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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 2 februari 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 
 24 februari t/m 23 maart 2018 

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

dag 27 & 28 jan 4de zondag  koor 

zaterdag Barger-Compas CV-W  KV 19.00 Heren 

 Emmer-Compas Pastoor Conijn  19.00 Dames 

zondag Klazienaveen CV-W  KV 09.00 Dames/Heren 

 Zwartemeer 
Oec viering Ger.kerk 

Dom. Wiekeraad 
10.00  

 

     

     

dag 3 & 4 feb 5de zondag koor 

zaterdag Klazienaveen Pastor Myriam 19.00 Kinderkoor 

 Zwartemeer CV-W  ZM 19.00 Yaëla 

zondag Barger-Compas Pastoor Stiekema 09.00 Heren 

 Emmer-Compas Pastoor Stiekema 10.30 Heren 
 
 

 

 

dag 10 & 11 feb 
6de zondag 
Carnaval 

 koor 

zaterdag Emmer-Compas Pastoor v.d. Wal 19.00 Dames 

zondag Barger-Compas Pastor De Wolff  09.00 Dames 

 Klazienaveen CV-W  KV 09.00 Samenzang  

 Zwartemeer Pastor De Wolff 10.30 Gem. Koor 
     

     

dag 14 feb Aswoensdag  koor 

woensdag Klazienaveen GV-W  KV 19.00 Dames/Heren 

 Zwartemeer Pastor Myriam 19.00 Young People 

 Barger-Compas GV-W  BC 19.00 Dames 

 Emmer-Compas GV-W  EC 19.00 Dames/Heren 
     

     

dag 17 & 18 feb 1ste zondag Vasten koor 

zaterdag Klazienaveen  Bis. v.d. Hout 19.00 Care Free ‘16 

 Zwartemeer Pastoor Tolboom 19.00 Gem. Koor 

zondag Barger-Compas Pastor Myriam 09.00 Heren 

 Emmer-Compas Pastor Myriam 10.30  Heren  
    

 

    
 

dag 24 & 25 feb 2de zondag Vasten  koor 

zaterdag Barger-Compas Pastor Myriam 19.00 Dames 
 Emmer-Compas CV-W  EC 19.00 Enjoy 
zondag Klazienaveen Bis. v.d. Hout 09.00 Samenzang 
 Zwartemeer Bis. v.d. Hout 10.30 Gem. koor 
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BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN 
 

 

 

 

 

 

 
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.  

 

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 

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

Week 05 29 jan t/m 04 feb Pastor Myriam 

Week 06 05 feb t/m 11 feb Pastor De Wolff 

Week 07 12 feb t/m 18 feb Pastor Myriam 

Week 08 19 feb t/m 25 feb Pastor De Wolff 

Week 09 26 feb t/m 04 mrt 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.                  
*  Vervoer naar weekendvieringen.                  
*  Afhalen doopbewijzen.    
*  Inleveren kopij voor het Klaverblad (ook via mail.) 
 

WOORD VAN DE PASTOR 
 

Vasten, een zinvolle oefening 
Binnenkort begint de vasten weer, een tijd van soberheid 
en onthouding als voorbereiding op Pasen. Samen met 
bidden en het geven van aalmoezen behoort vasten tot de 
drie klassieke christelijke deugden. Bij bidden gaat het om 
de relatie met God, bij aalmoezen om de relatie met de 
ander en bij vasten om hoe ik mijzelf vorm. Hoe train ik 
mijzelf om een beter mens te worden? Hoe maak ik mij 

sterk om de verleidingen te weerstaan? Zoals wij in de fitness ons lichaam 
trainen, doen we dat voor onze geest met bidden en vasten. 
 

Vasten heeft in onze katholieke traditie een vaste plaats gekregen met op den 
duur ook wel erg veel regels. Daarvan zijn er na het Vaticaans concilie ook 
weer veel losgelaten. Men kwam tot het besef dat een te grote nadruk op de 
regels ten koste ging van de beleving. Dan wordt het uiterlijk vertoon dat niet 
meer vanuit het innerlijk gedragen wordt. Het is een lege huls of een verpakking 
zonder inhoud geworden. Het dient dan geen enkel doel meer, heeft geen 
enkele zin meer. 
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Maar vasten kan nog steeds een hele goede functie vervullen en veel waarde 
hebben als wij het met de juiste intentie doen. Door te vasten geef je aan dat 
je beseft hoe goed wij het hier hebben in vergelijking met landen waar mensen 
in armoede leven en honger hebben. En wat je daarmee uitspaart, kun je aan 
de vastenactie geven. Met vasten sta je ook stil bij de consumptiemaatschappij 
waar we in leven. In plaats van consu-meren, zou je ook eens kunnen consu-
minderen, zoals dat wel genoemd wordt. Beseffen dat consu-meren een steeds 
groter beslag legt op de natuur met alle gevolgen van dien, denk maar aan de 
klimaat verandering. 
 

Daarom zijn sommige vasten regels zo gek nog niet. Op vrijdag vis eten in 
plaats van vlees. Met vis denken we dan aan Jezus en zijn kruisdood op vrijdag. 
Daarnaast is het trouwens erg gezond, zeggen alle deskundigen. En zo nu en 
dan geen vlees eten, zoals bijvoorbeeld op Aswoensdag wordt aangeraden, is 
goed voor mens en dier. Want de vleesproductie brengt enkele grote 
problemen met zich mee. Probeer gerust eens een groenteburger; best lekker! 
Dus geen gehaktdag op Aswoensdag. Maar doe het met de juiste intentie. 
Omdat je begaan bent met het lijden van Jezus Christus, ben je solidair met 
het lijden van andere mensen, heb je zorg voor mens en dier en voor moeder 
aarde. Moge de komende vastentijd ons daarin oefenen en bijdragen tot de 
komst van Gods Rijk van vrede en gerechtigheid. 

Pastor Tako de Wolff 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

De eerste bestuursvergadering van het nieuwe jaar is 
alweer achter de rug. Deze vergadering hebben we 
o.a. gebruikt om terug te kijken naar 2017. Er is alweer 
een jaar verstreken sinds de officiële fusie. Zo’n eerste 
jaar is altijd een uitdaging. In naam zijn we één 
parochie, maar zo voelt het natuurlijk nog lang niet 

altijd. En dat we zonder pastoor kwamen te zitten, maakte de uitdaging nog 
groter.  
 

Maar we zijn ook trots. Trots omdat het wij-gevoel groeit en dat we met elkaar 
er de schouders onder hebben gezet. Dank voor uw inzet en uw vertrouwen! 
Maar wat kunt u van ons dit jaar verwachten? We hebben al diverse punten 
hoog op onze agenda staan. We willen we dit jaar werken aan een nieuw 
reglement voor al onze begraafplaatsen. Ook willen we kijken naar de liturgie, 
maar ook naar het onderhoud van de gebouwen en de automatisering van al 
onze administratieve processen.  
 

Zomaar wat punten, die wel heel veel tijd en energie zullen vragen. En waarbij 
we uw inbreng nodig hebben. Daarom: heeft u vragen of ideeën, laat ze horen! 
Dan kan bij uw Locatieraad, maar ook via het secretariaat van het 
Parochiebestuur. We horen u graag! 



 

Klaverblad  Algemene informatie Pagina | 8 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU 
 

Ook de kerk is volop in beweging. Daarom zijn wij op zoek naar betrokken 
parochianen, die actief willen meedenken en doen met de nieuwe 
automatisering binnen onze parochie. 
 

JIJ: -  Vindt het leuk om met computers bezig te zijn; 
- Wil ervaring opdoen met automatiseringsprocessen; 
- Wil jouw ervaring met administratieve en financiële processen met 

ons delen; 
- Bent bereid hier wat vrije tijd in te stoppen. 

 

WIJ: -  Zijn benieuwd naar jouw ideeën; 
- Bieden je kansen om nieuwe kennis op te doen; 
- Vragen je de opgedane kennis binnen onze parochie te delen; 
- Bieden je een groep enthousiaste mensen om dit mee samen te 

doen. 
 

Samen: zijn we een goed team, die in 2018 de nieuwe automatisering een 
plaats wil geven in de parochie! 
 

Interesse? 
Bel naar Mirjam Buizer (secretaris parochie): (0591) 349449 
Of mail haar: mariahertoginvandrenthe@gmail.com 
 

VASTENACTIE 2018 
 

Van Aswoensdag tot eerste Paasdag is het vastentijd. Een tijd van bezinning 
om het met wat minder te doen. Dit jaar vraagt Vastenactie uw aandacht, tijd 
en geld voor een project in het noorden van Zambia in het district Mbala aan 

de grens met Tanzania. Dit is één van de armste 
districten waar mensen een gemiddeld weekinkomen 
hebben van 0 tot 6,90 euro per huishouden. De meeste 
mensen werken als dagloner. Veel mannen en vrouwen 
in Mbala zijn Hiv-positief en deze situatie heeft de 
armoede nog meer verergerd. Ouders overlijden of zijn 
te zwak om te werken, kinderen blijven achter en komen 
dan bij hun grootouders terecht.  
De zusters van de Heilig Harten van Jezus en Maria 
zetten zich hier in waar de nood het hoogst is. Victor 

Braun de stichter van deze congregatie droeg de zusters op ‘te gaan waar 
niemand gaat en te doen wat niemand doet.’ Vanuit die opdracht gaan de 
zusters de sloppenwijken in om te zorgen voor de door HIV getroffen families. 
 

Met het geld van dit Vastenactie project willen we deze mensen helpen zodat 
ze voor hun gezin kunnen zorgen.  
         In het weekend van 17 en 18 februari zal in er 
           in alle IPO-parochies een themaviering zijn.                    VOM-groep 

mailto:mariahertoginvandrenthe@gmail.com
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PARTNERVERLIES: ONTMOETINGSDAG IN EMMELOORD 
 

Voor mensen, die hun partner hebben verloren 
 

De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen- 
Leeuwarden organiseert elk half jaar in telkens een andere regio een 
Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren. 
De eerstkomende Ontmoetingsdag is in de regio Zuidwest    
 

op donderdag 15 maart 2018 
van 10.00 tot ongeveer 15.30 uur 

in ‘De Ontmoeting’, Europalaan 42, 8303 GK Emmeloord 
 

Het ‘ontmoeten’ staat op deze dag voorop, omdat praten met mensen, die kort 
of al langer geleden hetzelfde hebben meegemaakt, erg waardevol en helend 
kan zijn. Pastor Bernard Buit zal een inleiding houden over verliesverwerking. 
Hij zal ook stilstaan bij de plaats, die God daarbij inneemt. De dag zal worden 
besloten met een korte viering. 
 

Voor koffie/thee en een lunch 
wordt gezorgd. Er wordt van u 
een bijdrage in de kosten 
gevraagd van € 12,00.  
Als u het prettig vindt, kunt u 
iemand uit uw omgeving 
meenemen.  
 

U kunt zich tot 7 maart 2018 
opgeven bij: 
de afdeling Pastorale 
Dienstverlening van het Bisdom Groningen-Leeuwarden  
Ubbo Emmiussingel 79 
9711 BG Groningen 
Tel: 050-4065888 
E-mail:  l.winter@bisdomgl.nl 
 
Wilt u meer of andere informatie, dan kunt u bellen met: 
Mevr. A.E. van Diepen-Galama   tel: 0527-252418 
Dhr. A. van Rijdt       tel: 0527-615748 
Mevr. M.H.A. Steen-Blom     tel: 0516-850820 
Mevr. J. v. Mensvoort-Brugmans   tel: 0591-351596 
 
Na opgave ontvangt u rond 8 maart 2018 een programma, een 
routebeschrijving en verdere informatie over de ontmoetingsdag.  

 

Werkgroep Partnerverlies, voorzitter 
Pastor B.J.J. Buit 
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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:   Benny Rijfkogel   0591-349706 
Secretaris/Vicevoorzitter: vacant Herman Linnemann  0591-349333 
Penningmeester:   Arie Buizer    0591-349449 
Onderhoud gebouwen :  Jan Bruins    0591-349500 
Kerkhoven:   Herman Wehkamp  0591-349082 
Communicatie:   Petra Feringa  
Diaconie/catechese:   Marja Grummel   0591-348843 
Liturgie/gemeenschapsopbouw:  Ria Feringa    0591-349523 
 

 

REDACTIEADRES 
Truus Dijck   tel: 0591-391084       H. Linnemann   tel: 0591-349333 
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 27 januari 
Minie Wubkes-Többen, Wout Verwer, Herman Mencke, ouders Berends- 
Hake, Willie Menzen, Lies Griemink-Schulte, gezusters Wielage, ouders Hake-
Cramer, Jan Kuhl. 
 

Zondag 4 februari  
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, Herman Mencke, 
ouders Berends-Hake, Lies Griemink-Schulte, ouders Steenhuis-Rolfes en 
dochter Lia, Karin Drent, gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer. 
 

Zaterdag 10 februari 
Herman Mencke, Willie Menzen, Lies Griemink-Schulte, ouders Wehkamp- 
Keuter, gezusters Wielage, ouders Linnemann-Rass, ouders Hake-Cramer. 
 
Zondag 18 februari                                                        VOM-viering Vasten 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, Wim Wehkamp, 
Herman Mencke, Lies Griemink-Schulte, gezusters Wielage, ouders Hake-
Cramer. 
 

KOSTERS 
 

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

 
Op 14 januari is gedoopt: 

 

Lieke Elise Monique 

 

Dochter van Marcel en Monique Cramer 
 

 

Op donderdag 1 februari om 14.00 uur 
is er weer een dienst voor ouderen. 
Wilt u graag komen, maar hebt u geen 
vervoer, dan kunt u contact opnemen met  
Minie v/d Aa tel: 0591-349144. 
 

U wordt dan gehaald en na de koffie weer thuisgebracht. 

GEDOOPT 

OUDERENVIERING 
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FELICITATIES 

 
Wij willen iedereen die in deze periode 

iets te vieren heeft, namens de parochie 
van harte feliciteren 

                                                  

NIEUWS VAN DE ST. THERESIA SCHOOL 
 

Identiteit Theresiaschool 
In het kader van de katholieke identiteit hebben de 
ouders van onze school vorig schooljaar een 
enquête mogen invullen. De 
antwoorden/suggesties uit deze enquête hebben 
ons een aantal bruikbare tips opgeleverd ten 
aanzien van het versterken van onze katholieke identiteit.  
 

Er kwam naar voren dat men het wenselijk zou vinden dat er meer 
Bijbelverhalen verteld worden. Met het team hebben we vervolgens 
kinderbijbels bekeken en besproken. Er is vervolgens gekozen voor een 
kinderbijbel. Naast onze godsdienstmethode Trefwoord lezen we momenteel 
van tijd tot tijd voor uit de kinderbijbel, passend bij het thema van Trefwoord. 
 

Binnenkort zullen we naast deze activiteiten ook weer extra aandacht 
besteden aan de vastenactie, dit doen wij in samenwerking met de VOM-
werkgroep uit onze parochie, locatie Barger-Compascuum. Kerk en school 
werken op deze manier samen. Zo is er in januari een overleg tussen school 
en parochie. 

Namens de Theresiaschool 
      José Wehkamp, coördinator identiteit.  

 

OPROEP  

 

Voor 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  

 

KERKBALANS 
 

Bij dit Klaverblad is de envelop voor de jaarlijkse 
kerkbalans gevoegd. 

Deze wordt weer bij u opgehaald  
in de week van 29 januari. 
Warm bij u aanbevolen! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_x8PK0cjYAhUmM8AKHc5XCtoQjRwIBw&url=http://www.mariahertoginvandrenthe.nl/barger-compascuum/school/&psig=AOvVaw2UvqEiSP92p103293bINbD&ust=1515510191210377
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VAN DE LOCATIERAAD 
  

Naar aanleiding van onze oproep tijdens de informatieavond van 28 november 
2017 hebben zich 2 personen bereid verklaard de locatieraad te komen 
versterken. 
 

Arie Buizer heeft aangegeven de werkzaamheden van de budgethouder over 
te willen nemen en Benny Rijfkogel gaat Myriam Oosting vervangen als 
voorzitter van de locatieraad. 
 

We zijn nu nog op zoek naar iemand die het secretariaat over wil nemen. Dus 
als u hier iets voor voelt meldt u dan aan bij een van de locatieraadsleden. De 
locatieraad van Barger-Compascuum ziet er nu als volgt uit: 
 

Voorzitter:      Benny Rijfkogel 
Secretaris/vicevoorzitter:  Herman Linnemann (deze is vacant) 
Budgethouder:     Arie Buizer 
Gebouwen:      Jan Bruins 
Kerkhof:       Herman Wehkamp 
Communicatie:     Petra Feringa 
Diaconie /catachese:   Marja Grummel 
Liturgie/gemeenschapsopb.: Ria Feringa 
 

Wij willen Henk Drent hartelijk bedanken voor zijn inzet als budgethouder in 
onze parochie. Tevens willen wij ook Pastor Myriam bedanken voor haar inzet 
als tijdelijk voorzitter van onze locatieraad.  
 

We hopen dat ook iemand zich meldt 
voor de functie van secretaris van de locatieraad. 

 

Indeling kerk 
Tijdens de informatieavond kwam er een vraag om te stimuleren dat de 
mensen wat verder voor in de kerk gaan zitten. Als mensen dichterbij elkaar 
en dichter bij het priesterkoor gaan zitten, bevordert dat het 
gemeenschapsgevoel in de kerk tijdens vieringen. 
 

Zo ontstond het idee om de laatste 10 banken af te sluiten door middel van 
een koord, ketting of iets dergelijks. Dat afsluiten moet ook snel ongedaan 
kunnen worden gemaakt om in te kunnen spelen op de vraag naar meer 
zitplaatsen. 
 

Graag willen we dit plan per 1 juli 2018 in te voeren, tenzij er grote tegenstand 
bestaat. Daarom kondigen we het plan ver van tevoren aan, zodat iedereen 
dan de tijd heeft om eraan te wennen. Mocht er schriftelijk protest van 
meerdere parochianen tegen het plan komen, laten we dit plan niet doorgaan. 

 

                                                       De locatieraad
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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. RK Parochie H. Willehadus 
 
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.  
Contactpersoon: 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 27 januari 
Greetje Schulte-Heller, Theo van Mensvoort, overl. fam. Herbers-Ellermann, 
fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Ina 
Schuur-Wilts, overl. ouders Ellermann-Schutte, Renk Kuper, Hennie en Riet 
Deiman-Dekkers, Hennie Bredek, Rika Harms-Schulte, Ben Deiman. 
 

Zondag 4 februari 
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Truus 
Over-Meijer, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, Diny Hendriks, 
Willem en Herman Buurman, overl. ouders Ellermann-Schutte, Herman 
Wilhelm Tieben en Engelina Tieben-Schulte, ouders Thole-Kloppenburg, Renk 
Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Ap Welling, Jan Geert Meijer, Angela 
Gesina Ellermann-Tiben, Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, Johann 
Heinrich Thole en Margaretha Thole-Bentlage, Geert Harm Thole, Johannes 
Teiken en Maria Judith Teiken-Twickler, Lenie Bentlage-Tieben, Maria 
Margaretha Ahlers-Hoezen, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen. 
 

Zaterdag 10 februari 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Pa en Gea en Hans Sulman, Jozef Sturre, Maria Wilhelmina Wolthuis-
Weghorst, Jan Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne-Wessel, Klaas de Vries 
en Annie de Vries-Twickler, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, 
Alida Adriana Hulsebosch-Schoorl, Henk Scheven, Johann Heinrich Thole en 
Margaretha Thole-Bentlage, Hennie Bredek, Ria Kaijser-Dijck. 
 

Aswoensdag 14 februari geen 
 

Zondag 18 februari                                                         VOM-viering Vasten 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, ouders Möller-Hemme, overl. ouders 
Ellermann-Schutte, ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, overl ouders 
Kuper-Wolbers en zoon Herman, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Joseph 
Kaijser, Jan Geert Meijer, Alida Adriana Hulsebosch-Schoorl, overl. ouders 
Wübkes-Kip. 
 

KERKSCHOONMAAK 
 

Groep 2  19 februari  t/m  23 februari 
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KOSTER VAN DE WEEK 
 

ma 29 jan t/m  zo 04 feb  Diny de Roo   0591-351698 
ma 05 feb t/m  zo 11 feb  José Wessel   06-27369059 
ma 12 feb t/m  zo 18 feb  Margriet Ahlers  0591-353167 
ma 19 feb t/m  zo 25 feb  René Berendsen 0591-352704 
ma 26 feb t/m  zo 04 mrt  Diny de Roo   0591-351699 
 

PAROCHIEBUREAU 
 

FEBRUARI 
do  01 Christa Schut 
ma 05 Tiny Hogenbirk 
do  08 Mieke Hoesen 
ma 12 Tonny Thole 
do  15 Tilda Heine 
ma 19 Bernadette de Roo 
do  22 Christa Schut 
ma 26 Tiny Hogenbirk 
 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 

 

za 27 jan Chantal Witteveen, Marissa Herbers Mariska Zwols 

zo 04 feb Naomi Emming, Marell Mulder Janique Dijck 

za 10 feb Astrid Bolk, Leonie Tieben Ria de Vries 

wo 14 feb 
Aswoensdag 

Julia Pol, Inge Bolk Jolien Dijck 

zo 18 feb Arjen Hoezen, Jeffrey Emming Diana Pomp 

 

BLOEMVERSIERING 

 
M. Tromp        0591-354507 
M. Spijker   0591-353482  22 jan  t/m 04 feb 
 
B. de Roo   0591-351878 
M. Graafsma    0591-224161  05 feb t/m 18 feb 

  
S Wilkens   0591-351081 
M Tiben               0591-353718  19 feb t/m 04 mrt 
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KVE 
 

Dinsdag 13 februari om 19.30 uur  
Judith Grummel zal deze avond speken over persoonlijke uitvaartbegeleiding  
De dames van de KVE zijn weer van harte welkom, maar ook nieuwe leden 
worden bij deze uitgenodigd. 

 

GRAAG TOT DAN! 
 

CONTACTMIDDAG 
 

Op dinsdag 6 februari is er weer een contactmiddag.  
De middag begint om 14.00 uur met een viering.  
Na de viering is er een gezellig samenzijn,  
onder het genot van een kopje koffie/thee. 
 

Deze middag is voor iedereen van 70 jaar en ouder.  
Kom ook eens kijken, u bent van harte welkom!  
Hebt u geen vervoer, dan kunt u bellen met:  
Mevr. Hoesen tel: 0591-352408 

 

 
Overleden 

Op 20 december is overleden onze parochiaan  

Johannes Dijck 
Op woensdag 27 december was het afscheid van hem in 
het crematorium in Emmen. 

Dat hij mag ruste in vrede. 
 

We wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies. 
 

******************************** 
Verhuisd  
 

Mevrouw Harms-Prinsen is verhuisd van 
Populierenlaan 76 Emmer-Compacuum 
 
Naar 
Vechtdalhuis 
Karel Doormanlaan 17 
7772 XL Hardenberg 
 

We wensen haar een goede tijd in haar nieuwe huis. 

FAMILIEBERICHTEN 
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Deze 2 jarigen zijn in het vorige Klaverblad vergeten. 
Daarvoor ons excuus, alsnog van harte gefeliciteerd! 

J. Hoesen Hoofdkanaal OZ 8 7881 CK EC 31-12-1939 

A.H. Hoesen Kloosterweg 9 7881 LE EC 26-12-1933 

 

C.M. Scheven- 
Hoppe 

Oosterdiep  
WZ 119 

7881 GR 
 

EC 
 

27-1-1931 
 

M.G. Ellermann- 
Kuper 

Zr. Simpliciastr 5 
 

7881 MN 
 

EC 
 

28-1-1939 
 

B.C. Geerdink Spoel 121 7881 BN EC 29-1-1928 

G.M. Hölscher- 
Roufs 

Elzenlaan 17 
 

7881 PV 
 

EC 
 

30-1-1935 
 

J.L.M. Bisschop  Hoofdkanaal OZ 42 7881 CL EC 31-1-1942 

C.J. Molenkamp- 
Helmich 

Spoel 67 
 

7881 BH EC 
 

1-2-1925 
 

A.M. Voss-Bos Spoel 89 7881 BN EC 1-2-1930 

A.G. Welling-Spijker Spoel 125 7881 BN EC 2-2-1932 

T. Scheve-Weitering Spoel 21 7881 BH EC 6-2-1943 

J. Scholte-Blaauw Kalkwark 1 7881 LW EC 9-2-1942 

A.M. Sturre-Deuling Hoofdkanaal OZ 49 7881 CM EC 9-2-1938 

W.P.M. Hulsebosch 
 

Oostelijke  
Koppelveenweg 6 

7881 EM 
 

EC 
 

10-2-1935 
 

M.M. Herbers-Muter Maatschappijweg 25 7881 NT EC 15-2-1936 

J.H. Muller Wilgenlaan 21 7881 PT EC 15-2-1943 

M.H. Schepers-ter 
Veen 

Hoofdkanaal WZ 47 
 

7881 AC 
 

EC 
 

16-2-1943 
 

J.T. Langen-
Vennedunker 

Hoofdkanaal WZ 111 
 

7881 AG 
 

EC 
 

18-2-1936 
 

W.H.J. van Uem Spoel 63 7881 BH EC 18-2-1941 

F.F. Velterop Munnekemoer Oost 35 9561 NP Ter Apel 19-2-1928 
 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 
 

ALVAST NOTEREN: SAM’S KLEDINGACTIE 
 

Sam’s kledingactie, voor het ophalen van kleding en schoenen, staat gepland 
op zaterdag 14 april 2018. U kunt uw kast vast weer opschonen en het mooi 
even in een zak bewaren voor deze actie. Op zaterdag 14 april kunt u het dan 
de hele morgen bij het Parochiehuis brengen. De vrachtauto komt het om 
12.00 uur ophalen. Alvast bedankt.                             

Commissie Vastenactie 
 

Jarigen van 75 jaar en ouder 
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GRAAG OP TIJD KOPIJ INLEVEREN! 
 

Het maken van het Klaverblad is een heel werk waar meerdere mensen aan 
werken. Helaas wordt de kopij niet altijd voor de sluitdatum aangeleverd. 
Voorin het Klaverblad staat altijd vermeld wat de uiterlijke inleverdatum is van 
de kopij. De uiterlijke datum voor het volgende Klaverblad is:  

vrijdag 2 februari 
We vragen u vriendelijk hier a.u.b. rekening mee te houden.  
Alvast hartelijk dank.             

Redactie locatie St. Willehadus 
 

DE JUBILEUM KERSTMUSICAL VAN 2017 
 

Op zondagmiddag 10 december kwamen, ondanks het slechte weer, 
honderden mensen naar onze kerk voor de 10e kerstmusical:  

‘Terugkijken met een vooruitziende blik’. 
In een groots decor met veel licht- en techniekeffecten maakten we een reis 
door de tijd. In één uur tijd ging de machine door de tijd van 0 naar 2062 maar 
ook naar 2016, 2010, 2014 enz.  
Opa en oma hun kleinkind en de huisrobot Blikkie namen ons mee naar tal van 
bijzondere gebeurtenissen: 
 

 We bleven bij de tijd met 
een lied en een echte 
klokkendans. 

 Ikea-mannen die de 
tijdcapsule kwamen 
brengen en installeren 

 We hoorden de boodschap 
van de engelen uit de 
musical van 2016 terug. 

 Keizer Augustus die het 
volk op pad stuurde om 
zich in te laten schrijven zelfs de hoogzwangere Maria met haar Jozef.  

 Engelen op een segway door de kerk,  
Een engelendans waarbij de engelen met prachtig oplichtende kleding 
het bericht van de geboorte brachten.  

 Herders in regenkleding uit het Munsterscheveld die tijdens het donder 
en de bliksem met hun schapen kwamen schuilen. 

 We zagen het koningsbal in zaal Bentlage met 12 chique koningen die 
walsend door de balzaal gingen. Volgens het kleinkind het voorbeeld van 
‘klonen’.  

 En met “wie van de drie” kwamen we er echt achter wie de echte drie 
koningen waren en van de lakeien mochten ze de ster gaan volgen. 
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 We zagen zelfs zusters met kamelen die gehavend uit de kapotte (door 
blikseminslag) tijdcapsule kwamen 

 Robot-herders met robotschaapjes stonden nog aan de opladers via de 
stekkers toen ze te horen kregen dat er een kind geboren was. 

 Alle kindjes Jezus van de afgelopen 10 jaar kwamen weer terug uit de 
tijdcapsule.  

 
Maar uiteindelijk kwamen we tot de climax van deze musical, we gingen met 
de tijdcapsule naar het jaar 2062: en daar vond opnieuw de geboorte van 
Jezus plaats.  
Waar Maria over de hartslag 
van de baby zong en Jozef 
haar op gitaar begeleide liet 
het kindje Jezus (Marit vd Zee) 
ook even horen dat alles live 
was.  
En nadat iedereen op bezoek 
bij de stal kwam trok het 
kleinkind de conclusie dat er in 
2062 veel veranderd was maar dat Maria, Jozef en het kindje Jezus er nog 
steeds hetzelfde uitzagen. Opa sprak de wijze woorden:  
‘Al verandert de hele wereld om je heen, er is één ding wat nooit verandert en 
dat is Maria, Jozef en het kindje Jezus’. 
Daarna werd alles afgesloten met het sfeervolle, onder trompetbegeleiding,  
gezongen ‘Stille nacht, Heilige nacht’. 
 

Het werd dankzij de medewerking van hel veel vrijwilligers, vóór en achter de 
schermen, een prachtig jubileum van de 10e kerstmusical.   
 

Musical Promotie Team 
Ina Heijnen, Henk Zwart, Erik Meijer, Ans Berendsen 

 

VAST NOTEREN: THE EMMERCOMPASSION 
 

THE EMMERCOMPASSION 2018  
vindt plaats op 18 maart, we beginnen met een processie die start om 18:00 
uur. Aansluitend is de Passion om 19.30 uur.  
 

Noteer dit vast in uw agenda! 
 
Meer informatie komt in het volgende parochieblad 
 

Lieve groet, Jongerengroep Vox Dei 
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EEN HOOPVOL 2018! 
 

De afgelopen weken waren in veel opzichten weer hoopvol. 
De advent-periode begon met dat éne lichtje op de adventskrans, licht dat ons 
de verwachting op hoop bood.  
Zaterdag 9 december waren er tientallen parochianen bezig met het opbouwen 
van de kerstmarkt en decor voor de musical.  
Op zondag 10 december werd een indrukwekkende kerstmusical in onze kerk 
opgevoerd. Aansluitend was het een drukte van belang op de kerstmarkt.  
Die dag waren er meer dan 100 vrijwilligers in touw voor kerstmusical en 
kerstmarkt!!! 
Alle 80-jarigen en ouder, ontvingen een kerstpresentje van onze  
St. Willehaduslocatie, rondgebracht door medeparochianen. 
 

En zo mochten we op weg gaan naar kerst. 
Zaterdagavond om 19.00 uur was er een zeer drukbezochte kinder-
kerstviering en om 21.00 uur was de sfeervolle en drukbezochte nachtviering. 
Eerste Kerstdag vierden we met een kleinere groep parochianen het 

Hoogfeest van Kerstmis. 
Op Eerste en Tweede Kerstdag was ‘s middags de 
kerk open en waren er tientallen kerststalletjes te 
bewonderen. De kerk was alleen met kaarslicht 
verlicht. Honderden grote en kleine bezoekers 
wisten de weg naar het licht te vinden. 
De kerststal, de kerstbomen, de prachtige 
versierde en schone kerk.  
De Mariakapel die er prachtig uitzag en ook de 
tuinen rondom kerk en pastorie zorgden met elkaar 
voor een 

sfeervol 
geheel. 
 
 
 

Ook de Oudejaarsvesper met de vele 
lichtjes en de Nieuwjaarsviering waren 
mooie vieringen.   
 

De jongeren van onze parochie Maria 
Hertogin van Drenthe lieten het kerstlicht stralen. Ze organiseerden een 
prachtige middag voor de 65+ers van onze parochie. Vanuit alle locaties waren 
er die middag parochianen aanwezig. 
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U begrijpt dat al het bovenstaande niet mogelijk was geweest zonder de inzet 
van pastor Myriam en de vele vrijwilligers en ongetwijfeld zijn we ook nog velen 
vergeten te noemen, zij die in stilte op de achtergrond ook onnoemelijk veel 
werk verzetten voor onze St Willehaduslocatie. IEDEREEN DANK. 
We zijn samen kerk en dat hebben u en jij ook dit jaar weer getoond! 

 

De Locatieraad. 
 

NIEUWS VAN DE FINANCIELE COMMISSIE 
 

Beste Parochianen, meer dan 100 vrijwilligers hebben ook dit jaar weer een 
prachtige musical uitgevoerd en een gezellige kerstmarkt georganiseerd. 
Ondanks de winterse omstandigheden zat de kerk weer vol en genoot het 
publiek met volle teugen van de musical.  
Na afloop van de musical 
was er aansluitend weer 
de kerstmarkt waar de 
mensen in winterse sferen 
zich de snert, kniepertjes, 
spekkedikken en glühwein 
goed lieten smaken. 

De kerstmarkt en de musical hebben een totaalbedrag van 
€ 3.204,89 opgeleverd. 

Wij willen graag alle vrijwilligers en bezoekers van de musical en de 
kerstmarkt, die dit mogelijk hebben gemaakt, van harte bedanken!  

 

De Financiële Commissie 
 

GEZELLIGE MIDDAG VOOR 65+    
 

Beste parochianen, donderdag 4 
januari heeft jongerengroep Vox 
Dei een gezellige middag 
georganiseerd voor de 65+-ers in 
onze parochie. Met deze gezellige 
middag, waarin er ruimte was voor 
gezelligheid, God en lekker eten 
en drinken, hebben we proberen 
uit te dragen waar we voor staan: 
Verbondenheid!  
Met succes… Ruim veertig 65+ers 
gaven aan erg genoten te hebben 
van de gezellige middag en lieten 

dit tevens blijken door middel van vrijgevige vrije giften. We hebben deze 
middag maar liefst € 60,- winst gemaakt en willen dit als jongerengroep graag 
doneren aan het Caritas binnen onze kerk. Graag zien we jullie weer op onze 
volgende activiteit, dit zal de Passion zijn op zondag 18 maart!  
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INFORMATIE KERKBALANS 2017 + 2018 
 

Bedankt voor uw bijdrage voor Kerkbalans 2017 
We bedanken graag iedereen die in 2017 weer een 
bijdrage heeft gegeven voor Kerkbalans. We zijn als 
locatieraad hier heel erg blij mee. Deze bijdrage is van 
groot belang om onze locatie zo goed mogelijk te blijven 
besturen.  
Graag vermelden we dan ook het bedrag dat is   
         binnengekomen: € 37.293,00 

 

Heel hartelijk dank hiervoor! 
 

Kerkbalans 2018 
Hierbij willen we u vast attent maken op Kerkbalans 2018 die in januari van 
start gaat. U krijgt dan weer het bekende Kerkbalanspakketje bezorgd door uw 
wijkvertegenwoordiger.  
We hopen van harte dat we ook in 2018 weer op u mogen rekenen. 

Namens de locatieraad, Tineke Koop, budgethouder 
 

 

 
 
 
 

VAN DE PAROCHIEADMINISTRATIE 
 

Voorkeurlid van locatie St. Willehadus na verhuizing 
Als u verhuist naar een andere plaats, dan wordt u automatisch bij de parochie 
van die plaats/wijk ingeschreven. Wilt u dit niet en wilt u liever bij onze parochie 
Maria, Hertogin van Drenthe, locatie St, Willehadus, ingeschreven blijven 
staan? Dat kan, u moet dit dan wél doorgeven bij onze administratie.  
Dit kan op het parochiebureau tijdens openingstijden (zie pagina 6) of  per e-
mail naar parochiewillehadus@kpnmail.nl  m.v.v.: Wijziging. 
Dan zorgen wij dat u als voorkeurlid in onze parochie 
ingeschreven blijft staan. Alvast hartelijk bedankt. 
 

Wijziging telefoonnummer of e-mailadres 
Telefoon- en e-mailadressen worden regelmatig gewijzigd. 
Om onze administratie up-to-date te houden verzoeken we 
u om wijzigingen aan ons door te geven. Ook dit kan op het 
parochiebureau tijdens openingstijden (zie pagina 6) of per 
e-mail naar parochiewillehadus@kpnmail.nl    
m.v.v.: Wijziging. 
 

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
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BETALING + AANMELDEN PAROCHIEBLAD 
 

Betaling parochieblad 
We zijn weer een nieuw jaar ingegaan. Wilt u ook voor dit jaar weer uw 
(vrijwillige) bijdrage overmaken?  

Dit kan op NL71 RABO 0135 1018 32 
t.n.v. RK Parochie H. Willehadus: Graag o.v.v.: Parochieblad 2018. 

 

Aanmelden parochieblad blijft mogelijk 
Sinds 2017 wordt het parochieblad alleen naar diegene gestuurd die zich 
hiervoor hebben aangemeld. Mocht u van iemand horen dat ze het blad wel 
willen ontvangen maar zich nog niet hebben aangemeld? Opgeven blijft altijd 
mogelijk! Ze kunnen zich aanmelden op het parochiebureau tijdens 
openingsuren of per post of e-mail parochiewillehadus@kpnmail.com  

 

Uw bijdrage voor het Klaverblad betaalt u aan locatie Willehadus! 
 

ASWOENSDAGVIERING 
 

Op 14 februari is om 19.00 uur in onze kerk de Aswoensdagviering.  
U bent van harte uitgenodigd.     
De vastenperiode – de 40 dagentijd - begint op Aswoensdag. Aswoensdag is 
een verplichte vasten en onthoudingsdag. Dat wil zeggen: een dag waarop we 
onszelf beperken als het gaat om eten en drinken. Aswoensdag is ook een dag 
van boetvaardigheid. We gaan, om het Bijbels te zeggen, in zak en as zitten.  
 

Het tekenen met as is het begin van de bekering, een 
ommekeer Boetvaardigheid is het sobere symbool van de 
as. Om weer heel, nieuw te worden. De letterlijke 
betekenis van boeten is heel maken, zoals vissers hun 
netten boeten: herstellen. Door de as te ontvangen op het 
hoofd laten we zien dat wij bewust zijn van onze eigen 
broosheid en God nodig te hebben in ons leven. 
Door ‘in zak en as’ te zitten worden we meer open  
voor de vernieuwing die we vieren met Pasen.  

Van harte welkom in de Aswoensdagviering op 14 februari! 
 

NIEUWS VAN DE HOEKSTEEN 
 

De container voor oud papier staat weer op de 
parkeerplaats van de kerk op 
 

dinsdag 13-02-2018 woensdag 14-02-2018 
 

De container is geopend op: dinsdagmorgen van ± 08.00 uur tot ± 19.00 uur 
en woensdagmorgen ± 08.15 uur tot ± 13.00 uur. 

Alvast hartelijk bedankt voor het sparen voor onze school 
 

Kinderen en team van basisschool ‘De Hoeksteen 

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.com
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Doorndistel 16 

Klazienaveen 

Tel: 0591-312223 
www.woonsfeerheine.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 

   

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

Willie en Jannet Dijck 
Kanaal A NZ 100 

Emmer-Compascuum 
Tel: 06-50206237 

 

http://www.woonsfeerheine.nl/
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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 
b.g.g. E. Seubers-Wittendorp  tel: 0591-707101       mobiel 06-38965889 
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 28 januari 
Willie Mensen, Jo en Grietje Wesseling-van Os en zoon Benny, Hendrikje 
Welink, Hein en Riek Wubbels, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, 
Tinie Robben-Valke. 
 

Zaterdag 03 februari 
Harm Kolmer, Jan Roufs, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en 
Henk van der Werf, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Tinie 
Robben-Valke. 
 

Zondag 11 februari 
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, Johannes  Bernardus 
Kolmer, overl. ouders Tenfelde-Prinsen en overl. kinderen, Johan Wilhelm 
Tieben en Margretha Maria Grummel, overl. ouders Vinke-Wolfs, Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Tinie Robben-Valke. 
 

Zaterdag 17 februari                                                     VOM-viering Vasten 
Pastoor Middelkoop, Herman Heinrich Cosse en Helena Cosse-Koop, Jan 
Berens, Lubertus Beukers en Maria Magretha Hemel en Johannes Hermannus 
Hemel en overl fam., Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Tinie 
Robben-Valke. 
 

KOFFIEDRINKEN 
 

Zondag 11 februari is er na afloop van de dienst 
koffiedrinken in de parochiezaal. 

 

OUDERENVIERING 
 

Op Aswoensdag 14 februari  is er om 10.00 uur 
een eucharistieviering in de Dillehof, bestemd voor de 

bewoners van de Dillehof en de Melde. 
 

EUCHARISTIEVIERING EN KOFFIEDRINKEN  MET DE BISSCHOP 
 

Zaterdagavond 17 februari om 19.00 uur zal de Bisschop voorgaan in de 
viering. Na de viering is iedereen van harte welkom om samen met de 
Bisschop een kopje koffie te drinken in de parochiezaal. Wij kunnen dan de 
Bisschop een beetje leren kennen, maar hij zal ons ook een beetje leren 
kennen. 

We hopen dat u met velen nog even blijft napraten. 
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BIJZONDERE VIERING OP ZONDAG 25 FEBRUARI 
 

Zondag 25 februari zal Mgr. van den Hout voorgaan in de eucharistieviering. 
Deze viering is extra bijzonder omdat in deze viering Stefanie Suelmann, 
partner van Sander Lankhorst en moeder van Mila, het Doopsel en Vormsel 
zal ontvangen en opgenomen zal worden in de katholieke kerk.  
 

U bent van harte uitgenodigd om mee te vieren. 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

22 jan  t/m  28 dec H. Beukers 0591-315725 
29 jan  t/m  04 feb  A. Peters  0591-313627 
05 feb   t/m  11 feb  M. Koop  0591-312241 
12 feb  t/m  18 feb  J. Lohuis  0591-313286 
19 feb  t/m  25 feb  H. Beukers 0591-315725 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

zo  28 jan  G. Többen   0591-317515 
za  03 feb  G. Timmerman  0591-317726 
zo  11 feb  A. Heijnen   0591-315653 
wo 14 feb  B. Menzen   0591-316132 
za  17 feb  G. Többen   0591-317515 
 

VERGADERINGEN  
 

datum   tijd   gelegenheid 
ma 05 feb  09.30 uur  Bestuursvergadering KBO 
di   06 feb  09.30 uur  Omzien naar elkaar 
di   06 feb  19.00 uur  Redactie Klaverblad 
wo 07 feb  20.45 uur  Koffiedrinken koor 
di   13 feb  20.00 uur  Locatieraad 
wo 28 feb  20.00 uur  Koffiedrinken koor 
 

NIEUWS VAN DE SCHOLEN 
 

OUD PAPIER MIDDELKOOPSCHOOL 
 

         De container staat doorlopend aan De Kring  
                                        in het tuinbouwcentrum.  
 

OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL 

         De container staat achter Top1Toys.  
 

         Tijdens de openingsuren kunt u uw papier daar brengen. 
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FELICITATIES 
 

Wij willen allen die de komende periode iets te 
vieren hebben, namens de parochie, van harte feliciteren. 
 

KAARTEN 
 

Op dinsdag 27 februari om 13.30 uur is er een 
kaartmiddag voor ouderen. Iedereen is van harte welkom 
in de parochiezaal. De deelname bedraagt 2 euro. Voor 
koffie of thee en fris wordt gezorgd. 

De Zonnebloem, afd. Klazienaveen 
 

CONTACTMIDDAG VOOR OUDEREN 
 

Dinsdag 20 februari is er de contactmiddag voor ouderen. 
De eucharistieviering begint dan om 14.00 uur in de kapel en 
aansluitend is er weer gelegenheid tot ontmoeting onder het 
genot van een kop koffie of thee. Wilt u graag komen, maar hebt 
u geen vervoer  dan kunt u contact opnemen met  mij. 
 

            Iedereen is van harte welkom!                                        Leo Mensen 
                                                                                                tel: 0591-317060 
 

RUIMING GRAVEN 
 

Per 31 december 2017 is het grafrecht van onderstaande graven op het  
Parochie-kerkhof H. Henricus, locatie Klazienaveen, door rechthebbenden  
opgezegd. Tot 1 juni 2018 kunnen belanghebbenden zich melden voor 
eventuele overname grafrecht. Na deze datum wordt overgegaan tot ruiming 
van deze graven. 
 

grafcode naam voornamen geb. datum  overl.datum 

2C50 Deuling Johannes 30 juli  1929 16 dec 1967 

2D54 Wittendorp Stephanus 28 juli   1881 22 mrt  1962 

2D55 Heijnen Ephemia Maria Geziena 22 juli   1884 09 jan  1968 

2E35 Peters Maria Helena 30 mrt  1933 01 okt  1987 

2F05 Schnieders Johannes Hendrikus 22 nov 1930 28 apr  1989 

2P21 Funke Herman Heinrich 20 jan  1898 27 jan  1982 

2P22 Peters Maria Helena 28 feb  1900 30 juni 1983 

3G28 Kloppenburg Jan Frans 07 juni 1970 12 mrt 1957 

3G31 Lambers Anna Catharina Wilhelmina 18 mei 1891 08 juli  1957 

3G32 Kolmer Jan Geert 21 juli  1892 17 apr 1977 
 

Voor informatie kunt u contact opnemen met lid kerkhofbeheer                 
Hein Langen    tel: 0591-317829    e-mail: h.langen@lijbrandt.nl 

 

6 januari 2018 

mailto:h.langen@lijbrandt.nl
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VAN DE LOCATIERAAD 
                                             

Locatieraadsvergadering van december 2017 
 

• Deelname pastor Myriam    
     vergaderingen. 

• Inventarisatie vrijwilligers 

• Overdracht archief 

• VOG Verklaring omtrent het gedrag 

• Grond aankoop 

• Mededelingen 
 

 
Deelname pastor Myriam vergaderingen 
Pastor Myriam laat weten dat zij voorlopig niet meer aan de vergaderingen van 
onze locatieraad deel zal nemen. Het was al duidelijk dat bij de afwezigheid 
van pastoor De Zwart begin dit jaar dat er een behoorlijke claim op haar tijd 
werd gelegd. Dit was ook een behoorlijke aanslag op haar geestelijke en 
lichamelijke gesteldheid. Nu pastoor De Zwart vertrokken is en er nog niet 
voorzien is in zijn vervanging moet zij oppassen niet overwerkt te geraken. Zij 
zal dus hier en daar gas terug moeten nemen in afwachting van een, hopelijk 
nieuwe benoeming, in onze parochie.  
 
Overdracht archief aan het parochiebestuur 
Het archief van de oude parochie van de H. Henricus moet overgedragen 
worden aan het nieuwe parochiebestuur. Daarvoor dient dit archief 
geïnventariseerd te worden en moeten van bepaalde stukken kopieën 
gemaakt worden die achterblijven op de locatie. Hierbij te denken aan 
bouwtekeningen, onderhoudscontracten etc. Dit is nog niet op orde. We zullen 
in januari met een aantal leden van de raad deze klus alsnog aanpakken.  
 
Verklaring omtrent gedrag 
Binnen de RK-Kerk is het aanvragen van een VOG sinds 1 januari 2014 
verplicht voor een aantal specifieke groepen beroepskrachten en vrijwilligers. 
De VOG wordt voor die vrijwilligers die werken met jongeren en met mensen 
met een verstandelijke beperking tot 1 januari 2018 gratis verstrekt. Voor 
vrijwilligers die daarvoor in aanmerking komen is een avond belegd waarop 
het aanvraagformulier ingevuld is. Voor een dertigtal vrijwilligers is deze VOG 
inmiddels aangevraagd. Voor 1 april 2018 willen we ook voor de andere 
vrijwilligers waarvoor een VOG nodig is een aanvraag de deur uit doen. De 
kosten, ruim € 40,00 komen voor rekening van de locatie. 
 
 
 

R.K. Geloofsgemeenschap 
H. Henricus 
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Grond aankoop 
Het voormalige kerkbestuur was al tot de ontdekking gekomen dat een stuk 
grond nabij de klokkentoren, en binnen de bestaande haag bij de parochiezaal, 
eigendom is van de Gemeente Emmen. Door het kerkbestuur van destijds de 
H. Henricus parochie zijn indertijd al de onderhandelingen gestart met de 
Gemeente Emmen om tot ruil of aankoop van grond te komen. Besloten is toen 
tot aankoop van de grond. Deze onderhandeling zijn indertijd met instemming 
van het bisdom afgerond. Door de fusie was het kerkbestuur niet meer in de 
gelegenheid deze aankoop juridisch af te ronden en heeft het daarom 
overgedragen aan het nieuwgevormde parochiebestuur. Tot op heden heeft 
de juridische afronding nog niet plaatsgevonden. De stukken zijn bij de notaris 
blijven liggen. Het parochiebestuur zal hier werk van maken. 
 
Korte mededelingen: 

• We hebben voor 2018 een vergaderrooster afgesproken. Ook hebben 
we de beschikking gekregen over de datums van de vergaderingen 
van het parochiebestuur.  

• Er is een datumschema voor de aanlevering van kopij voor het 
Klaverblad. Dit overzicht hangt in de gang bij de sacristie. 

• De werkgroep ter voorbereiding op de eerste H. Communie 2018 is 
voor het eerst weer bijeen geweest om een aanvang te maken met de 
werkzaamheden voor de groep die in 2018 de eerste H. Communie 
zal doen. Ook de scholen zullen hier een belangrijke rol in gaan 
vervullen. 

• De parochie heeft een strook grond aan de noordzijde van het kerkhof 
verkocht aan de eigenaar van de aangrenzende grond waarop o.a. de 
winkels staan van Boni en Lidl. Notarieel is deze verkoop afgerond.  
Er zal daar een nieuwe schutting geplaatst worden. 

• We willen proberen een vorm te vinden waarbij de activiteiten in de 
verschillende locaties vroegtijdig aan elkaar bekend gemaakt worden 
zodat deze niet op hetzelfde moment plaatsvinden en mogelijk een 
dubbeling van activiteiten plaatsvindt.  

• Voor de leden van de locatieraad is een Rooster van aan- en aftreden 
vastgesteld. 

• We gaan een eigen folder uitbrengen voor de actie kerkbalans. We 
gaan ook aandacht besteden aan wat men wel noemt fiscaal slim 
schenken. 

• De locatieraad zal vanaf nu in het Klaverblad en op de website een 
korte overzicht geven van zaken die besproken en besloten zijn in de 
locatieraad.
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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:liespeters@outlook.com
mailto:riabruinsma1@ziggo.nl
mailto:r.k.begrafenisfonds@hotmail.com
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 28 januari      om 10.00 uur 
OEC. VIERING Dominee Wiekeraad in de Gereformeerde kerk 
geen misintenties. 
 

Zaterdag 03 februari 
Gré Schoonbeek-Lambers, ouders Siebers-Siebum. 
 

Zondag 11 februari 
Geert Siebum, ouders Siebers-Siebum. 
 

Woensdag 14 februari 
Geert Peters. 
 

Zaterdag 17 februari                                                      VOM-viering Vasten 
Pa en ma Post, ouders Conen-Thöne, ouders Siebers-Siebum. 
 

 

Woensdag 31 januari om 14:00 uur 

Iedereen is van harte welkom. 
Na afloop gezellig samen koffie- / thee drinken. 

 

Voor eventueel vervoer kan men bellen: 
      Mieke Peters         tel: 0591-315383 
         Gretha Suelmann      tel: 0591-315298 
 

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. 

KOSTER VAN DE WEEK 

 
   t/m  28 jan  Jan Siebers            0591-313282 
29 jan  t/m  02 feb  Tiny Smit                0591-313472 
03 feb  t/m  04 feb  Bert Kiers               0591-317031 
05 feb  t/m  11 feb  Jan Knol                 0591-316578 
12 feb  t/m  18 feb  Jan Siebers            0591-313282 
19 feb  t/m  25 feb  Tiny Smit                0591-313472 
 
 
 

OUDERENVIERING 
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ACOLIETEN 
 

28 jan  Geen   
03 feb  Geen   
11 feb  Geen   
14 feb  Geen   
17 feb  Wander Snippe   
 

LECTOREN 
 

28 jan  Geen  
03 feb  Geen   
11 feb  Geen   
14 feb  Geen   
17 feb  Bertha Heidotting   
 

 
20 nov t/m maart 2018    Onderhoud kerk 
 
 

 

datum   tijd   bijeenkomst 
01 februari  20.00 uur  Vergadering locatieraad 
19 februari  19.30 uur  KVG  Pastor Myriam verteld over haar zelf 
 

                    
         
        Minie Snippe  tel: 0591-314063 
        Lenie Theijken  tel: 0591-317073 

 

 

Wilt u bezoek tijdens uw ziekte thuis belt u dan één van 
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 

COLLECTE 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 

BLOEMVERSIERING 

ZIEKEN EN BEJAARDEN BEZOEK 
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ZIEKENBEZOEK – BLOEMENGROET  
 

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

bloemetje of een bezoekje,  
laat het ons even weten. 

 

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

OMZIEN NAAR ELKAAR 

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

 

Vrijdag 23 februari 2018  OUD PAPIER 
staat er weer een container voor oud papier 
bij de basisschool De Banier, De Blokken 16 

 

 

Open Huis-project 
In het vorige parochieblad vertelde Jan Siebers in “Weetjes binnen onze 
locatie” over het Open Huis-project. Dit project houdt in dat de parochiezaal 
om de andere week op zaterdagmorgen geopend is van 10.00 uur tot 11.30 
uur. Iedereen is welkom. Er is altijd iemand van de locatieraad aanwezig en 
ook het parochiebureau is open. U kunt binnenkomen als u een vraag heeft 
voor de locatieraad, of iets op het parochiebureau wilt regelen. Maar ook 
gewoon om een kop koffie te drinken. Pastor Myriam hoopt ook regelmatig aan 
te schuiven. 
 

Met dit project willen we werken aan de onderlinge band in de parochie, en 
aan korte lijnen tussen locatieraad en parochianen van onze locatie. We hopen 
dat we veel mensen met hun vragen en ideeën mogen verwelkomen. De 
eerste morgen was op zaterdag 6 januari en de eerste koffieklanten zijn al 
binnen geweest. Het was een gezellig morgen en er zijn al een paar leuke 
ideeën naar voren gekomen om gezamenlijk iets te doen.  
We hopen dat er nog velen volgen.  

De volgende Open Huismorgen staan gepland voor 
20 januari, 3 februari en 17 februari. 

 

Marianne Keurs, namens de locatieraad 

NIEUWS VAN DE BANIER 

NAMENS DE LOCATIERAAD ZWARTEMEER 
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NIEUWE LEDEN GEZOCHT KINDERKOOR YAËLA 
 

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

‘Zingen maakt blij!’ 
Er zijn helaas nogal wat kinderen gestopt, 

                                   dus er moet versterking bij! 
Aan mij zal het niet liggen! Ik wil heel graag door want ik vind het veel te leuk!  
 

Alle kinderen (van welke basisschool/ VO- school of dorp dan ook) die graag 
bij ons koor zouden willen, zijn van harte welkom!  
Lid zijn van het kinderkoor kost niets, wel verwacht ik inzet en enthousiasme 
van de kinderen. Wil je liever eerst een keer komen kijken en luisteren, dan 
mag dat natuurlijk ook.  
Kom dan gerust langs op woensdagavond van 17.45 – 18.30 uur! 
Papa en/of mama mag dan ook gerust 
blijven om te kijken/ luisteren naar hun 
kind(eren). 
 
Lieve groet, Mirella Peters- Burmann 
Tel: 0591-311464                  
E- mail: 
mirellapetersburmann@hotmail.com   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Is er gezinsuitbreiding geweest laat het ons even weten:  
Ledenadministratie Harry Peters    Verl. v. Echtenskanaal nz 51  
Tel: 0591-316324 
MAIL:    hpeters@ziggo.nl 
Of een kaartje in de brievenbus van de kerk 

INLEVEREN KOPIJ 
Voor het volgende parochieblad 
voor vrijdag 02 februari 2018 

mailto:mirellapetersburmann@hotmail.com
mailto:hpeters@ziggo.nl
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De Reis van pastoor De Zwart  
ST. Petrus 
Priesterbroederschap in Wenen. 
 
 

Over het ontstaan van deze 
priesterbroederschap heeft 
pastoor De Zwart aan het begin 
van dit jaar al uitvoerig 
geschreven in ons parochieblad. 
 

Wat ze voorstaan is de H. Mis opdragen op de manier zoals dat tot 1963 ging. 
Dus de oude latijnse mis of Tridentijnse ritus zoals dat formeel genoemd wordt. 
 

De Priesterbroederschap in Wenen bestaat al enkele eeuwen. Tot het 
Apostolaat  Das Haus St.Leopold   behoren twee kerken in de stad Wenen 
zelf. De St. Peter und Paul en die 
Paulanerkirche. Sinds een jaar maakt 
ook de kerk van Föhrenau, een 
voorstad van Wenen deel uit van dit 
Apostolaat. 
 

De oude mis wordt alleen op de 
zondag opgedragen in de drie kerken. 
Op de dagen door de week wordt om 
8.00 uur een stille mis opgedragen, die 
goed bezocht wordt door gezinnen. De 
kinderen worden na afloop gezegend 
aan de communiebank. 

Ontleend aan de Website van de St.Petrus Priesterbruderschaft in Wenen. 
 

 

Als ik dit schrijf is het bijna kerst. Ik zit me blind te staren op al die 
cryptische beeldraadsels van Dr. Denker  in de kerstbijlage van 
het Dagblad van het Noorden. (Af en toe zeg ik nog weleens De 
Emmer Krant) Dit jaar is het thema het boerenleven. 
 

In die kerstbijlage staat een heel mooi artikel over familie en de 
liefde voor de ander. De schrijver graaft naar de Bijbelse  betekenis van liefde. 
Hij constateert dat in de Griekse vertaling van het Oude Testament het woord 
agape  en dus niet eros voor liefde wordt gebruikt. Het woord agape wil de 
onvoorwaardelijke liefde voor de ander vorm gaan geven.  

ST. PETRUS PRIESTERBROEDERSCHAP IN WENEN 

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 
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Hij eindigt zijn verhaal met de opmerking dat de passie van deze liefde de 
compassie (medegevoel) is. Haar doel is niet het eigen geluk, maar verzoening 
en vrede. Zij dwingt niks af en legt niks op, maar biedt zich aan. Waar zij in 
praktijk wordt gebracht, ademt de Geest van God. Ze biedt hoop in een 
hopeloze wereld, of je nu gelovig bent of niet. Mooi toch? 
 

In dezelfde krant staat ook vermeld dat de Baptistengemeente in Groningen 5 
kerstdiensten houdt in haar kerk aan de Friesestraatweg. Je moest dit jaar een 
plek reserveren in de kerk die plaats biedt aan duizend personen. Dus is kerst 
nog altijd iets wat mensen in beweging brengt, blijkt maar weer.  
 

Ook de werkgroep kerststalbouwers en de dames van de bloemversiering 
hebben er weer alles aan gedaan om ook in onze kerk de kerstgevoel op te 
luisteren. De kerststal in onze kerk is opgebouwd en voorzien van drie 
prachtige kerstbomen en fraaie kerstverlichting. De kerstbomen van dit jaar 
zijn fraaie Nordmannen en waren deze keer ook nog eens voorzien van een 
dikke bevroren sneeuwlaag. Wat wil je nog meer. 
 

De kerstverlichting heeft z'n dienst al bewezen tijdens het jaarlijkse 
kerstconcert op 17 december. Het bracht extra sfeer bij de kerstliedjes die de 
koren en het muziekkorps ten gehore brachten. Het was een gezellige 
zangavond en de koren en het muziekkorps zeiden na afloop: 
"Hopelijk mogen we volgend jaar weer meedoen, want we hebben erg 
genoten.” Jammer dat er dit jaar weer minder parochianen aanwezig waren, 
want voor hen doen we het eigenlijk. Thuis gekomen kreeg ik de vraag welk 
koor ik het beste vond. Ik kon het antwoord niet goed geven, maar mijn vrouw 
vond dat ons Gemengd koor het beste was en dat ook nog eens zonder 
muzikale ondersteuning en zonder dirigent dit jaar. 
 

Afgelopen woensdagmiddag hadden we onze maandelijkse viering voor 
ouderen met voorganger pastor Tako de Wolff. Hij had bij elke lezing die hij 
gekozen had een leuk bijpassend verhaal. Die dag was het de dag van de 
heilige Suzanna. Haar verhaal paste in de #metoo  actualiteit. Twee 
geestelijken die een oogje op haar hadden zagen hun pogingen mislukken. En 
daarom vertelden ze aan de mensen dat ze vreemd was gegaan met een 
jongeman onder een boom in het park. Op zoiets stond een zware straf. De 
rechter geloofde het verhaal van de twee geestelijken en wilde haar 
veroordelen. Iemand uit het publiek vroeg aan de rechter of hij de beide 
geestelijken apart kon ondervragen voordat ze definitief veroordeeld werden. 
Dat was goed. Onder welke boom gebeurde het vroeg hij aan de 1e 
geestelijke. Een vijgenboom zei deze. De 2e antwoordde dat het een mooie 
beukenboom was. En dus werd Suzanna niet gestenigd maar was ze ineens 
een heldin. De opkomst bestond uit 17 parochianen die na afloop werden 
getrakteerd op koffie of thee met een plak heerlijk krentenbrood.  
En zo konden Gretha Suelman en Mieke Peters van de werkgroep 
Ouderenviering terugzien op een geslaagde middag. 
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Sommige gasten hadden graag gezien dat de verlichting van de kerststal al 
was aangestoken, maar pastor de Wolff gaf aan dat we nog in de adventstijd 
waren en dat betekende dat we nog in afwachting waren van de komst van het 
licht. En zo was iedereen weer tevredengesteld over één van vele regeltjes 
binnen de RK Kerk. 
 

Nu ik het over regeltjes binnen de RK Kerk heb. Deze week las ik een kort 
artikel waarin werd vermeld dat onze paus het niet eens is met de 6e bede uit 
het Onze Vader. Het zal toch niet zo zijn dacht ik. Hebben we net een nieuwe 
tekst moeten leren (breng ons niet in beproeving in plaats van leidt ons niet in 
bekoring) tot veler verbazing en nou is deze tekst ook alweer niet goed. 
Wat is het probleem. Wie zou ons in beproeving (of verzoeking zoals de 
protestanten bidden) kunnen brengen? Je zou in de 6e bede "en breng ons 
niet in beproeving” kunnen lezen dat het God zelf is die ons op de proef stelt 
en tot zonde wil verleiden. 
 

Maar zegt Paus Franciscus: "Ik/jij ben degene die te kort schiet”. Het is niet 
God die mij in verleiding brengt en dan te tonen dat ik gefaald heb. Een Vader 
doet dat niet. Een Vader helpt je meteen weer op te staan. “Het is Satan”, die 
ons in verleiding brengt, zegt Paus Franciscus. 
 

Het blijkt dat de fout niet alleen bij de Nederlandse vertaling voorkomt, maar 
bij veel meer vertalingen en ook het Italiaanse. Onlangs hebben de Fransen 
hun vertaling aangepast in: "Laat ons niet in beproeving komen". Dat past beter 
bij de terechte opmerking van onze Paus. We wachten maar af wat er in ons 
land gaat gebeuren. 
 

Gisteravond naar de gezinsviering geweest op kerstavond in onze kerk.  
Het was een hele mooie viering met mooie zang van het kinderkoor en The 
Young People en ook een mooi verhaal over een klein engeltje die de 
opgedragen boodschap van de engel Gabriël tot drie keer toe niet goed 
uitvoerde. En eindelijk was onze kerk weer eens bomvol. Er moesten zelfs nog 
stoelen bijgeplaatst worden. Blijkbaar spreekt een gezinsviering op een vroeg 
tijdstip in de avond wel de mensen aan, want het was fijn om te constateren 
dat ook de tieners zeer goed vertegenwoordigd waren. Zo zie je maar weet; 
het licht van Kerstmis brengt op onverwachte momenten toch weer hoop voor 
onze geloofsgemeenschap. 
 

Minder leuk was de mededeling aan het eind van de viering dat dit het laatste 
optreden was van het kinderkoor. Er zijn gewoon te weinig kinderen en dan te 
bedenken dat er nog niet zo lang geleden een ledenstop was. Om te 
voorkomen dat dit het laatste optreden was werd een oproep gedaan aan 
kinderen en hun ouders om zich aan te melden bij Yaëla. Hopelijk lukt het, 
want aan de dirigente Mirella Peters ligt het zeker niet. Ze maakt de kinderen 
en ook de mensen in de kerk gewoon vrolijk met haar swingende bewegingen. 
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Tussen de kerstkaarten zit ook een uitnodiging voor de openingsdienst op 14 
januari van de Protestantse Gemeenschap in Zwartemeer. Dan zal ook de 
nieuwe naam van de huidige Gereformeerde Kerk bekend gemaakt worden. 
Als u dit leest zal het inmiddels bekend zijn. Ook zal dan bekend zijn hoe de 
proef van ons Open Huis op 6 januari is verlopen. 
 

Inmiddels zijn ook de enveloppen weer binnen voor de actie Kerkbalans 2018. 
De lopers krijgen de twee week van januari de door Antje Lambers gesorteerde 
enveloppen en bijbehorende folders en brief thuis bezorgd en zullen in de loop 
van januari de envelop bij u in de brievenbus doen. Het zou mooi zijn als u uw 
envelop weer in de brievenbus zou willen doen bij de loper thuis. Hun adres 
staat op de envelop. Dat scheelt de lopers heel veel werk en we moeten hen 
al heel erg dankbaar zijn dat ze dit (de meesten al heel veel jaren) willen doen. 
En de locatie hoopt natuurlijk op een heel goede opbrengst.  

Alvast dank daarvoor. 
 

Ik wens u allen een gezegend en bovenal gezond nieuwjaar. 
JS 

 

Nieuws:  
De 500 rijksten van onze wereld 
bezitten samen 5,3 biljoen dollar.  
De 8 rijksten hebben evenveel als 

de armste helft van de wereldbevolking. In Nederland zijn de allerrijksten 
wederom rijker geworden (vermogen). De inkomensverschillen zijn in ons land 
wel verminderd. We staan op plaats 3 bij de 15 grootste belastingparadijzen 
van de wereld. De vennootschapsbelasting voor multinationals wordt 
afgeschaft.   

EXTREME ONGELIJKHEID           SCHANDE 
 

Wat is het dan toch fijn dat er wel mensen zijn die solidair en gul zijn voor 
onze medemens die onvoldoende financiële middelen bezitten.                          
 

ZWARTEMEER BEDANKT ! 
 

De opbrengsten van dit jaar: 
* Kinderen, ouders en leerkrachten van de RK-school “De Banier” die veel 
  aandacht hebben besteed aan de actie “Samen voor de voedselbank”. 
  Jullie inzet en inbreng was groots. 
* Giften die we spontaan ontvingen in 2017 bijv. via de kerstmarkt/Batterink. 
* Een kerstgeschenk en het hele jaar door artikelen van de SPAR en de   
  toestemming voor de winkelwagen die veel boodschappen van u   
  Zwartemeerders opleverde.  
* Groente en aardappelen uit onze eigen tuin, (kosteloos beschikbaar gesteld   
  door Sportlandgoed) 
* Vlees van slager Bakker. 

UITGIFTEDEPOT ZWARTEMEER 
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* Groente uit de tuin van fam. Santen. 
* Piet Vos die iedere uitgifte gratis  
  eieren meegeeft.  
* Pootaardappelen, groentezaden en  
  mest van fa. Hoogenberg. 
* G. Germs die het land heeft geploegd  
  en winterbemesting heeft geschonken. 
* H. Hospers die bestrijdingsmiddelen  
  beschikbaar heeft gesteld.  
* De RK-kerk die de parochiezaal  
  belangeloos open stelt voor de uitgifte.  
* De PKN-kerk die een paasgift heeft 
  verzorgd. 
* Inlevering Douwe Egberts punten  

 

kortom een geslaagd jaar waarvoor onze grote dank: 
 

Werkgroep Voedselbank Zwartemeer 
Renske Kuhl, Adri Kamp, Rieka Engels, Minie Snippe, Trudie van Santen, 

Piet Vos, Wilma Batterink, Sierd Zijnstra en Paul van Olffen 
 

 
De Pastoor heeft last van muizen. 
Een pastoor had last van muizen in zijn kerk. Hij 
heeft al van alles geprobeerd om ze te vangen, 
maar het is hem nog niet gelukt. 
 
Op een dag komt hij bij een oud vrouwtje op 
huisbezoek en vertelt de pastoor zijn probleem 
en vraagt haar of ze misschien een idee voor 
hem heeft. 
 

Nou zegt dat vrouwtje u zou ze het beste kunnen gaan dopen.  
  
"Gaan dopen"? vraagt de pastoor verbaasd. 
 
Ja, zegt het vrouwtje  
"Ik heb zes kinderen en heb ze alle zes laten dopen 
en er komt niet één meer in de kerk.” 
 
 

LACHEN BUITEN DE KERK OM 
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COLUM MGR. RON VAN DEN HOUT 

 
GELOOF EN KERK  (7) 
 

In de vorige columns heb ik met u nagedacht over de Kerk. 
Ik heb vanuit mijn eigen pastorale ervaringen gekeken hoe 
mensen tegen de Kerk aankijken en hoe ze het beleven. Ik 
heb u en mijzelf een spiegel willen voorhouden. Ik heb 
beschreven hoe ik het als priester in de parochie ervaren 

heb. Ik wil nogmaals benadrukken dat ik hiermee geen oordeel wil geven, maar 
wil beschrijven hoe het in de praktijk gaat. Ik zou het een sociologische 
benadering willen noemen. Ik hoop dat u er iets in herkent. 
 

In al de beschrijvingen zit iets waardevols. De Kerk ís een instituut waar je 
terecht kunt voor de doop van je kind. Het is een soort vereniging waarvan je 
lid kunt worden. De Kerk is daarbij ook een vrijwilligersorganisatie. Tenslotte 
biedt de Kerk de gelegenheid om de zondag met een viering te beginnen. Dat 
is misschien nog wel het opvallendste van alle kenmerken. De Kerk lijkt op een 
kunstenaar die iets maakt wat hijzelf mooi en belangrijk vindt, zonder veel 
aandacht te schenken aan hoe het overkomt.  
 

Het spreken over de Kerk mag niet blijven bij de columns die u de afgelopen 
weken hebt gelezen. Ik wil de serie graag vervolgen met de vraag: hoe ziet de 
Kerk zichzelf? Hoe is de Kerk door God bedoeld? Welke identiteit heeft Hij haar 
meegegeven? Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) heeft ook over 
deze vragen nagedacht en de antwoorden die de concilievaders hebben 
geformuleerd wil ik graag met u delen. Ik zal me vooral baseren op de 
Dogmatische Constitutie over de Kerk. Deze heeft als naam Lumen gentium, 
Licht van de volken. 
  

Schrikt u van het woord dogmatisch (‘dogma’)? De Catechismus omschrijft een 
dogma als “lampen op de weg van ons geloof. Zij verlichten het geloof en geven 
er vastigheid aan” (CKK 89). Er is over dogma’s nog wel meer te vertellen, maar 
deze omschrijving helpt u op dit moment het meest. Dogma’s houden ons bij 
het geloof en bij wat God ons geopenbaard heeft.  
Geloven is antwoord geven op Gods openbaring. En God openbaart wie Hij 
zelf is en hoe de mens het eeuwig heil kan bereiken.  
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Het beschrijven van de Kerk in de komende columns vraagt om een andere 
manier van lezen van uw kant. De gedachten en begrippen worden meer 
theologisch, maar ik zal proberen aan te sluiten bij de ervaringswereld van ons 
allen. En ik hoop daarbij dat alle elementen die ik in de vorige columns heb 
beschreven op hun plaats gaan vallen.+ Ron van den Hout 
                                                              bisschop van Groningen – Leeuwarden 
 

LOURDESREIS JONGEREN 2018 
 

Een speciaal VNB-Programma voor een 8-daagse expeditie op weg naar 
Lourdes en een bedevaartsprogramma op de plek zelf: 
 

1.    Travellers day      2.    Exploring day 
3 en 4.  Hiking days       5.    Social day  
6.    Outdoor day      7 en 8. Lazy days 
 

Voor een uitgebreid programma neem contact op met Annebelle Mandemaker 
 

Tarief:   € 295,00 p.p.         Opgave bij VNB. Contact: 
Reisdatum: 21 t/m 28 juli 2018           Annebelle Mandemaker 
Leeftijd:  18 t/m 35 jaar.            Tel.: 073  –  6818111 

 Mail:  annebelle.mandemaker@vnb.nl 
 

BEDEVAART LOURDES VOOR ZORGBEHOEVENDEN 
 

9-daagse Zorgreis  
Van 20 t/m 28 juli 2018 is er een bijzondere pelgrimsreis naar 
Lourdes. We gaan met de VNB Lance: een bus speciaal ingericht 
voor rolstoelers en voor het verlenen van medische zorg. Een 
Nederlandse arts en verpleegkundige vergezellen ons in de bus en 
in Lourdes ter ondersteuning. Er gaan ook vrijwilligers mee om de 
partner die thuis mantelzorg geeft te ontlasten zodat hij of zij ook 
volop kan genieten! Nederlandse pastores gaan voor in vieringen. 
 

Reisschema: langs zonnebloemvelden en door wijnranken 
 

Zorghotel: U verblijft met deskundige vrijwilligers in het zorghotel in Lourdes 
waar alle zorg en ondersteuning geboden wordt. Een groot aantal faciliteiten 
is hier aanwezig zoals tilliften, hoog-/laagbedden. e.d. Houdt er wel rekening 
mee dat zorghotels in Frankrijk minder ruim zijn van opzet en minder uitgerust 
zijn dan de zorghotels in Nederland.  
 

Tarief  € 899,00. Verblijf is in een driesterrenhotel op basis van een  
2-persoonskamer.  
Contactpersonen in uw regio voor informatie en aanmelding:  
Coby Sturkenboom 0516-513732                         Margret Pater 0597-415368 
Maria Droog            0527-201838                           Anja Krops 0527- 652874 
Peter Wezenberg   0515-444850 / 06-54 96 41 72 (na. 18.00 uur)

mailto:annebelle.mandemaker@vnb.nl


 

 

Drie zeven 

De Griekse wijsgeer Socrates loopt door de straten van Athene.  

Plotseling komt een man opgewonden naar hem toe.  

‘Socrates! Ik moet u iets vertellen over uw vriend die….’ 
 

‘Wacht eens even’, onderbreekt Socrates hem. ‘Voordat je verder gaat:  
heb je het verhaal dat je wilt vertellen gezeefd door de drie zeven? 
‘De drie zeven? Welke drie zeven?’ vraagt de man verbaasd.  
 

 ‘Laten we het proberen’, stelt Socrates voor.  

‘De eerste zeef is de zeef van de waarheid.  

Heb je onderzocht  

of het waar is wat je me vertellen wilt?’ 

‘Nee, ik hoorde het vertellen en….’  
 

‘Ah juist! Dan is het toch zeker wel  

door de tweede zeef gegaan?  

De tweede zeef van het goede?  

Is het iets goeds dat je me wilt vertellen?’ 
 

Aarzelend antwoord de man:  

‘Eh nee, dat niet. Integendeel….’ 
 

‘Hm’, zegt de wijsgeer.  

‘Laten we dan de derde zeef gebruiken.  

Is het noodzakelijk om mij te vertellen  

wat jou zo opwindt?’ 
 

‘Nee, niet direct noodzakelijk’, antwoordt de man. 
 

‘Welnu,’ zegt Socrates glimlachend,  
‘als het verhaal dat je wilt vertellen niet waar is,  

niet goed is en niet noodzakelijk is,  
vergeet het dan en belast mij er niet mee.’ 

 

Uit: Verhalen uit de onderstroom. 
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