet. 

 

LACHEN BUITEN DE KERK OM 
 

De kerstman. 
Op de kerstmarkt in Zwartemeer vroeg de 
Kerstman aan een meisje hoe ze heette en 
hij kreeg alleen een boze blik van het meisje. 
De Kerstman herhaalde de vraag nog eens. 

Tenslotte zei het meisje verontwaardigd:  
"Dat heb ik je vanmorgen op school toch al verteld en dat 
ben je nu al vergeten".! 
 

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

De redactie van Zwartemeer wenst iedereen 
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COLUM MGR. RON VAN DEN HOUT 

 
GELOOF EN KERK 5 
 

Je komt kunstenaars tegen die het niet interesseert of 
het grote publiek hun kunstwerken mooi vindt of niet. 
Vanuit hun eigen inspiratie brengen ze iets tot stand dat 
voor hen waarde heeft. De bezoeker van de 
tentoonstelling mag zijn eigen interpretatie eraan geven, 
maar deze weet daar niet altijd raad mee. Hij loopt door 

en denkt: “ik weet niet wat ik ermee moet.”  
 

Met moderne kunst heb ik dat ook wel eens. Als het te abstract wordt, haak ik 
af. Kunst moet voor mij persoonlijk wel beeldend zijn en ‘iets voorstellen’. Ik 
probeer me wel te verdiepen in kunstwerken die me in eerste instantie niet 
aanstaan, en ik wil me niet per se tot de klassieke kunst beperken, maar dat 
lukt niet altijd.  
 

Er is ook kunst ‘op bestelling’. Er is een opdrachtgever. Zo werden en worden 
er opdrachten gegeven voor een portret. Daarvan verwacht iedereen dat het 
lijkt en dat het waarheidsgetrouw is. De kunstenaar werkt in opdracht en 
probeert die zo goed mogelijk uit te voeren. Hij moet er immers ook de kost 
mee verdienen. Als bijvoorbeeld een gemeente een opdracht geeft, spreekt ze 
daarmee ook een verwachting uit en zal het de kunstenaar sturen in zijn 
denkwerk en in de uitvoering ervan. 
 

Als ik nadenk over het vieren van de liturgie moet ik wel eens aan deze twee 
vormen van kunst denken. Is het de bedoeling dat de celebrant gewoon doet 
wat hij denkt te moeten doen, of moet hij proberen aan de verwachtingen van 
de kerkbezoekers te voldoen en zich persoonlijk tot de gelovigen richten.  
 

Op de eerste plaats: dit is eigenlijk een valse tegenstelling. De priester viert de 
liturgie zoals het hoort en de kerkgangers verwachten dat normaliter ook. Men 
komt immers niet voor niets naar de viering in de katholieke kerk. Tegelijkertijd 
kan er een meer persoonlijk element zijn, zeker als er door iemand iets 
persoonlijks gevierd of herdacht wordt. 
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Toch zit hier in de praktijk soms een zekere spanning. De verwachtingen van 
de mensen lopen niet altijd parallel met de wijze waarop de priester viert. Het 
gaat dan om ‘hoe plechtig’ moet het zijn of hoe ‘mensgericht’?  
Moet de Kerk zijn zoals een kunstenaar die zijn eigen inzicht volgt en zich niets 
aantrekt van wat een ander ervan vindt, of moet de Kerk steeds proberen aan 
de verwachtingen van de mensen te voldoen en worden tot een instituut 
waarvoor geldt ‘de klant is koning’? 
 

Ron van den Hout 
bisschop van Groningen - Leeuwarden 
 

BISDOM KOMT MET VORMSELWEEKEND 

 
Van 2-4 Februari zal het bisdom weer een ‘Are You Ready’ Vormselweekend 
organiseren voor alle vormelingen van het bisdom. De 
eindverantwoordelijkheid ligt bij jongerenwerker Piet Timmermans. Voor de 
uitvoering van het weekend wordt samengewerkt met het enthousiaste team 
van het ‘Are You Ready’ project. Binnenkort komt de flyer beschikbaar.  
 

Het mooiste zou het zijn wanneer parochies besluiten om met alle vormelingen 
samen mee te doen. Er is aandacht voor de jongste vormelingen en voor de 
oudste vormelingen rond vriendschap, vorming, vormsel. Ook vormelingen 
alleen of in kleine groepjes kunnen zich aanmelden. Bijvoorbeeld als ze al vorig 
jaar gevormd zijn. 
 

Een vraag, maar niet zomaar één… 
Are You Ready? 
 

Ben jij er klaar voor? We zouden in een weekend samen God willen zoeken 
en hem beter leren kennen. .. die alles heeft gemaakt, elke ster van dichtbij 
kent en jou… Ben jij klaar voor een weekend vol enthousiasme, vriendschap 
en meer? Ben jij klaar voor: 'Are You ready?' 
 

Ga jij binnenkort je Vormsel ontvangen, of heb je dit pas ontvangen? Kom dan 
met ons mee om een weekend lang samen op te trekken! Een weekend met 
plezier, nieuwe vrienden, diepgang, echtheid, vreugde, verwondering, spel, 
wedstrijdjes, film, muziek, God, dans, nachtspel… Het Are You Ready 
weekend! Kom alleen of met je hele groep. 
 
Locatie: Kampeerboerderij Nijsingh, Tilgrupsweg 5, Appelscha 
2-4 Februari 2018 
Aanmelden: l.winter@bisdomgl.nl 
Info: p.timmermans@bisdomgl.nl 
What’s app: 06-24863901 
Kosten: €35 per vormeling kunnen worden gedeeld tussen de parochie en de 
ouders.  

Sponsors zijn welkom! 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 

   

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/


 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Het locht… 
 

Verleuren, vredig, haost verkleumd. 
De dagen kört en zunder kleur 

ligt ’t olde jaor, 
een leste groet. 

Het nije jaor stiet veur de deur. 
 
 
 
 

 
Wij weet niet wat of ’t brengen zal. 

Het draagt allent het stille locht, 
het schiensel oet een kleine stal, 

dat oes zal veurgaan op oes tocht. 
 

                                                                    Janny Alberts-Hofman 

 

 

 


