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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 

Centrale nummer is:  06-51751592 
 

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:       Louis Veldhuis    tel: 0591-349755 
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 maart 2018 

Kopij kan ingeleverd worden bij de desbetreffende parochielocaties. 
Gedachtenis-intenties, aangevraagd na deze datum, kunnen niet meer 
opgenomen worden in het Klaverblad, maar wel gelezen in de vieringen. 

Het volgende Klaverblad nr 3 loopt van 
 24 maart t/m 20 april 2018 

mailto:mariahertoginvandrenthe@gmail.com
mailto:myriam.oosting@gmail.com
mailto:hermanina@hotmail.com


Klaverblad  Algemene informatie Pagina | 4 

VIERINGEN OP DE LOCATIES 
 

dag 24 & 25 feb 2de zondag  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 
     

 

dag 3 & 4 mrt 3de  zondag koor 

zaterdag Klazienaveen CV-W KV 19.00 Dames/Heren 

 Zwartemeer Pastor Myriam 19.00 Gem. koor 

zondag Barger-Compas Pastoor Stiekema   09.00 Heren 

 Emmer-Compas Pastoor Stiekema 10.30 Dames 
 

 

 
 

dag 10 & 11 mrt 
4de zondag 
Laetare 

 koor 

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

 Emmer-Compas CV-W  ZM 19.00 Heren 

zondag Klazienaveen CV-W  ZM 09.00 Samenzang 

 Zwartemeer CV-W  ZM 10.30 Gem. koor 
     

     

dag 17 & 18 mrt 5de zondag   koor 

zaterdag Klazienaveen  Pastor Myriam 19.00 Dames/Heren 

 Zwartemeer Vicaris Wellen 19.00 Young People 

zondag Barger-Compas Pastor Myriam 09.00 Dames 

 Emmer-Compas CV-W  EC 10.30  Heren 
     

     

dag 24 & 25 mrt Palmzondag  koor 

zaterdag Barger-Compas Vicaris Wellen 19.00 Heren 

 Emmer-Compas Pastor Myriam 19.00 Xtra-EigenWijs 

zondag Klazienaveen Pastor Myriam 09.00 Kinderkoor 

 Zwartemeer Pastor Myriam 10.30 Yaëla 
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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 09 26 feb t/m  04 mrt Pastor Myriam 

Week 10 05 mrt t/m 11 mrt Pastor De Wolff 

Week 11 12 mrt t/m 18 mrt Pastor Myriam 

Week 12 19 mrt t/m 25 mrt Pastor De Wolff 

Week 13 26 mrt t/m 01 apr Pastor De Wolff 
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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 
 

We zijn in de vastentijd en bereiden ons voor op het Paasfeest, het feest van 
nieuw leven. Maar af en toe vraag ik me af hoe goed we eigenlijk nog kunnen 
vasten. Consumeren kunnen we allemaal, maar kunnen we ook 
consuminderen? Soms krijg je ook wel eens het idee dat mensen de kerk zien 
als een service-instituut of winkel, waar geshopt wordt als men iets nodig heeft. 
En natuurlijk is de klant dan koning! 
 

Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar voor ons. Als nieuwe parochie 
hebben we het grotendeels zonder pastoor moeten doen. Dat maakte 
verschillende reacties los. Meestal heel mooie, waar ik dankbaar voor ben. 
Mensen die zich aanboden om belangrijke dingen te laten doorgaan. De 
Eerste Heilige Communiecatechese, de vormselcatechese, het bezoekwerk, 
uitvaarten, vieringen, alles is “gewoon” (maar eigenlijk is dat niet zo gewoon!) 
doorgegaan.  
 

Soms echter krijg ik reacties waar ik stilletjes wat droevig van wordt. Mensen 
die klagen dat in “hun” kerk op kerstavond geen late viering was. Ouders die 
boos zijn dat de viering van de Eerste Heilige Communie op een zaterdag is, 
en dan nog gezamenlijk en niet in de “eigen kerk”!  
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Zonder pastoor zijn we afhankelijk van priesters die dit in hun vrije tijd doen. 
Laten we er alstublieft een beetje dankbaar voor zijn! En de Eerste 
Communieviering was uiteindelijk een groot feest, zo geweldig dat spontaan is 
besloten dit in het vervolg altijd zo te doen. 
 

In de toekomst zal het vaker gebeuren dat dingen anders lopen dan we altijd 
gewend waren. Alles kan niet tot in eeuwigheid hetzelfde blijven. Laten we 
proberen te kijken naar de mogelijkheden die we hebben in deze tijd van krimp 
van kerkgangers en teruglopende inkomsten. Kijken naar wat kan, in plaats 
van naar wat niet meer kan. Zou dat geen goede vorm van vasten kunnen zijn?  
 

We vasten met het oog op Pasen, het feest van nieuw leven. We mogen 
rouwen om wat verloren gaat, maar laten we ook oog hebben voor nieuwe 
wegen. Een kerklied geïnspireerd door een tekst van Jesaja (43,18) zingt:  
Blijf niet staren op wat vroeger was, sta niet stil in het verleden, Ik zeg Hij ga 
iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, merk je het niet? 
 

Mede namens pastor Tako de Wolff,  
wens ik u een vruchtbare voorbereiding op het Paasfeest. Pastor Myriam 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

En dan is eindelijk het goede nieuws: de bisschop is 
voornemens een nieuwe pastoor te benoemen! Na 
voorbereidende gesprekken in het Bisdom en na een 
kennismaking enerzijds met pastor Myriam en anderzijds 
met een afvaardiging van het parochiebestuur en de 

voorzitters van de locatieraden kwam het definitieve bericht (zie elders in het 
Klaverblad). Begin mei zal pater Okonek gaan beginnen in onze parochie. En 
daar zijn we heel blij mee. We heten hem alvast van harte welkom en we zullen 
hem vragen zich in één van de komende Klaverbladen voor te stellen. Ook zijn 
wij heel blij dat ons bestuur is aangevuld met een portefeuillehouder voor 
liturgie: Louis Veldhuis. Binnenkort zullen we (door middel van een foto) ons 
aan u voorstellen. Zodat u niet alleen een naam heeft, maar ook een gezicht.  
Een ander mooi bericht is dat de datum voor de parochie brede 1e Heilige 
Communieviering is vastgesteld op zaterdag 21 april. Andere bijzondere 
momenten, die nog gaan komen en waar u te zijner tijd nog meer informatie 
over krijgt zijn de officiële installatie van pater Okonek als pastoor en de 
Mariaweek in Emmer-Compascuum. En heeft u de datum van de 
EmmerCompassion al genoteerd? 
Voor ons als bestuur is het heel fijn om te zien dat er op elke locatie regelmatig 
activiteiten zijn, waarmee we aangeven dat we elkaar niet alleen in de kerk 
(het gebouw) ontmoeten om te vieren, maar dat we met elkaar een 
geloofsgemeenschap zijn en dat we ons verbonden voelen met elkaar. 
Daarom hopen wij u binnenkort ook weer te ontmoeten, misschien in de kerk, 
maar misschien ook wel bij één van de vele activiteiten! 
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CENTRAAL TELEFOONNUMMER VOOR DE PAROCHIE 
 

De Parochie Maria, Hertogin van Drenthe bestaat alweer een 
jaar. Door de afwezigheid en later het vertrek van pastoor de 
Zwart werd er een groot beroep gedaan op pastor Myriam. Ter 
ondersteuning van haar werd pastor de Wolff aangesteld. Hij 
levert een waardevolle bijdrage aan “afgeronde” zaken, maar 

de continuïteit wordt vooral geborgd door pastor Myriam. 
 

In gesprekken met haar bleek vaak een grote werkdruk. Deze bestond uit 
pastorale taken, maar ook allerlei alledaagse vragen (denk aan vragen zoals: 
er hangen takken over, bij wie moet ik zijn?) kostte haar veel tijd. Daarnaast 
werd duidelijk dat, omdat pastores altijd bereikbaar moeten zijn in verband met 
de uitvaartwacht en Ziekenzalving, zij ook op momenten, dat zij met pastorale 
taken bezig zijn, toch gebeld worden over andere zaken. 
 

Uitgangspunt is dat onze Parochie goed bereikbaar is, zowel telefonisch, als 
per post of email. Voor de post en de mail is het goed geregeld. Maar de 
telefoon is een ander verhaal. Omdat de pastores te allen tijde bereikbaar 
moeten zijn (althans iemand) is het lastig om de telefoontjes, die eigenlijk niet 
bij de pastores thuishoren, te voorkomen. 
 

Daarom is er vanaf 1 februari één telefonisch loket voor de hele parochie. Deze 
telefoon wordt bemenst door één (of meerdere) coördinator(en). Mensen, die 
vragen hebben, ongeacht welke vraag, kunnen dit nummer bellen. 
 

Het nieuwe centrale nummer is 06 – 51 75 15 92 
 

Wij vragen u nadrukkelijk als u vragen heeft, het bovenstaande nummer te 
bellen. Mocht u de voicemail krijgen, wilt u dan uw naam en telefoonnummer 
inspreken, dan wordt u te allen tijde teruggebeld. 
 

DIENEN – DELEN – DOEN 
 

Dit zijn de centrale begrippen van Diaconie. Ben jij in staat om deze woorden  
echt inhoud te geven? Want wij zoeken nog iemand, die in ons bestuur, inhoud 
kan geven aan de portefeuille Diaconie. 
 

Jij bent dan vast iemand met bestuurlijke kwaliteiten, je 
kunt goed communiceren, goed samenwerken, je bent 
je bewust van de noodzaak om hier (extra) aandacht 
aan te geven en hebt ook ideeën hoe dat zou kunnen. 
 

Maar misschien wil je eerst meer weten?  
Je kunt dan bellen naar Mirjam Buizer tel: 0591-349449, maar natuurlijk ook 
naar ons centrale telefoonnummer: 06-517 515 92. 
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VOORLEESBRIEF weekendviering 3 & 4 februari:  NIEUWE PASTOOR  
 

Geachte parochianen van de parochie Maria, Hertogin van Drenthe, 
 

Met ingang van 1 oktober vorig jaar heeft Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout, eervol 
ontslag verleend aan pastoor J.S. de Zwart. Daardoor ontstond er een 
vacature in uw parochie. In de tussentijd zijn tal van priesterlijke taken 
waargenomen door verschillende buurtpastores, waarvoor wij hen zeer 
dankbaar zijn. Zij ondersteunen daarbij de werkzaamheden van uw pastoraal 
werkster A.T. Oosting. Pastoraal werker T.J. de Wolff verleent eveneens 
parttime zijn assistentie. 
 

In de tussentijd hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden en zijn 
de gesprekken met de beoogd opvolger voor uw parochie afgerond. Deze 
gesprekken met de bisdom-staf, pastoraal werkster A.T. Oosting, het dagelijks 
bestuur van uw parochie en vertegenwoordigers van uw Locatieraden zijn 
goed verlopen. 
 

Daarom kan nu bekend gemaakt worden dat de bisschop pater J.A. Okonek 
s.chr. per 1 mei a.s. benoemt tot pastoor van uw parochie. 
 

Pater Okonek is 44 jaar en is nu werkzaam in de parochie Heilige Drie-eenheid 
te Hoogeveen, Beilen en Meppel, daarnaast is hij 
verantwoordelijk voor de Poolse gemeenschap in 
ons bisdom Groningen-Leeuwarden. 
 

Namens de bisdom-staf wens ik u allen een goede 
en vruchtbare samenwerking toe met  
pater Okonek s.chr. 

 

Met vriendelijke groet Peter H.H. Wellen, 
Vicaris-generaal 

 

BOETEVIERINGEN MET HET OOG OP PASEN 
 

Wanneer er grote feesten in aantocht zijn, bereiden we ons daar op 
verschillende manieren op voor. We zorgen dat het huis aan kant is, de 
boodschappen zijn gedaan, de familie is uitgenodigd. Maar naast al deze 
praktische zaken is het ook goed om ons op geestelijke wijze op het komende 
feest voor te bereiden. Ons geestelijk huis moet als het ware ook geschoond 

worden. We willen zo zuiver mogelijk het feest 
meemaken en beleven, want daarmee krijgt het nog 
meer zeggingskracht. De grote kerkelijk feesten 
Kerstmis en Pasen kennen dan ook een hele 
voorbereidingsperiode, de Advent en de Veertigdagen- 
of Vastentijd. Onderdeel daarvan was van oudsher de 
Biecht, een persoonlijk moment om te overwegen wat er 



Klaverblad  Algemene informatie Pagina | 10 

in je leven fout ging, wat tegen Gods bedoeling inging, wat zonde is. 
Tegenwoordig wordt de Biecht niet meer zo gepraktiseerd als voorheen, 
hoewel het nog steeds een goede functie kan vervullen wanneer je in 
gewetensnood zit. Als voorbereiding op Pasen houden we nu boetevieringen, 
een gezamenlijk moment om tot inkeer en verzoening te komen. 
 

In de week van 19 maart worden er in de vier locaties boetevieringen 
gehouden, waarbij alle parochianen van harte zijn uitgenodigd. We wassen 
daarin onze zonden af en verbannen zo de duisternis uit ons leven. Daarbij 
houden wij ons oog gericht op Jezus Christus, die het Licht der Wereld is. 
Het schema in die week is als volgt: 
Emmer-Compas maandagavond    19 maart 19.00 uur    pastor de Wolff 
Barger-Compas  dinsdagavond      20 maart 19.00 uur    pastor Myriam 
Zwartemeer   woensdagavond  21 maart 19.00 uur    pastor Myriam 
Klazienaveen  donderdagavond  22 maart 19.00 uur   pastor de Wolff 
 

VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK 

 
In de Goede Week volgen we Jezus tijdens vanaf de blijde intocht in 

Jeruzalem tot aan zijn verrijzenis op Paasmorgen. 
 

Op Palmzondag vieren we de intocht in Jeruzalem met vier 
gezinsvieringen, waarin de communicantjes van dit jaar 
worden voorgesteld. 
De vieringen in Barger-Compascuum en Emmer-
Compascuum beginnen zijn op zaterdagavond 24 maart. In 
Barger-Compascuum is er dan een eucharistieviering waarin 
vicaris Wellen zal voorgaan.  

De vieringen in Klazienaveen en Zwartemeer zijn op zondagmorgen 25 maart 
om respectievelijk 09.00 uur en 10.30 uur. 
 

Op Witte Donderdag vieren we het laatste Avondmaal en 
instelling van de Eucharistie met een Eucharistieviering om 
19.00 uur in Zwartemeer. 
Aansluitend zal het heilig Sacrament ter aanbidding worden 
uitgesteld in Emmer-Compascuum tot 24.00 uur. 
 
Op Goede Vrijdag vindt 's middags het bidden van de 
kruisweg plaats in Emmer-Compascuum om 14.30 uur en in 
Klazienaveen om 15.00 uur. 
De Kruishulde wordt op twee maal gevierd. Om 19.00 uur de 
traditionele kruishulde in Klazienaveen, en om 21.00 uur de 
viering van de Kruishulde verzorgd door jongeren van onze 

parochie. Dit is inmiddels ook bijna een traditie geworden en een bijzonder 
mooie viering. 
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Op Stille Zaterdag begint de viering van de Paaswake vroeger dan anders op 
19.00 uur ’s avonds in Barger-Compas. Maar we hebben het 
grote voorrecht dat onze bisschop van den Hout voor zal 
gaan in de mooiste viering van het jaar. 
 

Op Paasmorgen zal er op alle locaties een woord- en 
communieviering zijn. 

 

BISSCHOP GAAT VOOR IN PAASWAKE 
 

Dit jaar krijgen we als parochie een bijzondere Paaswake. Monseigneur van 
den Hout zal voorgaan in de Paaswake in Barger-Compascuum. De viering 
van de Paaswake zal iets vroeger beginnen dan u gewend bent: om 19.00 
uur.     

We hopen Pasen met velen te mogen vieren. U 
 

VAN DE WERKGROEP AUTOMATISERING 
 

Dit jaar gaan alle Parochies in Nederland over 
naar een nieuw softwarepakket voor onze 
financiën, ledenadministratie, kerkbijdragen, 
begraafplaatsen en documenten beheer. Dit 
omdat het huidige pakket niet meer aan de eisen 
van deze tijd voldoet, en in het kader van de 
Europese regelgeving we verplicht zijn om vanaf 
mei 2018 bepaalde gegevens van onze kerkleden via een app beschikbaar te 
stellen. De Bisdommen voeren daarom één gecentraliseerd softwarepakket in. 
 

Ondertussen is de scholing voor het nieuwe financiële administratiepakket 
Exact Online al geweest en zullen we, zodra de jaarrekening 2017 is afgerond 
in het oude pakket, in maart over stappen. Begin maart is de scholing voor de 
andere administratie pakketten wat in DocBase gaat plaatsvinden en zullen we 
eind maart begin april daar ook naar toe overstappen. Het Parochiebestuur 
heeft het Werkplan automatisering ondertussen goedgekeurd waarin 
onderstaande opdracht is beschreven: 
 

Het implementeren van de programma’s Exact Online en DocBase, zowel op 
parochie- als op locatieniveau, zodat uiterlijk op 1 januari 2019 elke locatie en 
het parochiebestuur op de hoogte is van de mogelijkheden en van de, voor 
hem/haar relevante onderdelen gebruik kan maken. 

Daar de verwachting is dat de huidige (administratieve) organisatiestructuur 
niet (helemaal) zal aansluiten bij de werkwijze van deze programma’s kan/zal 
de werkgroep voorstellen moeten voorleggen aan het Parochiebestuur, om de 
structuren passend(er) te maken. 
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Als uitgangspunten zijn vastgesteld: 

- Centraal wat moet, decentraal wat kan; 
- Lokale verankering; 
- Zo efficiënt mogelijk, zowel qua financiële inzet als qua menselijke 

inzet. 
 

De werkgroep automatisering, die binnenkort voltallig is, gaat op korte termijn 
de processen in kaart brengen, een voorstel voor de nieuwe werkwijze doen 
aan het Parochiebestuur, waarna we starten met de scholing en de 
implementatie. In de volgende Klaverbladen houden we U van de voortgang 
op de hoogte. 

Arie Buizer 
Voorzitter Werkgroep automatisering 

 

VASTENACTIE 2018 
 

In het vorig Klaverblad heeft u al het een en ander 
kunnen lezen over het project van dit jaar. Ieder jaar 
voert de katholieke gemeenschap van Nederland in 
de vastenperiode actie voor mensen die in moeilijke omstandigeheden leven. 
Dat doen we omdat we geloven dat ieder mens waardevol is en omdat we 
vinden dat we best iets van onze rijkdom kunnen missen. Wij hopen dan ook 
dat er ooit een tijd komt waarin iedereen op de wereld een goed bestaan heeft. 
 

Dit jaar is de actie voor Zambia voor de zusters van het Heilig Hart van Jezus 
en Maria in Mbala. Zij hebben het Households In Distress (HID)-programma 
opgezet. Het doel van het HID-programma is hulp aan weeskinderen en 
kwetsbare kinderen; opleiding en opvang van gehandicapte kinderen en 
volwassenen; armoedebestrijdingsprogramma’s en 
bewustwordingsprogramma’s.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKpuzYudvSAhWMBBoKHWPiCucQjRwIBw&url=http://www.learnfoundation.nl/projecten/projecten-lopend/vastenactie-2017.htm&psig=AFQjCNFwaYVyJpsOEh0CtfFwlieL3V_NWQ&ust=1489768312893256
http://www.bisdom-roermond.nl/startdag-vastenactie-2018
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KINDERPAGINA 
 

Leg een wit papier over            vouw er een doosje  
het kruis en trek het over,           van en je gebeds- 
schrijf de gebedjes over            dobbelsteentje is  
of schrijf je eigen gebedje.            klaar.     
                  Je kunt er natuurlijk 

ook een 
vastendoosje van  
maken. 
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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 
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 
Budgethouder:   Arie Buizer    06-12511992 
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 24 februari 
Jan Pruim en ouders Tiben-Robben, Herman Mencke, Willie Menzen, Lies 
Griemink-Schulte, Lies Hartmann, gezusters Wielage, Henny Berken, ouders 
Hake-Cramer, Adelheid Linnemann-Drees. 
  
Zondag 4 maart 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, Herman Mencke, Lies 
Griemink-Schulte, Karin Drent, gezusters Wielage, ouders Linnemann-Rass, 
ouders Hake-Cramer. 
 
Zaterdag 10 maart 
Herman Mencke, Willie Menzen, gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, 
ouders Scholte Albers-Hemmen, ouders Hölscher-Arling, Johan Hake. 
 
Zondag 18 maart 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, ouders Cramer-
Tubben, Herman Mencke, gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, ouders 
Berens-Wehkamp, Adelheid Linnemann-Drees. 
 

KOSTERS 
 

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

KOFFIEDRINKEN!! 

 
 Zondag 4 maart is er na de viering gelegenheid om na de 

viering weer een kopje koffie of     te drinken in de 

parochiezaal. 
 

 

U bent allen van harte welkom!! 

 

Op donderdag 8 maart 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 
 

OUDERENVIERING 
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                   Op 18 februari zijn gedoopt: 
 

Isa Gré Euphemia & Mart Andries Geert 

 

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

              Van harte gefeliciteerd 

 
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  
 

OPROEP 
 

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

Wie zou willen??? 
 

kan contact op nemen met: 
Marja Grummel tel: 0591-348843 

 

POTGRONDACTIE 

 
Het is de bedoeling om de jaarlijkse potgrondactie te houden op zaterdag 17 
maart 2018. De opbrengst is voor het onderhoud van onze kerk.  

Deze actie wordt warm bij u aanbevolen!!! 

GEDOOPT 
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FELICITATIES 

 
Wij willen iedereen die in deze periode iets te vieren 

heeft, namens de parochie 

van harte feliciteren 
 

VOM - BEZINNINGS MAALTIJD VASTENACTIE 
 

Op donderdag 8 maart a.s. om 
18.00 uur in de pastorie van 
onze kerk organiseert de VOM-
groep een bezinningsmaaltijd in 
het kader van de vastenactie. 
Tijdens deze maaltijd willen we 
graag iets meer vertellen over 
het project van dit jaar.   
 

 

Voor deze maaltijd nodigen wij u van harte uit. 
U kunt zich telefonisch opgeven voor uiterlijk maandag 5 maart a.s. bij: 

 

Rita Suelmann tel: 0591-349532 
Gea Schulte tel: 0591-349134 

 

KERKSCHOONMAAK! 
 

De schoonmaakgroep heeft de jaarbijeenkomst weer achter de rug. Angela, 
Marion en Gré zijn gestopt, sommigen na jaren schoonmaken.  
 

Hartelijk dank daarvoor. 
 

We hopen dan ook dat er mensen zijn die tijd hebben om ons te helpen. 
 

Alle hulp is welkom. 
 

We hebben 2 groepen. Elke groep heeft 4 personen en is om de 3 weken aan 
de beurt. 2x per jaar wordt de grote schoonmaak gehouden. De buitenkant, de 
ramen, gordijnen, vitrage enz. worden dan gedaan. 
Hierbij helpt elke groep mee. 
Donderdagmorgen 15 feb is groep 2 aan de beurt.  
Donderdagmorgen 8 maart groep 1. 
 

            Wil je helpen, kom dan gerust langs. 
 

De groepen beginnen om 8.30u. ingang dagkapel. 
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GEZINSVIERING PALMPASEN 
 

Op zaterdag 24 maart is er een gezinsviering in het teken van Palmpasen. 
Op deze avond is er dan weer de inmiddels traditionele 
 

Haantie op ’n stokkie 
 

De processie vertrekt bij goed weer 
vanaf het kerkhof. Tijdens de viering 
worden ook de communicantjes 
voorgesteld. Vicaris Wellen zal 
voorgaan. 
 

Meer informatie in het volgende 
Klaverblad. 

En op de facebookpagina van de 
gezinsvieringgroep. 

 

NIEUWS VAN DE ST. THERESIA SCHOOL 
 

Vastenactie 2018 Zambia 
Wij doen mee aan het scholenproject van de 
Vastenactie. Vastenactie komt deze 
vastenperiode opnieuw langs onze school 
met een musical. Op deze manier hopen zij 
de vastenperiode dichter bij de kinderen te 
brengen. 
 

Het project waar wij als school dit jaar voor gaan sparen is in de stad Mbala in 
het noorden van Zambia, tegen de grens met Tanzania. Daar helpen de 
Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria volwassenen en kinderen die 
het moeilijk hebben. Wij steunen het project door te sparen m.b.v. 
vastendoosjes. 
 
15 februari 2018 gaan we als start van de komende vastentijd de musical zien. 
De uitvoering ervan vindt plaats in onze kerk, van 13.00 uur tot 13.45 uur.   

 

Ouders en/of andere belangstellenden  
zijn van harte welkom  

om deze musical met ons mee te beleven. 
 
Schoolviering 
Op dinsdag 27 maart is er een schoolviering om 9.00 uur 
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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. parochie St. Willehadus Kerkbestuur  
     m.v.v. bijdrage Parochieblad. 

 
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
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zaterdag 25 februari 
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Theresa de Roo, Maria Wilhelmina Wolthuis-
Weghorst, Gerard Mensink, Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo, 
Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Johan Hottinga, Rika Harms-
Schulte, G.H. Welling. 
 

Zondag 4 maart 
Greetje Schulte-Heller, Anton Hempen en Susanna Hempen-Stroot, overl. 
fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, overl. ouders Sturre-
Schrör, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Truus Over-
Meijer, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, Theo Deddens, ouders de 
Groot-Kaiser, Diny Hendriks, Willem en Herman Buurman, Johan Herman 
Rolfers en Harmke Rolfers-de Vries, ouders Over-Wubbels, ouders Thole-
Kloppenburg, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Jan Geert Meijer, 
Angela Gesina Ellermann-Tiben, Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, 
Geert Harm Thole, Lenie Bentlage-Tieben, voor ouders van ongedoopt 
gestorven kinderen. 
 

Zaterdag 10 maart 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Pa en Gea en Hans Sulman, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, 
Henderikus Herbers, Johann Hermann Spijker, Renk Kuper, Hennie en Riet 
Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, Alida Adriana Hulsebosch-Schoorl, Henk 
Scheven, Gré Berends-Arling, Ria Kaijser-Dijck, Theodor Bentlage,  
G.H. Welling.  
 

Zaterdag 17 maart 
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, ouders 
Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, overl ouders Kuper-Wolbers en zoon 
Herman, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Joseph Kaijser, Ina Mensen-Ros, 
Gré van Uem-Mensink, ouders Hoesen-Zomer, Jan Geert Meijer, Johan 
Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Hennie Bredek, Henk 
Thole. 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

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 
ma 05 mrt t/m  zo 11-mrt  José Wessel   06-27369060 
ma 12 mrt t/m  zo 18-mrt  Margriet Ahlers  0591-352241 
ma 19 mrt t/m  zo 25-mrt  René Berendsen 0591-351778 
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PAROCHIEBUREAU 
 

FEBRUARI  
ma 26  Tiny Hogenbirk   
 

MAART  
do   01  Mieke Hoesen    do  15  Christa Schut 
ma 05  Tonny Thole     ma 19  Tiny Hogenbirk 
do  08  Tilda Heine     do  22  Mieke Hoesen 
ma 12  Bernadette de Roo   ma 26  Tonny Thole 
           do  29  Tilda Heine 
 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

datum misdienaar/acoliet lector 

za 24 feb Annemiek Bos         Rianne Hoesen Mariska Zwols  

zo 04 mrt Larissa Witteveen      Marell Mulder Janique Dijck  

za 10 mrt Naomi Emming   Chantal Witteveen Werkgroep Zwartemeer  

zo 18 mrt Leonie Tieben                    Julia Pol Ria de Vries  
 

BLOEMVERSIERING 
 

Gr 2 S. Wilkens 0591-351081  19 feb  t/m  04 mrt   
  M. Tiben  0591-353718 
 

Gr 3 G. Rengers 0591-354229  05 mrt   t/m  18 mrt 
  H. Idema  0591-354626 
 

Gr 4 M. Tromp 0591-354507  19 mrt  t/m  01 apr 
  M. Spijker 0591-353482 
 

KVE 
 

Dinsdag 13 maart 
Deze avond gaat over voorlichting Veilig verkeer. De dames van KVE zijn 
weer van harte welkom maar ook nieuwe leden worden uitgenodigd. 
 

Dinsdag 10 april 
Stichting Gambia vooruit, door mevr. Haitel 
 

mei - juni Reisje 
 

Alle bijeenkomsten zijn in ons Parochiehuis en beginnen om 19.30 uur 
 

Kom gerust eens binnenkijken bij het KVE. 
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Overleden 
Op 8 januari is, overleden onze parochiaan 

Anna Maria Christina  
(Tiny) Geerdink-Bürmann 

Op donderdag 11 januari was er gelegenheid om afscheid van 
haar te nemen in de aula naast de kerk. De crematieplechtigheid 
vond in besloten kring plaats. Dat zij mag rusten in vrede. 

 

We wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies. 
 

******************************** 
Geboren  
Op 18 januari 2018 is geboren: 
 

Lenn Willem Theodor 
 

Zoontje van Jeroen Wesseling en Jorinde Wessel  
Veenhoeksweg 19 7891 NW Klazienaveen 
We wensen Jeroen en Jorinde heel veel geluk met Lenn 
 

THE EmmercomPASSION 
 

Op zondag 18 maart om 19.30 uur wordt de 
‘EmmercomPASSION’ opgevoerd in de RK-kerk te Emmer 
Compascuum. Voornamelijk jongeren, maar ook 
volwassenen van de Katholieke, Protestantse en de 
Baptisten kerk, zullen daar gezamenlijk hun talenten en 
krachten bundelen om de boodschap van Pasen te 
verkondigen door middel van moderne liedjes en prachtig 
toneelspel. Het beloofd een avond te worden die bol staat 
van de verbondenheid, ontroering en blijdschap voor 
iedereen! Om 17.30 uur zal de processie, met een 

VERLICHT kruis, omringt door fakkels gestart worden bij de Baptistenkerk 
Kanaal A NZ 190. De stoet zal via de PKN-kerk om ongeveer 19.15 uur 
aankomen bij de RK-kerk. Dat is ook het tijdstip dat de deuren van de kerk 
opengaan. Voor de mensen die meelopen met de processie wordt er een 
plekje vrijgehouden in de kerk. Je kunt op ieder gewenst moment aansluiten 
bij de processie, maar uiteraard kun je ook alleen gezellig de 
‘EmmercomPASSION’ komen bekijken en ervaren.  

 

Wij hopen jullie te zien! 
 

 Werkgroep EmmercomPASSION’  

FAMILIEBERICHTEN 
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Door een fout is in het vorige Klaverblad mevr. Sulman-Welling niet genoemd 
bij de jarigen. Ze was jarig 27-01-1927 Boomvalk 80A 116 7827 HW Emmen 
 

M.A. Deddens-Over Kalkovenwijk OZ 19 7881 LJ EC 24-2-1937 

W.L.G. Strijker-Hof Kanaal B ZZ 93 7881 ND EC 26-2-1943 

G. Zaan Runde NZ 118 7881 JL EC 26-2-1930 

M.C. Welling-Ameln Hoofdkanaal WZ 141 7881 AG EC 27-2-1937 

M.A. Hottinga- 
van der Zweep 

Thedingecamp 22 
 

7824 GV 
 

Emmen 
 

27-2-1936 
 

H. Schulte Runde NZ 8 7881 JE EC 28-2-1936 

W.N. Kocks Wilhelminastr. 8B 215 7811 JA Emmen 2-3-1936 

G. Zwaard-van Schoor Lijsterbeslaan 13 7881 PN EC 3-3-1933 

H. Berends Iepenlaan 6 7881 RP EC 6-3-1940 

M.G. Wösten-Zaan Runde NZ 119 7881 JL EC 6-3-1932 

G. Smid-Bruinsma Spil 65 7881 BV EC 11-3-1935 

P.J. Peerdeman Westerdiep OZ 72 7881 HE EC 12-3-1938 

J.B. Berends Koppelwijk OZ 9 7881 NV EC 15-3-1940 

A.C. Thole-Schoemaker 
 

Laan vh Kwekebos  
20K 

7823 LE 
 

Emmen 
 

18-3-1930 
 

A.H. Deiman-Thole Spoel 40 7881 BK EC 22-3-1934 

M.H. Hofstra-Hölscher Spoel 131 7881 BN EC 23-3-1934 

K. Strijker Kanaal B ZZ 93 7881 ND EC 20-3-1937 

W. Kip-Tolksdorf 2e Koppelveenweg 45 7881 EJ EC 21-3-1938 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 
 

CONTACTMIDDAG 
 

Op dinsdag 6 maart 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 
 

HUISPAASKAARSEN   BESTELLEN 
 

Ook dit jaar kunt u weer huispaaskaarsen bestellen. 
De lijsten met voorbeelden liggen achter in de kerk. 

De prijzen zijn vanaf € 10,- 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 23 MAART 
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DOEN WAT NIEMAND WIL DOEN en GAAN WAAR NIEMAND GAAT 

Bovenstaande is dit jaar het thema van de Vastenactie 2018, (in het algemene 
gedeelte van dit Klaverblad staat er nog een verdere uitleg).  
Zondag 18 februari is in onze kerk de start van de Vastenactie. Het 
herenkoor zingt en de viering is gericht op het campagneproject van Zambia.  
 

Carnaval is gevierd. Na Aswoensdag begint voor jezelf een tijd van bezinning. 
We hoeven niet allemaal te ‘GAAN WAAR NIEMAND GAAT’ maar wat we wel 
kunnen: is ondersteunen..................en dat kunnen we door de Vastenzakjes 
die u in die viering in de boekje vindt, te vullen. Tijdens de Vastentijd kunt u de 
zakjes in de speciale Vastenaktiedoos deponeren. We zullen u wekelijks op 
de hoogte houden van de stand. 
 

Tevens hebben we op 14 maart de Vasten-bezinningsmaaltijd. Ieder jaar 
willen we stil staan bij de noden van anderen. We willen tijdens deze maaltijd 
denken aan het leven in Zambia. Aan de zusters die daar vol liefde hun werk 
doen waar vaak anderen niet durven. Achter in de kerk ligt vanaf 18 februari 
een lijst waar u zich op kunt geven om deel te nemen aan deze maaltijd. 
 

Of telefonisch bij:  
Bernadette Zwart   tel: 0591-351105  
Ans Berendsen   tel: 0591-353630 

 

De maaltijd is 14 maart om 18.00 uur in het Parochiehuis. 
Jong en oud en ook iedereen daar tussenin:  

wees welkom. We hopen dat er veel mensen komen. 
 
 

PALMPASEN KNUTSELMIDDAG:  ZATERDAG 24 MAART 
 

Knutselmiddag op zaterdag 24 maart!!  
Ook dit jaar organiseren we voor alle basisschoolkinderen 
een Palmpasenstok knutselmiddag en wel op:  

 

zaterdag 24 maart van 17.30 tot 18.45 uur 
in het Parochiehuis 

 

Om 18.45 uur kunnen je ouders je weer komen ophalen en 
kun je meteen met ze naar de kerk gaan, daar begint om 19.00 uur de 
gezinsviering voor Palmpasen waarbij jeugdkoor Xtra-Eigen-wijs zal zingen  
 
Je hoeft alleen je Palmpasenstok mee te nemen die we samen gaan versieren. 
Wij zorgen voor versiering en een broodhaantje.  
 

De kosten voor deze middag zijn: € 1,50  
Je kunt je vóór zaterdag 17 maart opgeven bij: 
Anja Emming  tel: 0591-357075  
Henriëtte Bolk  tel: 0591-357377 

VASTENACTIE & VASTENMAALTIJD 
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PERSOONLIJKE INTENTIES BIJ DE NACHTELIJKE AANBIDDING 
 

In onze kerk te Emmer-Compascuum is op Witte Donderdag, vanaf 20.00 uur 
tot middernacht, de Nachtelijke Aanbidding. Ieder half uur wordt gebeden voor 
uw opgegeven persoonlijke intenties. Tussen 22.00 en 23.00 uur is het een 
stilte uur. 
 

U kunt vanaf Aswoensdag uw persoonlijke intenties inleveren  

• in de doos achter in de kerk  

• op het parochiebureau in gesloten envelop  
o.v.v. ’Nachtelijke Aanbidding’ 

• of per e-mail sturen naar parochiewillehadus@kpnmail.nl  
Bij voorbaat hartelijk dank.  

 

MARIAWEEK 
 

Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de Mariaweek in volle gang.  
De Mariaweek zal plaatsvinden van 19 t/m 27 mei. 
 

Wat is er zoal te doen tijdens de Mariaweek: 

• ‘Mijn Maria’, Expositie van Mariabeelden, schilderijen, wandkleden etc.  

• Officiële opening op zaterdag 19 Mei met opening door speciale gast. 

• Workshop Mariabeeld schilderen voor kinderen 

• Workshop schilderen van Maria voor volwassenen 

• Een Maria avond met zang, lezingen, gedichten, film etc. 

• Mariavespers waarin onze vicaris-generaal Peter Wellen voorgaat 

• Een feestelijke afsluitende viering in het weekend van 26/27 mei 
In een volgend parochieblad plaatsen we het definitief programma. 
 

Oproep Mariabeelden, schilderijen etc. 
We zoeken Mariabeelden voor de expositie. Er zijn er al tientallen 
Mariabeelden aangeboden voor de expositie. Iedereen die een Mariabeeld 
heeft en die tijdelijk voor de expositie wil uitlenen verzoeken wij contact met 
ons op te nemen. Graag horen we ook de verhalen die u/jij bij een bepaald 
Mariabeeld hebt. Het is namelijk de bedoeling om, in de expositie, ook een 
aantal bijzondere verhalen bij een aantal beelden te plaatsen. Ook zijn we op 
zoek naar mooie Mariagedichten, liedjes, afbeeldingen, wandkleden, 
schilderijen etc. Als u iets heeft en u wilt dit tijdelijk beschikbaar stellen voor de 
expositie neem dan contact op met een van onderstaande personen of via het 
emailadres. Wij zullen dan de verdere details met u bespreken. We hopen dat 
er vele reacties komen. 

 

• Ans Berendsen tel: 0591-353630  Diny Thole  tel: 0591-351512 

• Erik Meijer    tel: 06-51479189  Henk Zwart  tel: 0591-351105 

• of via de mail: parochiewillehadus@kpnmail.nl 

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
tel:0591-353630
mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
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MARIABEELD 
 

Sinds begin dit jaar zijn we begonnen met de 2e collecte te bestemmen voor 
een nieuw Mariabeeld in de kerk. In de eerste maand van januari is er al een 
kleine € 250,- aan collectegelden hiervoor binnen gekomen. Ook zijn er twee 
giften binnengekomen van € 100,- en € 500,-.  
De totale stand per 1 februari is dan ook € 850,-.  
 

Alle gevers daarvoor hartelijke dank! 
 

Als u ook een gift wilt overmaken voor het nieuwe Mariabeeld dan kunt u dat 
doen door een bedrag over te maken naar NL71 RABO 0135101832 t.n.v. 
RK Parochie H. Willehadus onder vermelding van: gift Mariabeeld. 
 

NIEUWS VAN DE HOEKSTEEN 
 

Onze school is één van de vele scholen die 
over een beperkt budget beschikken, er is dus 
geen ruimte voor extra spel en speelmateriaal 

voor de leerlingen. Als school proberen we het budget aan te vullen door 
inzamelacties van o.a. batterijen, printercartridge en oud papier. Voor dit 
laatste willen wij uw aandacht vragen. Op onderstaande data staat de 
container voor oud papier weer op de parkeerplaats van de kerk. Noteert u ze 
vast in uw agenda??? 
 
Data oud papier ophalen: 

dinsdag 20-03-2018 woensdag 21-03-2018 

dinsdag 24-04-2018 woensdag 25-04-2018 

dinsdag 29-05-2018 woensdag 30-05-2018 

dinsdag 03-07-2018 woensdag 04-07-2018 
 

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’ 
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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 25 februari 
Jan Koop en Lies Koop-Schepers en zoon Gerard Koop, Jo en Grietje 
Wesseling-van Os en zoon Benny, Hendrikje Welink, Harm Kolmer, Jan Roufs, 
overl. ouders Muller-Wesseling, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben 
en Henk van der Werf, Hein en Riek Wubbels, Maria Elisabbeth Grol-Rolfes, 
Toon Loves en Annie Loves-Tholen en overl. fam. Loves en Tholen, Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Tinie Robben-Valke, Johannes Maatje, 
Wilhelmus Berendina Henderika Heijnen. 
 

Zaterdag 03 maart 
Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Anna Maria 
Helena Hemel en Theodoor Arling, Herman Berens, Sophia Maria Magdalena 
van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, overl. ouders Bruins-Arling, 
Lubertus Beukers en Maria Magretha Hemel en Johannes Hermannus Hemel 
en overl. fam., Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Tinie Robben-
Valke, Wilhelmus Berendina Henderika Heijnen. 
 

Zondag 11 maart 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Sophia 
Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Tinie Robben-Valke, Wilhelmus 
Berendina Henderika Heijnen. 
 

Zaterdag 17 maart 
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Harm 
Kolmer, Jan Roufs, overl. ouders Muller-Wesseling, Sophia Maria Magdalena 
van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en Griet 
Heidotting-Peters, Tinie Robben-Valke, Wilhelmus Berendina Henderika 
Heijnen. 
 

OUDERENVIERING 
 

Op woensdag 07 maart  is er om 10.00 uur een  
eucharistieviering in de Dillehof, bestemd voor de 
bewoners van de Dillehof en de Melde. 
 

KOFFIEDRINKEN 
 

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

FELICITATIES 
 

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

namens de parochie  van harte feliciteren 
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CONTACTMIDDAG VOOR OUDEREN 
 

Dinsdag 20 maart is er de contactmiddag voor ouderen. 
De eucharistieviering begint om 14.00 uur in de kapel en 
aansluitend is er weer gelegenheid tot ontmoeting onder 
het genot van een kop koffie/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 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

19 feb  t/m  25 feb  H. Beukers  0591-315725 
26 feb  t/m  04 mrt A. Peters   0591-313627 
05 mrt   t/m  11 mrt M. Koop   0591-312241 
12 mrt  t/m  18 mrt J. Lohuis   0591-313286 
19 mrt  t/m  25 mrt H. Beukers  0591-315725 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

zo 25 febr G. Timmerman  0591-317726 
za 03 mrt  B. Menzen   0591-316132 
zo 11 mrt  A. Heijnen   0591-315653 
za 17 mrt  G. Többen   0591-317515 
 

VERGADERINGEN  
 

datum   tijd   gelegenheid 
di   27 feb  13.30 uur  Kaarten 
di    27 feb  19.00 uur  Zonnebloem 
wo  28 feb  20.00 uur  Koor koffiedrinken 
ma  05 mrt  09.30 uur  Bestuursvergadering KBO 
di   06 mrt  19.00 uur  Redactie Klaverblad 
di   13 mrt  20.00 uur  Locatieraad 
di  20 mrt  20.00 uur  Mantelzorg 
 

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 
 

 



Klaverblad  Klazienaveen Pagina | 33 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden: 
07 januari 2018 

Johannes Maatje  
86 jaar, De Bleerinck 

 
26 januari 2018 

Wilhelmus Berendina Henderika Heijnen 

69 jaar, Kummel 5 
 

We wensen de familie veel sterkte met dit verlies. 
 

OPROEP VERSTERKING KINDERWOORDDIENSTGROEP 
 

"Wij, Marjon, Renate, Gerda en Anne-Marie zijn op zoek naar vlotte moeders 
die onze Kinderwoorddienstgroep kunnen komen versterken. Vind jij het 
belangrijk dat je kind meer meekrijgt dan alleen rekenen, lezen, 
YouTubefilmpjes en spelletjes op de Ipad?  
Meld je dan aan voor de Kinderwoorddienstgroep.  
 

Wij komen ongeveer 1x in de maand op een woensdag bij elkaar om de 
Kinderwoorddienst voor te bereiden. In een gemoedelijke overlegsfeer wordt 
in ongeveer een halfuur de kinderwoorddienst voorbereid. Voor de 
gezinsviering maken wij het boekje en de PowerPoint.  Dit is bij Pasen, Actie 

Schoenendoos en met Kerstmis. 
 

Lijkt het je leuk om 'het verhaal achter het bijbelverhaal' 
te leren kennen en hier wat met de kinderen mee te 
doen? Dan kun je meer informatie verkrijgen bij Renate 
Harkema, Marjon Pruim, Gerda Reuvers of Anne-Marie 
Dobbe. 

 
Mailen kan natuurlijk ook! 

Ons contactadres is harkemarenate@gmail.com 
 

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 

mailto:harkemarenate@gmail.com
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AANVULLING VERMELDE OPGEZEGDE GRAVEN 

per 31 december 2017 op parochiekerkhof Klazienaveen   
     

3D17 Schoemaker Anna 25 aug 1906     01 dec 1981 
3D18 Borghuis Gradus Johannes 24 aug 1902     11 jan  1987 
  

  Kerkhofbeheer 
 

ACTIE OPBRENGST 40-DAGENBOEKJE 2018 
 

Samen met de Protestantse Kruiskerk, PG Eben-Haezerkerk, Apostoliche 
Genootschap, Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Klazienaveen eo, en de RK 
Henricuskerk hebben we weer een 40-dagenboekje gemaakt. Ook dit jaar is 
er een doel gekozen waar de opbrengst van de 40-dagenboekjes naar toe zal 
gaan. 
 

De meeste jaren is het doel ver van huis, maar dit jaar is er voor een doel in 
eigen plaats Klazienaveen gekozen. De opbrengst gaat dit jaar namelijk naar 
de gehandicaptenzorg “De Hilde en de Komeet” waar samen ongeveer 60 
verstandelijke of mensen met een geestelijke beperking wonen. Het is niet 
vaak onder de aandacht gebracht maar deze mensen kunnen ook best een 
beetje steun gebruiken. 
 

Al is de zorg en verzorging goed, de speciale wensen van de bewoners blijven 
altijd moeilijk. Daarom hebben we voor deze medebewoners van Klazienaveen 
gekozen, we proberen om voor hen met onze bijdrage een lichtpuntje te zijn in 
hun woonomgeving. 
 

De teamleiders van de organisatie Promens Care zijn: Bart Doek en Anne-
Roelien Gort die leidinggeven aan de Hilde en de Komeet. Zij gaven beide aan 
dat er behoefte is aan o.a. een grotere TV om van afstand in een grotere ruimte 
TV te kunnen kijken, ook zouden ze graag voor de bewoners een eigen busje 
hebben om uitstapjes te maken met een grotere groep bewoners. Ook de 
aankleding van een buitenzitje met overkapping is nog een wens. 
 

Dus genoeg redenen om deze actie tot een succes te laten worden. We willen 
ook graag namens de werkgroep 40-dagenboekje dit bij eenieder onder de 
aandacht brengen en hopen zo op een mooie opbrengst die ze dan naar eigen 
inzicht kunnen gebruiken. Het is ten slotte een actie voor onze gehandicapte 
dorpsgenoten en omstreken, dus bij allen van harte aanbevolen. 
 

Men kan het boekje kopen in de RK-kerk van Klazienaveen en Emmer-
Compas. Als men het boekje koopt gaat de opbrengst of donatie naar het 
goede doel, er zal een bus bij gezet worden om het geld in te doen en wij gaan 
zorgen dat het bij hun terecht komt. 
 



Klaverblad  Klazienaveen Pagina | 35 

Op 22 april zal in de Kruiskerk aan de Omloop om 15.00 uur gezamenlijk een 
dienst worden gehouden om het geld van deze actie over te dragen aan de 
teamleiders. Iedereen is van harte welkom om in deze Oecumenische viering 
van alle kerken samen aanwezig te zijn. 
 

Allen alvast bedankt              namens de werkgroep, 
Albert Bruinewoud  

 

NIEUWS UIT DE LOCATIERAADSVERGADERING VAN 9  januari  2018 

• Vastenactie 

• Contact Pastoraat 

• Eerste H. Communie 

• Vormsel 

• Evaluatie 1 jaar locatieraad.   

• Mededelingen 
 

Vastenactie 2018 
De VOM-werkgroep is al weer druk doende met de voorbereiding van de 
vastenactie 2018. De start van de actie zal in onze Henricuskerk zijn op 
17 februari a.s. in de eucharistieviering waarin onze bisschop Mgr. dr. C.F.M. 
(Ron) van den Hout zal voorgaan. 
De bekende vastenzakjes zullen dit jaar ook weer verspreid worden door ze in 
te sluiten in Klaverblad nr. 3 jrg 3.   
 

Contact Pastoraal team 
Daar pastor Myriam niet meer vast deelneemt aan onze vergaderingen zullen 
we er bedacht op moeten zijn dat we haar op tijd vragen als er gesproken 
wordt of besluiten genomen moeten worden over pastorale zaken. 
 

Eerste Communie 
In parochieverband is er een gezamenlijke vergadering geweest over de 
voorbereiding op de Eerste H. Communie. De uitnodigingen zullen binnenkort 
vanuit de parochie (centraal) per mail verstuurd worden aan de ouders. 
Er wordt voor de parochie, dus de vier geloofsgemeenschappen, één 
ouderavond gehouden in Zwartemeer. Tevens is het de bedoeling om voor alle 
communicantjes samen één gezamenlijke bijeenkomst te houden. Met de 
scholen zal nog overleg plaatsvinden over de rol die zij gaan en kunnen 
vervullen in de voorbereiding op de eerste communie. Afhankelijk van het 
aantal deelnemers zal er 1 of 2 vieringen in de parochie zijn waarin de kinderen 
de Eerste H. Communie zullen doen.  
 

Vormsel 
Ook hier is sprake geweest van een gezamenlijke vergadering in 
parochieverband over de voorbereiding op het H. Vormsel. De uitnodigingen 
voor de vormelingen en ouders/verzorgers zijn inmiddels vanuit de locatie 
verstuurd. Ook voor deze groep zal een gezamenlijke ouderavond gehouden 

R.K. Geloofsgemeenschap 
H. Henricus 
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worden in Zwartemeer en ook zal voor alle vier geloofsgemeenschappen 
gestart worden met een gezamenlijke startactiviteit. Na het toedienen van het 
H. Vormsel zullen er in het najaar nog 1 of 2 activiteiten worden gepland. 
 

Evaluatie 1 jaar locatieraad 
Voor enkele leden is zitting in deze raad een eerste ervaring op dit niveau in 
de geloofsgemeenschap. Anderen zaten hiervoor al in het kerkbestuur of de 
parochieraad. De locatieraad wordt geconfronteerd met een grote hoeveelheid 
aangelegenheden, zowel materieel/organisatorische als ook pastoraal. 
Het is in het afgelopen jaar bij herhaling voorgekomen dat de vergaderagenda 
niet afgewerkt kon worden. Misschien moeten we efficiënter vergaderen. Als 
team vullen we elkaar goed aan en de vergaderingen verlopen ook in een 
goede sfeer. Wat de gevulde agenda betreft moeten we eens nadenken of het 
niet zinvoller is om als locatieraad uiteen te gaan in een locatieraad en een 
pastoraatsgroep. De eerste zal zich in hoofdzaak bezig kunnen houden met 
beheers- en organisatorische zaken en de tweede groep kan de pastorale 
aangelegenheden bespreken. 
 

 Korte mededelingen 

• We zullen het parochiebestuur vragen om na te denken over de 
invoering van een parochiebijdrage per persoon. Dit in plaats van wat 
we zeggen een parochiebijdrage per voordeur. 

• We zullen aandacht moeten schenken aan toekomstige 
ontwikkelingen op en inrichting van het kerkhof nu het aantal 
begravingen drastisch afneemt. 

• We hopen in maart weer te spreken met de schoolleiding van de twee 
RK-basisscholen in Klazienaveen.  

• Het dak van de pastorie wordt geïnspecteerd om reden dat er onlangs 
in één van de woningen een lekkage is geweest met schade aan de 
inrichting. 

• De aangevraagde VOG’s druppelen binnen bij de raad. 

• Volgens het vastgestelde rooster van aan- en aftreden moeten er dit 
jaar al enkele leden aftreden, doch zijn herbenoembaar. 

 

VASTENACTIE – VASTENACTIE – VASTENACTIE  
 

Als u dit Klaverblad ontvangt is de periode van vasten al begonnen. Ook dit 
jaar gaan de beide basisscholen weer meedoen aan de vastenactie. Voor ons 
campagneproject 2018 gaan we naar Mbala een district in het uiterste noorden 
van Zambia aan de grens van Tanzania. Mbala is één van de armste districten 
van Zambia, met een gemiddeld weekinkomen van 0 tot € 6.90 per week. 
 

In het volgende Klaverblad treft u het bekende vastenzakje aan dat u kunt 
inleveren in de kerk. Ook kunt u uw bijdrage storten op rekeningnummer:  
NL21 INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. 
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Laten we tijdens deze vastenactie aan deze kinderen denken en een kleine 
bijdrage leveren zodat deze kinderen ook toekomst hebben. Voor € 4,50 per 
dag krijgt een kind een warme maaltijd via het weeshuis en wordt het 

schoolgeld betaald. Met uw steun wordt deze vastenactie 
een succes. De vastenactie is vanaf Aswoensdag 
14 februari tot eerste Paasdag. 
 

Zoals gewoonlijk zullen de bussen voor de vastenactie 
bij de zijingang en achter in de kerk staan. De kinderen 
kunnen hun vastendoosje inleveren op  
Palmzondag 25 maart in de kerk. Als dit niet gaat 
lukken kunnen ze het doosje ook op school inleveren. 
 

Mirjam Hilbrands en Ria Bakker 
VOM-groep, H. Henricusparochie Klazienaveen 

 

ACTIE POTGROND 2018 
 

Ook dit jaar, evenals voorgaande jaren, gaan we weer zakken potgrond 
verkopen om geld in te zamelen voor verder aflossen van de rekening van 
restauratie van het kerkgebouw van de locatie Klazienaveen. We hebben 
zakken van dezelfde leverancier als eerdere jaren. Dit betekent ook dezelfde 
goede kwaliteit. Het zijn zakken van 40 liter en geschikt voor planten in een 
pot maar ook voor planten in de border of tuin. Daar deze grond niet organisch 
bemest is, is deze ook geschikt voor kamerplanten. 
 

Ook dit jaar hopen we weer een aantal nieuwe “klanten” aan ons bestand te 
kunnen toevoegen. Voor hen die nog niet eerder potgrond bij ons hebben 
gekocht en voor hen die vergeten zijn hoe de actie verloopt, even het volgende: 
 

U kunt de zakken bestellen door middel van het bestelformulier welke u in de 
envelop van de kerkbalans hebt aangetroffen, maar u kunt ook uw zakken 
bestellen door even langs te komen op maandag 19 februari, dinsdag 20 
februari of woensdag 20 februari van 19.00 uur tot 20.00 uur in de parochiezaal 
van de H. Henricus kerk te Klazienaveen. Daar zijn bestelformulieren 
aanwezig. 

De potgrond kost € 3,00 per zak van 40 liter 
 

U mag net zoveel zakken bestellen als u wilt. U mag ook voor verdere familie, 
vrienden en buren bestellen. Bij het inleveren van het bestelformulier, moet 
echter wel gelijk aan de financiële verplichting worden voldaan. Dus betalen 
bij bestelling. 
 

De zakken worden dan zaterdag 17 maart tussen 8.30 uur en 11.00 uur 
bij u thuis bezorgd. 
 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: 
F. Kuper  tel: 0591-314493. 
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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:r.k.begrafenisfonds@hotmail.com
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 25 februari    
Jan Uneken en familie, ouders Oortmann-Peters, ouders Siebers-Siebum, 
Bienie Brands-Peters, ouders Lambers-Roufs, Engel Lubben-Lippold. 
  

Zaterdag 03 maart 
Ouders Siebers-Siebum, Bienie Brands-Peters, Engel Lubben-Lippold, 
Berry Schepers. 
 

Zondag 11 maart 
Pa en ma Fühler-Bernsen, ouders Siebers-Siebum, Berry Schepers, 
Bienie Brands-Peters, Engel Lubben-Lippold. 
 

Zaterdag 17 maart       
Pa en ma Post, ouders Siebers-Siebum, Johan Peters en schoondochters, 
ouders Tieck-Rocks en zoon en dochter, Gradus van Ommen.  

     
Woensdag 28 februari 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 
                                                           

KOSTER VAN DE WEEK 
 

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

ACOLIETEN 
 

25 feb  Marianne / Sophie   
03 mrt  Bertha Heidotting   
11 mrt  Sophie   
17 mrt  Marianne / Sophie   
 

OUDERENVIERING 
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LECTOREN 
 

25 feb  Bertha Heidotting   
03 mrt  Geen   
11 mrt  Annie Bartels   
17 mrt  Martine Mink   
 

 
DATUM       2e COLLECTE 
14 feb  t/m  1 apr  Bisschoppelijke Vastenactie 
 

 

datum tijd    bijeenkomst  
01 mrt  20.00 uur Vergadering locatieraad 
12 mrt  19.30 uur KVG creatieve avond 
 

 
        Minie Snippe  0591-314063 
      Lenie Theijken  0591-317073 
 
 
 

 

Overleden 
op 13 januari 2018 

  

Maria Gebina Brands-Peters (Bienie) 
In de leeftijd van 81 jaar 

Briefadres: Mr. van Den Boschstraat 17 
7884 RA  Barger-Compascuum 

 
op 24 januari 2018 

 

Maria Angela Lubben-Lippold (Engel) 
in de leeftijd van 85 jaar 

Zuidervaart oz 8 
7894 CM Zwartemeer 

 

Dat zij mogen rusten in vrede. 

COLLECTE 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 

BLOEMVERSIERING 

FAMILIEBERICHTEN 
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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 
 

 

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 
 

 

Beste mensen, 
zondag 14 januari hadden we een Eucharistieviering met als voorganger onze 
bisschop van den Hout. Na de viering hadden wij de jaarlijkse Nieuwjaarsvisite. 
Eerst koffie met koek, daarna een drankje en een hapje. 
 

De voorzitter heette dan ook iedereen van harte welkom en bracht een toost 
uit op het nieuwe jaar, met de woorden: 
Iedereen een gelukkig en vooral gezond jaar toegewenst en dat 2018 weer 
een jaar mag worden met veel nieuwe ideeën en veel inspirerende activiteiten. 
We hopen dat we zowel in onze locatie maar ook in de andere locaties van 
onze Parochie Maria, Hertogin van Drenthe een nieuwe pastoor mogen 
begroeten. De voorzitter bedankt dan ook de vele vrijwilligers en ook de 
mensen die we in het weekend mogen ontmoeten in de kerk voor hun grote 
inzet. Ze zijn allemaal van klein tot groot geweldige mensen.  
Zonder deze mensen hadden we als locatie raad niet veel kunnen beteken 
voor onze gemeenschap.          “SAMEN STAAN WE STERK” 

ZIEKEN EN BEJAARDEN BEZOEK 

ZIEKENBEZOEK – BLOEMENGROET  

LOCATIE RAAD ZWARTEMEER 
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OPROEP – OPROEP – OPROEP 
Wie wil er graag zingen???  Want van zingen word je blij. 

Het kinderkoor wil nog graag kinderen erbij hebben. 
Het gemengd koor zoekt ook mensen. 
En zijn er nog mensen die mee willen helpen met kerk schoonmaken i.v.m. 
ziekte is de groep kleiner geworden. 
 

Locatie raad Zwartmeer 
 

 

U kent dat vast ook wel dat mensen om het minste of geringste 
gaan staan klagen. En je denkt dan bij jezelf " het is ook nooit 
goed ". Over die opmerking dat het ook nooit goed is kwam ik het 
volgende tegen op internet: 
 

Kom je te laat op je werk, dan geef je een slecht voorbeeld 

Kom je te vroeg, dan ben je een rondneuzer of blij thuis weg te zijn. 

Blijf je overwerken, dan ben je een uitslover 

Ga je op tijd weg, dan heb je geen hart voor de zaak. 

Pleeg je overleg, dan durf je niet zelf te beslissen 

Doe je het niet, dan ben je eigenwijs. 

Neem je iemand apart, dan schep je onderonsjes  

Doe je het niet, dan ben je onpersoonlijk. 

Ben je aardig, dan wil je de getapte man uithangen 

Hou je afstand, dan heb je verbeelding. 

Kom je met nieuwe ideeën,  

dan ben je een nieuwlichter 

Maar als je ze niet hebt, dan gaat er niets van je uit. 

Laat je anderen iets voor je doen, ben je een afschuiver 

Pak je het zelf aan, dan ben je eigengereid. 

Hou je je stipt aan de voorschriften, dan ben je lastig 

Als je het niet doet, dan ben je een slappeling. 

Heb je succes, dan heb je geluk gehad 

Loopt het mis, dan weet iedereen je het te vertellen. 

Als je er niet meer bent, ben je een geweldige kerel. 

Andere weetjes 
In mijn weetjes in het vorige parochieblad gaf ik aan dat ik iets zou gaan 
vertellen over de proef met onze Open Huis-morgen op 6 januari, omdat ik 
mijn kopij moest aanleveren voor 5 januari. Ik las echter in het vorige 

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 
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parochieblad  al een artikel van de locatieraad over deze proef. Het was een 
geslaagde morgen geweest. De eerste koffieklanten waren al binnen geweest 
en  er zijn ook al een paar leuke ideeën naar voren gekomen om gezamenlijk 
iets te gaan doen. Nou in ieder geval een  mooie opsteker voor degenen die 
dit Open Huis-Project opgezet hebben. Hopelijk blijft dit ook zo voor de 
geplande data in februari en volgende. U kunt op die morgen vragen stellen 
aan iemand van de locatieraad, of zaken regelen op het parochiebureau 
(misintenties e.d.) maar u kunt ook gewoon binnenkomen om onder het genot 
van een kop koffie een praatje te maken. 
 

De kerststal, de kerstversiering is door de werkgroep kerststalbouwers op  
8 januari weer opgeruimd en opgeborgen op de kleine zolder in de zijgang bij 
de sacristie. De kerstbomen zijn verwijderd evenals  het groen van de 
adventskrans. In mijn weetjes van 23 december heb ik vermeld dat bij de 
verbouwing van de koepel in de kerk een katrol was verdwenen, waardoor de 
adventskrans  nu niet goed opgehangen kon worden en zelfs naar beneden 
kon vallen. De beide heren die het fraaie ornament in de koepel van de kerk 
hebben aangebracht zijn  niet verantwoordelijk voor het ontbreken van de 
katrol vertelde Bertus Gebken mij, verontrust over het artikel.  "De katrol was 
er al niet toen wij met ons werk zijn begonnen ", was zijn reactie.  
 

In de vorige "weetjes" heb ik ook melding gemaakt van de problemen bij ons 
kinderkoor Yaëla. Er zijn te weinig kinderen om te gaan optreden. Ondanks  
de emotionele oproep op kerstavond en de oproep in de "weetjes"  hebben 
zich tot nu toe geen nieuwe kinderen aangemeld.  De dirigente van Yaëla , 
Mirella Peters-Bührmann, heeft daarom het komende optreden in de viering 
van 3 februari 2018 helaas moeten afzeggen. Daarom bij deze nogmaals een 
oproep aan kinderen van vooral  de basisschool om zich aan te melden bij 
ons kinderkoor Yaëla. Van zingen word je blij! 
 

De zang bij de viering van 3 februari wordt overgenomen door ons gemengd 
koor, dat het nog steeds moet doen zonder de van een operatie herstellende 
Mieke Hartong.  In de viering van oudejaarsavond was Mieke niet de enige 
die afwezig was wegens ziekte bij ons gemengd koor. Er waren welgeteld drie 
heren en drie dames van het koor present. Maar deze zes hebben het 
fantastisch gedaan en de vele liedjes van die viering met extra stemgeluid 
gezongen. Bedankt daarvoor. 
 

In de vorige "weetjes" meldde ik van de uitnodiging voor de openingsviering 
op 14 januari van Protestantse Gemeente in de toen nog Gereformeerde kerk. 
Helaas kon ik niet gaan, omdat ik was ingeroosterd als acoliet bij een ingelaste 
eucharistieviering met als voorganger onze bisschop Cornelis van den Hout. 
Van mevrouw Kamp van de gefuseerde Protestantse Gemeenschap heb ik 
gehoord dat het een hele mooie viering is geweest waarin ook de notariële 
fusie-overeenkomst is getekend. De kerk zelf heeft geen eigen naam gekregen 
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zoals dat binnen de katholieke kerk wel het geval is. Ze spreken zelf over 
Protestantse Kerk Zwartemeer. In de volksmond zal het daardoor nog wel een 
hele tijd Gereformeerde Kerk worden genoemd. 
 

Na afloop van de redelijk goed bezochte eucharistieviering van 14 januari was 
er een nieuwjaarsreceptie in het parochiezaaltje. Onder het genot van een 
hapje en een drankje vertelde de bisschop ons dat hij inmiddels een goede 
indruk had gekregen van het wel en wee in de parochies in het bisdom en dat 
hij  hoopte het komend jaar meer van zich te doen spreken.  
Hij gaf aan dat ook de ontwikkelingen rond kerk en maatschappij daarbij niet 
uit de weg gegaan wordt. "De kerk is niet meer leidend tegenwoordig", was 
zijn opmerking daarbij.  Hij bedankte Raimond Berends die voor hem een 
prachtige houten kazuifel standaard had gemaakt met een fles wijn. "Het is 
geen miswijn hoor", meldde hij de overige parochianen met een glimlach. 
 

Afgelopen week nog even op ons kerkhof geweest om te zien hoe het er uitzag 
na de storm van donderdag 18 januari. Los van de vazen en bloemen die van 
de graven waren gewaaid, was er ook van drie grafzerken het kopstuk met de 
naamteksten afgewaaid. en het ging daarbij niet om oude of slecht 
onderhouden grafmonumenten. Kun je zien hoe hevig deze storm is geweest. 
Maar de beheerder van het kerkhof Gerben Veltrop en de Werkgroep 
Onderhoud Kerkhof zullen het allemaal wel weer heel netjes gaan maken. 
 

Persoonlijk vind ik het jammer dat er steeds meer open plekken komen tussen 
de grafzerken vanwege ruimingen. En als deze open plekken weer snel 
werden opgevuld met nieuwe grafzerken dan was tegen het huidige ruimbeleid 
niets in te brengen. Maar de praktijk is helaas anders. In het afgelopen jaar zijn 
er maar twee mensen van onze parochie begraven op ons parochiekerkhof. 
 

Ik hoor vaak dat begraven duur is in vergelijking met cremeren en dat men de 
kinderen niet wil opzadelen met onderhoud van het grafmonument. Een 
alternatief zou kunnen zijn om op dat deel van het kerkhof waar nu alleen 
een grasveld ligt in te richten voor een grafmonument dat alleen mag bestaan 
uit een houten/stenen kruis met naamplaatje. Het graf zelf blijft ingezaaid met 
gras. Dan heb je toch een gedenkplek voor de nabestaanden zonder 
onderhoud en de kosten zijn dan concurrerend met cremeren met alleen 
uitstrooien van de as. 
 

De enveloppen voor de actie Kerkbalans zijn inmiddels weer door een groep 
van 20 vrijwilligers bij u bezorgd, waarvoor hartelijk dank. Hopelijk kan ik u de 
volgende keer iets melden over de opbrengst van hun inzet. 
 
Afgelopen zondag hadden we een oecumenische viering in de Protestantse 
kerk van Zwartemeer. De lezingen van deze viering in het teken van de week 
van Gebed voor de eenheid van de christenen, waren dit jaar uitgekozen door 
de christen gemeenschappen in de Cariben (o.a. onze Antillen). Uiteraard 
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kwam het thema bijbel en slavernij voor het voetlicht. Want het christendom in 
dit gebied heeft twee kanten. De kolonisten gebruikten de bijbel enerzijds als 
rechtvaardiging voor wangedrag. Ze voerden goedkope arbeidskrachten aan 
als slaven uit Afrika, India en China.  Dat gedrag werd soms gerechtvaardigd 
door een beroep op de bijbel.  
De zendelingen hebben aan  de andere kant mensen juist de bijbel aangereikt 
als bron van leven. Een bron van troost en bevrijding. De bijbel is voor de 
christenen in de Cariben juist een inspiratiebron om de levensomstandigheden 
aan te pakken die de menselijke waardigheid te ondermijnen. 
 

Het was een hele mooie viering met een heel goed koor "Zanggroep 
Fundament " uit Klazienaveen. Ook de preek van dominee Wiekeraad uit 
Uelsen BRD was heel inspirerend  en doorspekt van anekdotes en 
voorbeelden uit ons dagelijks leven. Een van zijn anekdotes wil ik toch even 
aanhalen.  
 

Hij was gevraagd om een kerstviering te houden in de gevangenis in Gross 
Hesepe vlak over de Duitse grens. Het was die avond echter mistig en hij kon 
de gevangenis niet goed vinden. Zijn zoeken bleef niet ongemerkt voor een 
passerende politie auto. Op hun vraag of hij een probleem had gaf hij aan dat 
hij een kerkdienst moest houden in de gevangenis in Gross Hesepe, maar dat 
hij deze niet kon vinden. Maar dat wisten die agenten wel en zo kwam hij met 
hun hulp bij de gevangenis. Toen hij de dienst opende zei hij tot de aanwezige  
gevangenen: "Als de politie er niet was geweest, was ik hier niet geweest 
vanavond. "Waarop de hele zaal hard riep" En wij ook niet ".  Prachtig toch! 
Jammer dat er niet zoveel mensen aanwezig waren van beide 
kerkgenootschappen. 
 

Als u dit leest is inmiddels de vasten ijd aangebroken. De veertigdagentijd. 
Eigenlijk verlopen er 46 dagen tussen Aswoensdag en Pasen, maar 
traditioneel wordt er niet gevast op de 6 zondagen tijdens deze periode, 
waardoor we op die 40-dagen vastentijd uitkomen. En feitelijk wordt er alleen 
nog maar op Aswoensdag en Goede Vrijdag geen vlees gegeten. 
 

Ik wens u een goede tijd van bezinning toe, want daar is de vastentijd vooral 
voor bedoeld. 

JS  

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

mailto:hpeters@ziggo.nl
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Vrijdag 06 april 2018 OUD PAPIER 
staat er weer een container voor oud 

papier bij de basisschool De Banier, De Blokken 16. 

 
Kledinginzameling op basisschool de Banier 
5 T/M 9 MAART VAN 8.00 UUR TOT 14.30 UUUR 
 
In samenwerking met bag2school houdt de Banier 
een kledinginzameling. Dit om geld in te zamelen 
voor activiteiten voor de kinderen op school en 
natuurlijk om een goede tweede bestemming te 
geven aan uw gebruikte kleding en dergelijke. 
 

De kleding graag aanbieden in plastic zakken. Deze zijn eventueel 
verkrijgbaar op school. Kunt u op bovenstaande tijden niet, neem dan contact 
op met ons op:    ouderverenigingdebanier@gmail.com 
 

Wat mag wel: Inzameling van gebruikte kleding, schoenen, lakens,  
     dekens, riemen, handdoeken, beddengoed en handtassen. 
 

Wat mag niet:  natte/kapotte kleding, enkele schoenen, lappen, tapijt, 
      kussens, dekbedden, speelgoed, bedrijfskleding. 
 

 

"Auto - ongeluk" 
 
Drie vrienden verongelukken bij een auto- ongeluk.  
Ze gaan gelijk naar de hemel waar Petrus ze rondleidt.  
Als ze alles hebben gezien zegt Petrus:  

" Wat willen jullie dat ze over je zeggen als je opgebaard ligt?" 
De 1e zegt: "Ik zou willen dat ze over mij zeggen dat ik een hele goede 

dokter was en een lieve huisvader. " 
De 2e zegt: "Ik zou willen dat ze zeggen dat ik een hele goede docent was 

en dat ik bij veel kinderen een doorslaggevende rol in hun leven 
heb gespeeld ". 

De 3e zegt:  " En ik zou ze graag horen zeggen " Kijk hij beweegt ". 

NIEUWS VAN DE BANIER 

LACHEN BUITEN DE KERK OM 

INLEVEREN KOPIJ 
Voor het volgende parochieblad 

voor vrijdag 02 maart 2018 



Klaverblad  Bisdomnieuws Pagina | 48 

 

COLUM MGR. RON VAN DEN HOUT 

Kerk (8) 
De columns van de afgelopen maanden hadden de 
parochie als vertrekpunt. Het is de Kerk zoals u die van 
dichtbij ervaart, de lokale gemeenschap, de eigen 
mensen, het eigen dorp of de eigen wijk. Het is de eigen 
kerk waar u komt en waar u wellicht vrijwilligerswerk doet. 
De Kerk zo dichtbij is heel bepalend voor hoe u de Kerk 
ervaart en ziet.  
De vraag stond centraal: hoe zien de gelovigen hun 

parochie? hoe gaan ze ermee om? Ik heb u daarbij een spiegel voorgehouden. 
Het was niet een beschrijving van de ideale situatie. Het is dus heel goed 
mogelijk dat u zich niet hebt herkend in een van de beschrijvingen. Het is ook 
mogelijk dat u bij uzelf zegt: hè, zoals het hier beschreven staat, zo beleef ik 
het eigenlijk. De ogen geopend. 
 

De columns die in de komende maanden volgen, hebben de universele Kerk 
als vertrekpunt, niet meer de parochie ter plaatse. Ik gebruik soms kerk met 
een kleine letter. Dan bedoel ik steeds het kerkgebouw, dat in het verleden 
eigenlijk samenviel met de parochiegemeenschap: één dorp, één kerk, één 
pastoor. Als ik Kerk met een hoofdletter schrijf, bedoel ik de Kerk als 
wereldwijde geloofsgemeenschap onder leiding van paus en bisschoppen. De 
Kerk als wereldkerk en als wereldwijde gemeenschap. De Kerk op bisdom-
niveau zou ik ook met een hoofdletter schrijven. De kerk als parochie en als 
lokale geloofsgemeenschap schrijf ik met kleine letter. Daar is wel een reden 
voor. Een bisdom kan op zichzelf bestaan.  Daar is alles aanwezig dat Jezus 
heeft meegegeven en dat wezenlijk is. Er is een bisschop als opvolger van de 
apostelen (de volheid van het ambt). Alle sacramenten kunnen gevierd 
worden: naast wat een priester in een parochie kan vieren, gaat het dan om 
het vormsel en om de wijding. Het Tweede Vaticaans Concilie noemt het 
bisdom de plaatselijke kerk. Een parochie is steeds van de bisschop 
afhankelijk en valt onder zijn bestuur. De parochie kan in de katholieke Kerk 
niet los bestaan. 
 

De bisschop is vervolgens verbonden met de bisschop van Rome, de paus, 
en geeft inhoud aan de band met de andere bisschoppen over de hele wereld, 
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waarvan die van Rome de eerste is. Deze wereldwijde verbondenheid tussen 
bisschoppen en bisdommen heb ik beleefd in september 2017 toen ik met 120 
andere pasgewijde en pasbenoemde bisschoppen in Rome op cursus was. Op 
uitnodiging van de Congregatie voor de Bisschoppen – zij bereiden alle 
bisschopsbenoemingen voor de paus voor – was ik daar. We kregen 
inleidingen die voor het werk van een bisschop belangrijk zijn en we wisselden 
onderling ervaringen uit. Het is altijd goed iets te horen vanuit een ander deel 
van de wereld waar ook katholieken wonen. Hoe is het daar? Zijn er 
overeenkomsten en zijn er verschillen? Deze wereldwijde verbonden in één 
Kerk is een sterk punt van de (rooms-) katholieke Kerk.  
 

+ Ron van den Hout, bisschop van Groningen – Leeuwarden 
 

OLIEWIJDING TE GRONINGEN 
 

De Oliewijding is dit jaar op woensdag 28 maart om 19:30 uur in de  
St. Jozef kathedraal te Groningen. 
Tijdens deze viering zegent de bisschop de Oliën die gebruikt worden 
bij de ziekenzalving en de opname onder de geloofsleerlingen. Hij wijdt 
ook het Chrisma ten behoeve van de viering van doopsel, vormsel en 
priesterwijding.  
 

De viering gaat elk jaar vooraf aan het paastriduüm waarin we langs het laatste 
Avondmaal en via het kruis komen tot het vieren van de verrijzenis. Het leven 
met de sacramenten balt zich als het ware in deze bijzondere dagen samen. 
Daarom worden alle pastorale beroepskrachten uitgenodigd mee te doen en 
concelebreren alle aanwezige priesters. Ook parochianen zijn harte welkom 
om met elkaar het feest van samen kerkzijn te vieren. 
 

DIOCESANE RETRAITE: JONA, EEN DUIF VAN VREDE? 
 

Tijdens de retraite laten we ons inspireren door het Bijbelboek Jona. Een 
parabel met humor over een vredesduif tegen wil en dank. Het is ontstaan in 
de tijd na de Babylonische Ballingschap en vertelt beeldend over storm en vis, 
boom en worm. We leren Jona kennen verzonken in gebed. Jona wordt belicht 
vanuit de rabbijnse traditie en we staan aan de hand van gedichten stil bij de 
actualiteit ervan. In het evangelie van Mattheüs en Lucas vertelt Jezus dat een 
boos en overspelig geslacht geen ander teken wordt gegeven dan dat van 
Jona. Naar dat teken gaan we op zoek. 
 

Begeleiding: Peter Vermaat, ook voor inlichtingen  tel. 0518 – 451751 
Datum:   vrijdag 6 april – zondag 8 april 2018 
Plaats:   Klooster Thuine, Duitsland 
Tijd:    aankomst: 20.00 uur - vertrek: 16.00 uur  
Opgave vóór 10 maart 2018 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden 
E-mail:   l.winter@bisdomgl.nl    tel: 050-4065888 

mailto:l.winter@bisdomgl.nl
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VASTENWANDELING – ZATERDAG 10 MAART 2018 WEITEVEEN 
 

We nodigen U van harte uit voor de 
Vastenwandeling in het mooie natuurgebied 
Bargerveen in Weiteveen. Deelnemers zich laten 
sponsoren of geven zelf een bedrag voor met de 

Vastenwandeling mee te lopen. De opbrengst is gaat naar één van de doelen 
van Vastenactie van de parochie Immanuel: projecten  
van Stichting Omwana Uganda: voor hulp aan  
alleenstaande moeders en hun kinderen. 

De wandeling kan in 
twee afstanden: 5 of 10 km.  De gezamenlijke 
start is 10.00 uur en we vertrekken als één 
groep. Aanmelding vooraf stellen we op prijs. 
U kunt zich ook vanaf 9.00 uur op de dag zelf 
aanmelden bij de RK Kerk, Zusterweg 19, 
7765 AX Weiteveen. Dankzij sponsoring door  
bakkers en supermarkten komt de opbrengst 
geheel ten goede aan Stichting Omwana 
Uganda.   

Inschrijvingsadressen: 
Weiteveen:   Marjan Tholen  tel: 0591-303945   
olv.parochie@hetnet.nl 
Schoonebeek: Lies Lubbers      tel: 0524-532888 
Egp.lubbers@gmail.com  
Steenwijksmoer: Gesina Juurlink    tel: 0524-513755 
gesinajuurlink@planet.nl 
Nw.-Schoonebeek: Lenie Voppen   tel: 06-44616381 
lenievoppen@lijbrandt.nl 
Coevorden: Jan Specken             tel: 06-28090347 
jan.francis.specken@gmail.com 
 

AVOND OVER OECUMENE IN ONTWIKKELING 
 

Op donderdag 22 maart 2018 organiseert 
de Projectgroep Toerusting van het 
Vicariaat Groningen-Drenthe een avond 
over oecumene. 

 

Sinds de Tweede Wereldoorlog maken kerken en christelijke 
geloofsgemeenschappen kennis met elkaar en groeien ze naar elkaar toe. Dit 
noemen wij oecumene. Vooral in de jaren zestig en zeventig verkeerde de 
oecumene in een stroomversnelling. Er ontwikkelden zich volop inter-kerkelijke 
initiatieven, enerzijds ontwikkeld door de geloofsgemeenschap zelf en 
anderzijds van bovenaf aangemoedigd.  

mailto:olv.parochie@hetnet.nl
mailto:Egp.lubbers@gmail.com
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Velen vonden het een verademing het geloof samen te kunnen vieren, waarbij 
muren en grenzen geen rol speelden. Een grote rol speelde daarbij het grote 
aantal gemengde huwelijken. Daardoor kwam oecumene op een andere 
manier de kerk in. 
 

Ondertussen zijn we decennia verder en lijkt het oecumenisch vuur geluwd. 
Iedere kerk of christelijke geloofsgemeenschap is bezig met zijn of haar 
overleven. Het is maar moeilijk over eigen grenzen heen te kijken.  
Oecumene .. wat was dat ook al weer?  
Maar .. lijdt de oecumene wel een tanend bestaan? 
Of is ze er wel, maar aan de oppervlakte niet erg zichtbaar? 
 

Deze avond laten we zien dat oecumene lééft. Gast vanavond is o.a. dominee 
Bert Altena, voorzitter van de Provinciale Raad van Kerken, Groningen en 
Drenthe. 
 

Aan bod komen de volgende oecumenische initiatieven: 
* Open Huis, Assen          
* Kerk in de Kas, Erica 
* Platform Kerk en Aardbeving (Groningen)   
* Pelgrimeren in Groningen 
* Diaconale activiteiten in de parochie Heilige Drie-eenheid  
   (Hoogeveen-Meppel-Beilen) 
* Het mooiste Bijbelverhaal van Groningen. 
 

Waar, wanneer, wie en voor wie? 
Waar:   Parochiehuis Dr. Nassaulaan 3c  Assen 
 

Wanneer: Donderdag 22 maart 2018 van 20.00 tot 22.00 uur 
 

Voor wie: Leden van parochiebesturen, locatieraden, PCI’s, 
oecumenische werkgroepen, redacties parochiebladen en allen 
die de oecumene een warm hart toedragen. 

 

Door wie: Ds Bert Altena, voorzitter van de Provinciale Raad van Kerken, 
Groningen en Drenthe. 
en andere initiatiefnemers op het gebied van de oecumene 

 

Opgave: Aanmelden tot 14 maart 2018 bij:  
Vicariaat Groningen – Drenthe 
Ubbo Emmiussingel 79    9711 BG Groningen 
mevr. L. Winter  
Email: vicariaatgrdr@bisdomgl.nl    
tel: 050-4065888 alle dagen (vrijdagmiddag afwezig) 

 
Aan deze avond zijn geen kosten verbonden. 

mailto:vicariaatgrdr@bisdomgl.nl


 

 

Veurjaor 
 
Nao kaole dagen met wat miezerige regen  
was daor zo mar opiens de zun 
Het wonder bluide lôs….  
deur blauwe lochten as een zegen  
dat ik het haost niet vatten kun. 
 

’t Was in – en um mij hen, 
’t umsleut mien hiele wezen. 

Wat sluup wuur wekt met zachte haand 
de hof was wit van blui… 

En met de lof van vinkies en van mezen 
steeg ok mien daank vanoet een vredig laand. 

 
Ik vruug niet meer,  

ik vuulde mij zo riek…. tevreden  
en warmde mij an zuver licht  

deur Hogerhaand besteld  
zo was het in de hof van Eden… 

De wereld kreeg een nij gezicht. 
 
 
 

Uit ‘De draod lôp deur’  
van Janny Alberts-Hofman 

 


