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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
PASTORES

EINDREDACTIE
Ina Heijnen
Telefoon: 0591-354116
hermanina@hotmail.com

Pastoor: J. Okonek
Stellingstraat z.z. 4
7891 JA Klazienaveen
jokonek@live.nl
Vrije dag: maandag
Pastor: Myriam Oosting
Kloosterweg 2
7881 LE Emmer-Compascuum
myriam.oosting@gmail.com
Vrije dag: vrijdag

DRUK EN ADVERTENTIES
Fam. Heijnen
Telefoon: 0591-354116
hermanina@hotmail.com

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
Centraal nummer:
06-51751592
Voorzitter:
Pastoor Okonek
Vicevoorzitter:
Henk Kuhl
tel: 0591-312478
Secretaris/Communicatie: Mirjam Buizer
Penningmeester:
Vacant
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
Sluitingsdatum inleveren kopij voor het volgende nummer van het
Klaverblad is vrijdag 1 februari 2019
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. 2 loopt van
23 februari 2019 t/m 22 maart 2019
Klaverblad
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VIERINGEN OP DE LOCATIES
3de zondag
CV-DoP
19.00
Pastoor Okonek
19.00
Oec. viering
10.00
Pastoor Okonek
10.00
Viering met Ziekenzalving
Pastoor Okonek
14.00
de
4 zondag
Pastoor Okonek
19.00
Pastor Myriam
19.00
Pastor Myriam
10.00
Pastoor Okonek
10.00

dag

26 & 27 jan
Klazienaveen
Barger-Compas
Zwartemeer
Emmer-Compas
30 jan
Zwartemeer
2 & 3 feb
Klazienaveen
Barger-Compas
Zwartemeer
Emmer-Compas
Klazienaveen
Poolse viering
5 feb

dinsdag

Emmer-Compas

Pastoor Okonek

dag

6 feb
Dillehof
Klazienaveen

Viering met Ziekenzalving

dag

9 & 10 feb
Zwartemeer
Emmer-Compas
Klazienaveen
Barger-Compas
14 feb

2de zondag
Pastoor Okonek
19.00
Pastor Myriam
19.00
Pastor Myriam
09.30
Pastoor Okonek
09,30
Viering met Ziekenzalving

donderdag

Barger-compas

Pastoor Okonek

16 & 17 feb
Zwartemeer
Emmer-Compas
Klazienaveen
Barger-Compas

6de

dag

19 feb

Viering met Ziekenzalving

dinsdag

Klazienaveen

Pastoor Okonek

dag
zaterdag
zondag
dag
woensdag

dag
zaterdag
zondag

woensdag

dag
zaterdag
zondag

dag
zaterdag
zondag
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Pastoor Okonek

zondag
CV-DoP
Pastoor Okonek
Pastoor Okonek
CV-DoP
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Heren
koor
koor
Henricuskoor
Dames
Gemengd koor
Dames

14.30

Viering met Ziekenzalving

Pastoor Okonek

koor
Samenzang
Dames

koor

14.00
koor

10.00
koor
Gemengd koor
Enjoy
Samenzang
Heren
koor

14.00
19.00
19.00
09.30
09.30

koor
Gemengd koor
Heren
Henricuskoor
Heren
koor

14.00
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dag
zaterdag
zondag

23 & 24 feb
Klazienaveen
Barger-Compas
Zwartemeer
Emmer-Compas

7de zondag
Pastor Myriam
Pastoor Okonek
Pastoor Okonek
Pastor Myriam

19.00
19.00
10.00
10.00

koor
Care Free
Dames
Yaëla
Dames

Viering MHvD: Viering voor de hele parochie Maria Hertogin van Drenthe
DoP:
Dienst onder leiding van Parochianen
VIERINGEN DOOR DE WEEK
Pastoor Okonek zal
op woensdag om 18.00 uur in Barger Compascuum voorgaan
en op woensdag om 19.00 uur in Emmer Compascuum.
Op donderdag om 18.00 uur in Zwartemeer
en op donderdag om 19.00 uur in Klazienaveen.
BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN
Week 04
Week 05
Week 06
Week 07
Week 08
Week 09

21 jan
28 jan
04 feb
11 feb
18 feb
25 feb

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

27 jan
03 feb
10 feb
17 feb
24 feb
03 mrt

Pastoor Okonek
Pastor Myriam
Pastor Myriam
Pastoor Okonek
Pastor Myriam
Pastor Myriam

De week loopt van maandag 0.00 uur tot en met zondag 24.00 uur.
Pastor Myriam Oosting tel: 0591-226172
Pastoor Okonek
tel: 06-34905233
COMMUNIE THUIS
Zieken en/of ouderen die minder mobiel zijn, kunnen
kracht putten uit het ontvangen van het sacrament en
het gezamenlijk gebed.
In onze parochie is het ook mogelijk om de communie
thuis te ontvangen. Pastor Myriam of mensen van een
speciale werkgroep komen dan thuis om samen met
u te bidden en de communie te geven.
Wanneer u niet meer in staat bent om naar de kerk te komen, of kerkdiensten
bij te wonen en wel graag de communie wilt ontvangen kunt u contact
opnemen met pastor Myriam, tel: 0591-226172
Klaverblad
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SACRAMENT VAN ZIEKENZALVING
Op tijd de Ziekenzalving ontvangen
Dit sacrament is een steun voor iedereen die lijdt en ziek is. In momenten dat
een mens ziek is, dan kan er angst en twijfel zijn, ook naar God. Door de
Ziekenzalving wil God op een liefdevolle, troostende en sterkende manier bij
de zieke en natuurlijk ook bij de stervende mens komen. Men kan de
Ziekenzalving vaker ontvangen. Het gebeurt ook regelmatig dat mensen voor
een zware operatie de Ziekenzalving ontvangen. Er zijn ouderen die jaarlijks
het Sacrament van de Ziekenzalving ontvangen. Ze voelen aan dat ze ouder
worden en ze weten dan: de Heer is dicht bij mij, Hij geeft mij kracht.
Dus… graag op tijd doorgeven om in alle rust een afspraak te kunnen maken
en het ontvangen van het sacrament voor te bereiden. Op tijd de Ziekenzalving
ontvangen voorkomt teleurstelling! In situaties wanneer er geen priester
beschikbaar is, is het mogelijk de Ziekenzegen te ontvangen. De Ziekenzegen
wordt toegediend door een pastoraal werk(st)er.
U kunt voor het Sacrament van de Ziekenzalving contact opnemen met:
Pastoor Okonek tel: 06-34905233 Voor de Ziekenzegen kunt u contact
opnemen met: Pastor Myriam tel: 0591-226172
DOOP - WELKOM IN DE GEMEENSCHAP VAN DE KERK
In het sacrament van het Doopsel geeft God ons zijn ‘ja’ en
wordt de pasgeborene kind van God. De dopeling wordt
opgenomen in de gemeenschap van de Kerk en in de
parochie/locatie waarin het gezin woont. Meestal zijn het de
ouders die voor hun kind de keuze maken en daarmee
uitspreken dat ze hun zoon of dochter het geloof willen
bijbrengen. Het is altijd een bijzonder feestelijke aangelegenheid als kinderen
tijdens de zondagse Eucharistieviering gedoopt worden en in de gemeenschap
van de Kerk en de geloofsgemeenschap worden opgenomen. In uitzonderlijke
situaties kan daarvan worden afgeweken en is het mogelijk om de doop te
laten plaatsvinden in een aparte viering. Wilt u uw kindje laten dopen? Dan
kunt u op het parochiebureau van uw eigen locatie een aanvraagformulier
invullen. Pastoor Okonek zal dan contact met u opnemen voor de
doopvoorbereiding.
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.
Klaverblad
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OPENINGSTIJDEN PAROCHIEBUREAU OP LOCATIE
B.COMP

E.COMP

Verl. Oosterd. WZ 67 Hoofdkan. OZ 82

0591-349051
Maandag

KL.VEEN

ZW.MEER

Stellingstr. ZZ 4

De Hoven 8

0591-351351

0591-649071 0591-769144

11.00-12.00

18.15-18.45

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

18.30-19.30

11.00-12.00

18.30-19.00

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.)
FAMILIE BERICHTEN PAROCHIE MARIA HERTOGIN VAN DRENTHE
In de St. Josephkerk
van Barger-Compascuum is
op 6 januari gedoopt

Sem Pool

zoon van Jeroen Pool en
Carina Pool - Bos
Jan Berendstraat 28
In de St. Willehaduskerk van
Emmer-Compascuum is
op 6 januari gedoopt

Rob Schooneveldt
Runde NZ 127

Klaverblad

Namens de Parochie van harte gefeliciteerd
en van harte welkom in onze geloofsgemeenschap
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WOORD VAN DE PASTOR
Een nieuw jaar, een nieuw begin
Beste medeparochianen, het jaar is al enkele weken oud als u dit parochieblad
ontvangt. Maar we staan nog een beetje aan het begin. In de Kersttijd hebben
we gevierd dat God een nieuw begin heeft gemaakt in de tijd.
Een nieuw begin dat misschien onverwacht anders was dan wij van een grote
en machtige God verwachten. Maar wel echt een nieuw begin, waarbij de oude
schepping niet uitgewist wordt om vervangen te worden door een betere. God
maakt een nieuw begin, maar niet zonder de oude mens: “Ontvangen van de
heilige Geest, geboren uit de maagd Maria.” Het nieuwe heft het oude niet op,
maar vormt het om.
Gods scheppende en verlossende
macht uit zich niet door iets geheel
nieuws te maken, maar door op Zijn wijze
in te spelen op wat al geschied is. Zo kan
God als het ware recht schrijven op onze
kromme lijnen. En zo maakt Hij de tijd:
verleden, heden en toekomst vrij voor
een goede voltooiing. Dat is Blijde
Boodschap, dit mag ons vertrouwen
geven voor de toekomst.
Ook in onze parochie gaan we nieuwe wegen in. De fusie is nu enkele jaren
achter de rug. En de veranderingen die dat met zich meebracht beginnen te
wennen. Afgelopen jaar kregen we echter nog wel de uitdaging om een nieuw
computerprogramma in te voeren voor ledenadministratie, boekhouding en
kerkhofadministratie. Dat was een hele klus, die dankzij toegewijde vrijwilligers
grotendeels geklaard is.
We hebben ook een begin gemaakt met een nieuwe pastoor. Ik denk dat
iedereen het met mij eens is, dat dit een goed begin was. En als pastoraal
team vinden we dat het nu een goed moment is om na te denken over een
nieuw pastoraal beleidsplan.
Waar staan wij voor als parochie? Wat willen we graag doorgeven en hoe
willen we dat doen? Een eerste voorstel is geschreven en de komende
maanden willen we hierover verder in gesprek gaan. U zult er hopelijk meer
van horen. En we staan altijd open voor goede suggesties.
Mede namens pastoor Okonek wens ik u

Klaverblad
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HET SACRAMENT VAN DE ZIEKENZALVING
Op diverse momenten vindt er -begin dit jaar- in onze
parochie een ‘gemeenschappelijke Ziekenzalving’
plaats waarin meerdere mensen tijdens een
Eucharistieviering worden gezalfd. De aanwezigheid
van meerdere mensen, de viering zelf en ook de
ontmoeting daarna, kunnen veel betekenen voor
mensen.
In 2019 Eucharistievieringen met ‘Ziekenzalving’:
• Zwartemeer:
woensdag 30 januari om 14.00 uur r.k. kerk
• Emmer-Compascuum: dinsdag 5 februari om 14.00 uur r.k. kerk
• Klazienaveen:
woensdag 6 februari om 10.00 uur
Woon- en Zorgcentrum Dillehof
• Barger-Compascuum: donderdag 14 februari om 14.00 uur r.k. kerk
• Klazienaveen:
dinsdag 19 februari om 14.00 uur r.k. kerk
Beste parochianen, het sacrament van Ziekenzalving hoeft niet het laatste
sacrament te zijn, een eindstation, maar, het kan ook een nieuw begin zijn.
Een bemoediging, een handreiking om door te gaan en verder te groeien in
geloof. Weet u van harte welkom in de Eucharistievieringen met
‘Ziekenzalving’.
Pastoor Józef Okonek SChr
VAN DE BESTUURSTAFEL
Allereerst wil ik iedereen een gezegend 2019 wensen; ik
hoop dat het voor u een jaar wordt waarin dromen realiteit
worden. Dat wens ik ook voor de parochie, want we
hebben met elkaar nog veel dromen voor onze parochie.
De pastores hebben deze dromen geprobeerd te
vertalen in een pastorale visie en dat weer
omgezet naar een werkplan. Graag vullen we dit
aan met uw dromen en we hopen natuurlijk ook
dat u meehelpt deze te realiseren. Dan gaan er
natuurlijk ook wel dingen fout, maar als u
daarover met ons in gesprek wilt, zullen we daar
altijd tijd voor maken.
Per 1 januari zijn er weer een paar
veranderingen. Allereerst is het bedrag van de
misintenties op alle locaties gelijkgetrokken en
ze kosten nu 6 euro.
Klaverblad
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Verder is het Reglement voor onze begraafplaatsen door de Bisschop
goedgekeurd. In de loop van februari of maart zal deze klaar zijn om te
verspreiden. Als u het nieuwe reglement wil hebben, kunt u dit mailen naar
begraafplaatsen.mhvd@gmail.com. U krijgt dan een digitale versie, tenzij u
uitdrukkelijk vraagt om een papieren versie.
Tot slot heeft u waarschijnlijk gelijk met dit Klaverblad de
(dikke) envelop van Kerkbalans ontvangen. Naast onze
vraag of u financieel wilt bijdragen, vragen wij u
(eenmalig) om de gegevens, die wij van u hebben voor
onze ledenadministratie, te controleren en zo nodig aan
te vullen.
Ook ziet u dat er een machtigingsformulier bijgevoegd is. De oude
machtigingen, die u aan ons hebt gegeven, zijn allemaal vervallen. Maar
mogelijk had u een automatische overschrijving lopen. Als dat zo is, moet u
die zelf stopzetten! U kunt op het machtigingsformulier aangeven dat u per
maand wilt betalen. Als u dat doet, verwachten wij dat de eerste afschrijving in
maart zal plaatsvinden. Mogelijk vindt er dan ook eenmalig een inhaalactie
plaats (om januari en februari te innen).
BEDEVAART NAAR KRAKAU 2019
Van 9 tot en met 19 september 2019 wordt er een bus bedevaart
georganiseerd vanuit de regio Groningen - Drenthe.
Het wordt een bedevaart reis met indrukwekkende bedevaartsplaatsen
o.a. Poznan, Maria Lichen Stary, Czestochowa, Krakau, Praag Phlzen,
Maria Lach
Om u de reis voor te stellen hebben we een aantal informatiebijeenkomsten
in de regio Groningen - Drenthe gepland:
21 januari om 19.30 in de pastorie
Langestraat 75
9671 PC Winschoten

23 januari om 20.00 in de pastorie
Blankeslaan Oost 2A
7901 BE Hoogeveen

30 januari om 19.30 in de pastorie
Verlengde Oosterdiep 67 WZ
7884 RK Barger - Compascuum
Als u interesse heeft om bij de avond aanwezig wilt zijn dan even aanmelden
bij Margret Pater. Dit in verband met de koffie en de thee die u aangeboden
wordt. Voor verdere informatie en interesse over deze bedevaart kunt u
contact opnemen met:
Margret Pater
0597-415368 of 06-11189638
margretpater@outlook.com
Klaverblad
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GROEIEN IN GELOOF? – BONIFATIUS ACADEMIE
Soms is onze geloofskennis wat weggezakt. Soms
zou je wat handvatten wensen om met je geloof
aan de slag te kunnen gaan als vrijwilliger in de
parochie. In het verleden was er de Pastorale
School met twee jarige cursussen op gebied van
liturgie en catechese. Maar tegenwoordig heeft
niet iedereen de tijd of mogelijkheden om zo’n
lange cursus te volgen.
Het bisdom heeft nu een nieuwe formule gevonden
om mensen, die in een bepaald onderwerp
geïnteresseerd zijn, tegemoet te komen. In januari
2019 is gestart met de Bonifatius Academie. Die
naam is misschien misleidend. Het is geen
Hogeschool voor geleerden. De Bonifatius Academie wil cursussen aanbieden
voor actieve parochianen die zich willen verdiepen in een bepaald onderwerp.
Of die aan de slag willen met hun geloof.
Het aanbod bestaat uit korte cursussen van vijf bijeenkomsten. De
onderwerpen zijn o.a. Bijbel, Geloofsbelijdenis, Diaconie en Spiritualiteit,
Liturgie en Gemeenschapsopbouw. De cursussen vinden deels op zaterdagen
en deels op avonden in de week plaats. De eerste bijeenkomst en afsluitende
bijeenkomst van iedere cursus zijn op een zaterdag. Op die dagen kunnen de
cursisten van de verschillende cursussen ook elkaar ontmoeten, en ervaringen
met elkaar uitwisselen.
Het motto van de Bonifatiusacademis is: “Plus quam libri” en dat betekent
“meer dan boeken”. Een veelzeggend motto dat duidelijk wil maken dat het
niet gaat om feiten- of boekenkennis, maar dat de cursussen als doel hebben
om door kennisoverdracht en ontmoeting ons geloof te verdiepen, te beleven,
te delen en door te geven.
In onze kerken liggen folders over de Bonifatiusacademie, maar pastoor
Okonek en ik willen ieder, die meer zou willen weten, graag verder helpen.
Vrijwilligers die een cursus volgen van de Bonifatius Academie kunnen de
cursuskosten via de parochie vergoed krijgen. We hopen dat er in onze
parochie mensen zich uitgenodigd voelen om via deze weg aan de slag te
gaan met hun geloof en daarin te groeien.
Pastor Myriam
Info: www.bonifatiusacademie.nl
bel/app de studiesecretaris: 06-2486 3901
Studiegids aanvragen? Aanmelden?: l.winter@bisdomgl.nl tel: 050-4065888
Klaverblad
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ONTMOETINGSDAG IN SAPPEMEER
voor mensen, die hun partner hebben verloren
De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom GroningenLeeuwarden organiseert elk half jaar in telkens een andere regio een
Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren.
De eerstvolgende keer vindt de ontmoetingsdag plaats in Sappemeer op:
donderdag 21 maart 2019 van 10.00 tot ongeveer 15.30 uur in de pastorie,
Noorderstraat 154, 9611 AP Sappemeer.
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 12 maart 2019 opgeven bij de afdeling
Pastorale Dienstverlening van het Bisdom Groningen-Leeuwarden
Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen
tel: 050-4065888
email: l.winter@bisdomgl.nl
Wilt u meer of andere informatie, dan kunt u bellen met:
Mevr. A. van Diepen-Galama tel: 0527-252418
Dhr. A. van Rijdt
tel: 06-51042611
Mevr. M.H.A. Steen-Blom
tel: 0516-850820
Na opgave ontvangt u rond 14 maart 2019 een programma, een
routebeschrijving en verdere informatie over de ontmoetingsdag. Sappemeer
is per trein en bus bereikbaar.

De voorbereidingen voor

The Emmercom-Passion
zijn al weer in volle gang
noteer vast in uw agenda
14 april

Klaverblad
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Willie en Jannet
 Dijck

Kanaal A NZ 100

Emmer-Compascuum
Tel: 06-50206237







Nieuw-Weerdinge


Emmer-Compascuum

Ter Apel

Woensdagmorgen:
Donderdagmorgen:

Donderdagmiddag:
Vrijdagmorgen:
Zwartemeer
Vrijdagmiddag:
Musselkanaal
Zaterdagmorgen:
Emmer-Compascuum

Klaverblad
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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:

joseph.mhvd@gmail.com
lb.joseph.mhvd@gmail.com

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. Gg. St. Joseph

LOCATIERAAD
Voorzitter:
Secretaris/Vicevoorzitter: (Vacant)
Budgethouder:
Onderhoud gebouwen :
Kerkhoven:
Communicatie:
Diaconie/catechese:
Liturgie/gemeenschapsopbouw:

Benny Rijfkogel
Herman Linnemann
Arie Buizer
Jan Bruins
Herman Wehkamp
Vacant
Marja Grummel
Ria Feringa

0591-349706
0591-349333
06-12511992
0591-349500
0591-349082
0591-348843
0591-349523

REDACTIEADRES
Truus Dijck tel: 0591-391084 H. Linnemann tel: 0591-349333
E-mail: joseph.mhvd@gmail.com of in de brievenbus van de pastorie
CONTACTPERSOON BEZORGING
Truus Dijck
Posthoorn 7
7884 PA Barger-Compascuum

Klaverblad
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zaterdag 26 januari
Gezusters Wielage, Minie Wubkes-Többen, ouders Hake-Cramer, Wout
Verwer, Mariëtta Hartmann, Maria Gezina Brijan-Lingenaar, Engel KuhlRolfes, fam. Linnemann-Drees, Willy Menzen.
Zaterdag 2 februari
Gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, ouders Linneman-Rass, ouders
Steenhuis-Rolfes en dochter Lia, Wim Wehkamp, Karin Drent, Maria Gezina
Brijan-Lingenaar, Engel Kuhl-Rolfes, Willy Menzen.
Zondag 10 februari
Gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, Johan Bernhard Tubben en Anna
Dina Tubben-Sandker, Karin Drent, Mariëtta Hartmann, Maria Gezina BrijanLingenaar, Engel Kuhl-Rolfes.
Zondag 17 februari
Gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, Maria Gezina Brijan-Lingenaar,
Engel Kuhl-Rolfes, Willy Menzen.
KOSTERS
G. Wolken 0591-349033
M. v.d. Aa 0591-349144
S. Siekman 0591-859762
OUDERENVIERING
Op donderdag 14 februari is er 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.
KOFFIEDRINKEN
Zondag 10 februari
is er na de viering weer gelegenheid om
een kopje koffie te drinken in de parochiezaal.
U bent hier allen van harte uitgenodigd!

Klaverblad
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NIEUWS VAN DE ST. THERESIA SCHOOL
De stroom van het water
Regen in Nederland, een overstroming
in Australië of een waterval in Brazilië,
overal stroomt water. Het zoekt z’n
eigen weg. Een plas, een druppel of
een zee.
Soms is het veel, soms is het weinig.
Eb en vloed, zoet en zout,
je vindt het in alle soorten en maten.
Of het nu in de soep zit of we
gebruiken het voor te douchen, we kunnen niet zonder.
Dus laat ons er zuinig mee omspringen.
SCHOON WATER is het thema van de vastenactie 2019.
Ook de Theresiaschool doet, zoals de vorige jaren, dit jaar weer mee aan de
vastenactie. Schoon water, belangrijk voor alle mensen, is dit jaar het thema
waar het allemaal om draait. Hoewel schoon water van levensbelang is, is dit
niet vanzelfsprekend voor heel veel mensen. De vastenactie wil dit jaar geld
inzamelen voor een aantal waterprojecten, zodat meer mensen gebruik
kunnen maken van schoon water.
Het team van de Theresiaschool
wenst U allen een heel goed 2019
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: 0591348843
FELICITATIES
Wij willen iedereen die
in deze periode iets te vieren
heeft, namens de parochie
van harte
feliciteren.

Klaverblad

Bedevaart naar Krakau, Kerststallen,
Voedselbank, KBO, Retraitre………………..
het staat allemaal in dit Klaverblad
dus…..
de moeite waard om het hele blad door te lezen
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Doorndistel 16
Klazienaveen
Tel: 0591-312223
www.woonsfeerheine.nl
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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:
NL 25 RABO 0330 6792 01
t.n.v. Gg. St. Willehadus RC Kerkbijdrage
Algemeen rekeningnummer:
NL 71 RABO 0135 1018 32
t.n.v. Gg. St. Willehadus Rc Algemeen
o.a. voor: misintenties, parochieblad enz.
LOCATIERAAD
Voorzitter:
Gebouwen/Vicevoorzitter:
Secretaris:
Budgethouder:
Kerkhofbeheer:
Diaconie:
Liturgie/parochie-opbouw:
Catechese:

Erik Meijer
Allidus Ahlers
Theo Sewüster
Tineke Koop
Joh Heine
Mariëlle Oost
Henk Zwart
Vacant

tel: 06-51479189
tel: 0591-354093
tel: 0591-354967
tel: 0591-351643
tel: 0591-351905
tel: 0591-353036
tel: 0591-351105

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: 06-53188727
RK. Begrafenisvereniging Sint Barbara
Website: http://rksintbarbara.nl
Klaverblad
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zondag 27 januari
Greetje Schulte-Heller, Helena Alida Harms-Ophof, overl. fam. HerbersEllermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina WolthuisWeghorst, Ina Schuur-Wilts, echtpaar Wolters-Twickler, overl. ouders
Ellermann-Schutte, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Rika
Harms-Schulte, Marlies Snuverink-Sturre, Maria Margaretha Ahlers-Hoezen,
Herman Sturre.
Zondag 3 februari
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam.
Mulder-Wolters, Jozef Sturre, overl. ouders Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina
Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Hendrik Koop en Annie KoopSchoemaker, Diny Hendriks, Willem en Herman Buurman, overl. ouders
Ellermann-Schutte, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van
Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve,
Geert Harm Thole, Lenie Bentlage-Tieben, Herman Sturre, Enno en Greet
Timmer, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen.
Zaterdag 9 februari
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters,
ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Maria Wilhelmina WolthuisWeghorst, Klaas de Vries en Annie de Vries-Twickler, Renk Kuper, fam.
Kuper-Wolbers, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Ria Kaijser-Dijck, Herman
Sturre.
Zaterdag 16 februari
Greetje Schulte-Heller, Helena Alida Harms-Ophof, overl. fam. HerbersEllermann, fam. Mulder-Wolters, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Jan
Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne-Wessel, overl. ouders EllermannSchutte, ouders Thole-Kloppenburg, Rudolf Tiben en Helena Tiben-Heller,
Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Jan
Geert Meijer, Henk Scheven, Herman Sturre.
KOSTER VAN DE WEEK
ma 21 jan
ma 28 jan
ma 04 feb
ma 11 feb
ma 18 feb

Klaverblad

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

zo 27 jan
zo 03 feb
zo 10 feb
zo 17 feb
zo 24 feb

René Berendsen
Diny de Roo
José Wessel
Margriet Ahlers
René Berendsen

Emmer-Compascuum

0591-353630
0591-351697
06-27369058
0591-354093
0591-353630
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PAROCHIEBUREAU
JANUARI
ma 28 Tiny Hogenbirk
do 31 Christa Schut
FEBRUARI
ma 04 Bernadette de Roo
ma 18 Tiny Hogenbirk
ma 11 Tonny Thole

do 14 Mieke Hoesen
do 21 Christa Schut
ma 25 Bernadette de Roo

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR
datum
zo 27 jan
zo 03 feb
za 09 feb
za 16 feb

misdienaar/acoliet
Arjen Hoezen
Annemiek Bos
Inge Bolk
Chantal Witteveen
Rianne Hoesen Jo-Ann Loves

lector
Erik Meijer Jorinde Wessel
Jolien Dijck
Ria de Vries
Diny Thole

BLOEMVERSIERING
Gr 2
Gr 3
Gr 4

S. Wilkens
M. Tiben
G. Rengers
H. Idema
M. Tromp
M. Spijker

0591-351081
0591-353718
0591-354229
0591-354626
0591-354507
0591-353482

21 jan

03 feb

04 feb

17 feb

18 feb

03 mrt

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN
Groep
Groep 2
Groep 3
Groep 1

22 jan t/m
05 feb t/m
19 feb t/m

Periode
26 jan
08 feb
22 feb

KVE
Dinsdag 12 februari
Pastoor Buter neemt ons mee op reis
langs mooie kerken en kathedralen
Dinsdag 12 maart
Harrie Lubbers verteld over zijn leven als blinde
Alle bijeenkomsten zijn in ons Parochiehuis en beginnen om 19.30 uur
VAN HARTE WELKOM!
Klaverblad
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CONTACTMIDDAG
Op dinsdag 5 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
FAMILIEBERICHTEN
Gedoopt
Doopberichten van de locatie zijn te vinden bij Algemene Informatie
Overleden
Op 14 december is, overleden onze parochiaan

Geert Zaan (kapper Zaan)
Op dinsdag 18 december was voor hem de avondwake waarna gelegenheid
om het condoleanceregister te tekenen. Op woensdag 19 december was de
afscheidsviering in onze kerk waarna aansluitend de crematieplechtigheid in
Emmen was.
Dat hij mag ruste in vrede.
We wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies.
********************************
Wij hebben bericht ontvangen dat op 4 januari is overleden
onze oud-parochiaan Henk Schoo
De crematieplechtigheid heeft in familiekring
plaatsgevonden.
We wensen de familie sterkte met dit verlies.

Verhuisd
De familie Huls-van Rooij is verhuisd van de C. Ouwerkerkstraat 13
naar Melkweg 23a, 7871 PE Klijndijk
We wensen hen een fijne tijd op hun nieuwe adres
De heer Robert Schooneveldt is verhuisd van Kloosterweg 42
naar Runde ZZ 127 7881 JL Emmer-Compascuum
We wensen hem een fijne tijd op zijn nieuwe adres.
Klaverblad
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JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 22 FEBRUARI
J. Kaiser
C.M. Scheven-Hoppe
M.G. Ellermann-Kuper
G.M. Hölscher-Roufs
J.L.M. Bisschop
C.J. Molenkamp-Helmich
A.M. Voss-Bos
A.G. Welling-Spijker
T. Scheve-Weitering
J. Scholte-Blaauw
A.M. Sturre-Deuling
M.M. Herbers-Muter
J.H. Muller
M.H. Schepers-ter Veen
J.T. Langen-Vennedunker
W.H.J. van Uem

Runde NZ 152
Oosterdiep WZ 119
Zr. Simpliciastraat 5
Elzenlaan 17
Hoofdkanaal OZ 42
Spoel 67
Spoel 89
Spoel 125
Creel 22
Kalkwark 1
Hoofdkanaal OZ 49
Maatschappijweg 25
Wilgenlaan 21
Hoofdkanaal WZ 47
Hoofdkanaal WZ 111
Spoel 63

7881 JL
7881 GR
7881 MN
7881 PV
7881 CL
7881 BH
7881 BN
7881 BN
7881 AV
7881 LW
7881 CM
7881 NT
7881 PT
7881 AC
7881 AG
7881 BH

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

24-1-1931
27-1-1931
28-1-1939
30-1-1935
31-1-1942
1-2-1925
1-2-1930
2-2-1932
6-2-1943
9-2-1942
9-2-1938
15-2-1936
15-2-1943
16-2-1943
18-2-1936
18-2-1941

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!
Als u niet wilt dat uw verjaardag vermeld wordt, kunt u dit doorgeven via
e-mail: parochiewillehadus@kpnmail.nl of tijdens openingsuren op het
parochiebureau. Dit i.v.m. de nieuwe wet op privacy.
GIFT
We hebben een gift van € 50,- ontvangen voor een nieuw Mariabeeld
en € 50,- voor activiteiten in onze locatie. Hartelijk dank daarvoor!
JUISTE ADRES & TIJD VOOR KOPIJ INLEVEREN!
Helaas wordt de kopij niet altijd voor/op
de sluitdatum aangeleverd.
HET VOLGEND
Vóór in het Klaverblad staat altijd
KLAVERBLAD:
vermeld wat de uiterlijke inleverdatum
is van de kopij.
loopt van
HET JUISTE INLEVERADRES IS:
23 februari tot 22 maart
parochiewillehadus@kpnmail.nl
Kopij inleveren uiterlijk:
DUS NIET NAAR
vrijdag 1 februari!
INA HEIJNEN STUREN!
We vragen u vriendelijk hier a.u.b.
rekening mee te houden. Alvast hartelijk dank!!!
Redactie locatie St. Willehadus
Klaverblad
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50 JAAR KOORLID EN 25 JAAR DIRIGENT
Voor zondag 2 december stond het herenkoor St. Caecilia ingeroosterd om de
gezangen te verzorgen op de 1e zondag van de Advent. Enkele weken van
tevoren kreeg ondergetekende van pastor Myriam de vraag of er bij die
gelegenheid vóór in de kerk gezongen kon worden i.v.m. de inzegening van
de adventskrans en het op plechtige wijze ontsteken van de eerste kaars. Na
overleg met het koor werd op deze vraag positief gereageerd. De te zingen
liederen werden uitgezocht en gerepeteerd. Op de bewuste zondagmorgen
waren er bij het binnenkomen van de kerk pas 2 parochianen aanwezig.
Geleidelijk aan kwamen er meer kerkgangers bij.
Voor mij was het opvallend dat er ook enkele dames van het dameskoor uit
Barger Compascuum waren. Even later nam fotografe Jenneke plaats in de
eerste bank en Diny kwam met een iPad naar voren. Ik had wel in de gaten
dat er iets stond te gebeuren. Toen even later kleindochters Feline & Vera,
zoon Gert-Jan & schoondochter Karin, zoon Martijn & zoontje Josh door het
middenpad aan kwamen lopen, had ik door,
dat één en ander voor mij bedoeld was.
De viering begon en we zongen gezamenlijk
het openingslied. Gelukkig was dit het
bekende ‘O, Heiland open wijd de poort’, de
tekst hiervan ken ik gelukkig bijna uit mijn
hoofd want lezen ging haast niet vanwege de
tranen in mijn ogen. Toen Vera gevraagd
werd om de kaars aan te steken kreeg ik het
even te kwaad. Mijn gedachten gingen uit
naar Gré die altijd mijn steun en toeverlaat is
geweest en helaas dit prachtige moment niet
mee heeft mogen maken. Aan het eind van de
dienst werd het woord gegeven aan Erik
Meyer. Ik moest op het altaar komen en
kreeg, na mooie woorden van Erik, de Willehadonderscheiding uitgereikt door
pastor Myriam. Het was echt een heel grote verrassing voor mij.
Met alle aanwezigen werd op de melodie van ‘Komt nu met zang van zoete
tonen en wees van harte zeer verblijd’ (zeer toepasselijk) een feestlied
gezongen en na afloop was er een receptie in ons Parochiehuis. Ook dit was
keurig verzorgd en ik mocht verschillende cadeaus in ontvangst nemen.
Al met al was het een prachtige morgen voor me. Iedereen heel hartelijk dank.
Het mooiste was dat alles goed geheim was gehouden.
Veel parochianen dragen een steentje bij aan het parochiegebeuren. Zo
vormen we samen een gemeenschap en verdient ieder hiervoor dank. Zolang
de gezondheid het toe laat wil ik mijn bijdrage blijven leveren.
Met vriendelijke groet, Wim van Uem
Klaverblad
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KERSTMUSICAL 9 DECEMBER 2018
Daar stond hij dan, de herbergier met zijn
trotse éne ster. In zijn lied zong hij ‘Als ik
toch eens rijk was’. Hij had in de musical
flink gebogen voor de mensen van goede
komaf maar waar ging het nou écht om in
de wereld?
Niet over de roem en de trots maar over
de liefde voor een klein bijzonder kind,
geboren in een stal bij eenvoudige
mensen waar zelfs de engelen en de
herders voor kwamen en een ster die
ieder
de
weg
wees.
Hij besefte dat hij ze naar een oude stal
gestuurd had en zelfs de zorgverleners
(de vroedvrouw en de kraamverzorgster)
bot behandeld had. Voor de koningen en
de commissaris van de koningen,
mevrouw Klijnsma, had hij altijd een kamer met zelfs ‘kingsize’ bedden
beschikbaar.
Maria en Jozef kochten timmermanspotloden om een kribbe te maken en
zelfs Galilea meloenen werden verkocht op de markt.
Het was weer een musical waarin prachtig gezongen en gespeeld werd en
waar zeker 60 mensen van jong tot oud meededen. Mevrouw Klijnsma, (de
Commissaris van de Koning) was zelfs blij en trots dat ze een rol mocht
vervullen tussen zo’n enthousiaste groep mensen! Wat zijn er veel talenten!
We danken
iedereen die is
komen kijken,
met elkaar
hebben we
weer laten
zien wat
samen kerk
zijn is.
Dank aan
ieder die
hieraan, op
wat voor
manier dan ook, meegedaan heeft!
Dank allemaal!!!
Klaverblad
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KERSTSTALLEN EXPOSITIE












Wat een sfeervolle kerk.
Wat ontzettend veel kerststallen.
Wat een mooie en aparte stallen.
Wat een prachtige afwisseling.
Wat een mooie kaarten.
Wat leuk dat ook kinderen van nu (school) betrokken zijn.
Wat mooi dat de kerk nu open is
dat we dit mooie kerstgevoel kunnen
ervaren.
Wat genieten we hiervan.
Wat fijn dat we zo’n mooi doel hebben
om met onze familie even heen te
gaan.
Wat een mooi Kerstuitje.
Wat een publiek.

Dank aan allen die kwamen kijken,
en in bijzonder aan iedereen die iets
geschonken of beschikbaar gesteld heeft!
EEN GOED 2019!
De afgelopen weken waren in veel opzichten hoopvol.
De Adventperiode begon met dat ene lichtje op de adventskrans, licht dat ons
de verwachting op hoop bood.
Zaterdag 8 december waren er tientallen parochianen bezig met het opbouwen
van de Kerstmarkt en decor voor de musical.
Op zondag 9 december werd een indrukwekkende Kerstmusical in onze kerk
opgevoerd. Aansluitend was het, ondanks het slechte weer, een drukte van
belang op de Kerstmarkt. Die dag waren er meer dan 100! vrijwilligers in touw
voor kerstmusical en kerstmarkt.
Alle tachtigjarigen en ouder ontvingen in deze week een kerstpresentje van
onze St Willehaduslocatie, dat door medeparochianen rond werd gebracht.
En zo mochten we op weg gaan naar Kerst.
Maandagavond 24 december om 19.00 uur was er weer een zeer
drukbezochte familiekerstviering.
Eerste Kerstdag vierden we met veel parochianen het Hoogfeest van Kerstmis.
Op Eerste en Tweede Kerstdag, 29 en 30 december was de kerk ‘s middags
twee uur open en waren er meer dan honderd kerststalletjes, tekeningen en
kaarten te bewonderen. De kerk was alleen met kaarslicht verlicht.

Klaverblad
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De belangstelling was overweldigend, méér dan 400 grote en kleine
bezoekers wisten de weg naar het licht te vinden.

De kerststal, de kerstbomen, de prachtige kerstversiering, de schone kerk,
de Mariakapel die er prachtig uitzag en ook de tuinen rondom kerk en pastorie,
zorgen met elkaar voor een sfeervol geheel.
Ook de Oudejaarsvesper met de vele lichtjes in onze sfeervolle kerk omringd
door de kerststalletjes was een mooie viering.
Nieuwjaarsavond was er een Eucharistieviering voor de hele parochie en
aansluitend was er in ons Parochiehuis voor iedereen oliebollen en glühwein.
Zondag 6 januari ging pastoor voor in de viering van Openbaring des Heren
(Driekoningen) aansluitend werden we ook nu weer buiten opgewacht met
glühwein. En daarna gingen we allemaal naar het Parochiehuis voor de
nieuwjaarsreceptie.
Nadat iedereen genoten had van het gebruikelijke Nieuwjaars overzicht van
Pieternel en Thomasvaer en van een lekkere lunch gingen we allen voldaan
naar huis.
U begrijpt dat ál het bovenstaande niet mogelijk was geweest zonder de inzet
van onze pastoor, 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.
We zijn samen kerk en dat hebben u en jij ook dit jaar weer getoond!
Namens de Locatieraad:

Klaverblad
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INFORMATIE VAN DE LOCATIERAAD
KERKBALANS 2018
We bedanken graag iedereen die in 2018 een bijdrage heeft gegeven aan
Kerkbalans. We zijn als locatieraad hier heel erg blij mee. De inkomsten uit
Kerkbalans zijn van groot belang voor onze locatie St. Willehadus, het bedrag
dat is overgemaakt: € 35.000,Heel hartelijk dank hiervoor!
KERKBALANS 2019
Hierbij willen we u vast attent maken op Kerkbalans 2019.
Het thema dit jaar is ‘Geef voor je kerk’.
We hopen van harte dat we ook in 2019 weer op u mogen rekenen.
Namens de locatieraad, Tineke Koop, budgethouder
NIEUWS VAN DE HOEKSTEEN
Ook dit jaar zamelen we weer oud papier in, om als school
het budget aan te vullen voor extra spel en speelmateriaal
voor de leerlingen. We hopen dat u weer uw oud papier voor
ons wilt bewaren en het op de ophaaldagen op de
parkeerplaats voor onze kerk te willen brengen, om zo onze
school en leerlingen te ondersteunen.
Data container voor oud papier op parkeerplaats voor onze kerk:
De container is geopend op: dinsdagmorgen van ± 08.00 uur tot ± 17.00
uur en woensdagmorgen ± 08.15 uur tot ± 13.00 uur.
Plaatsen dinsdag 12 februari 2019 Ophalen woensdag 13 februari
Alvast hartelijk bedankt voor het sparen voor onze school
Kinderen en team van basisschool ‘De Hoeksteen’
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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. Gg. H. Henricus RC Kerkbijdrage
LOCATIERAAD
Voorzitter:
Secretaris:
Budgethouder:
Catechese:
Diaconie:
Gebouwen:
Liturgie:
Communicatie/Gemeenschapsopbouw:

Frederikus Kuper
Vacant
Jan Dobbe
Gerda Reuvers
Ria Bakker
Henk Oost
Albert Bruinewoud
Vacant

0591-314493
0591-317268
0591-315252
0591-312080
0591-314698

REDACTIEADRES
henricusparochie@hetnet.nl
CONTACTGEGEVENS UITVAARTVERENIGING IN CHRISTO SALUS
Voor
vragen,
informatie
of
wijzigingen
doorgeven,
ga
naar
www.uitvaartzorgics.nl (onder "VRAGEN/AANMELDEN EN/OF WIJZIGEN"
vindt u een formulier dat u kunt invullen en per mail aan ons versturen).
U kunt uw vragen en/of wijzigingen ook rechtstreeks aan ons mailen:
leden@uitvaartzorgics.nl
Heeft u vragen waarop u op de website geen antwoord kunt vinden, dan kunt
u bellen met onze ledenadministratie 06-28660516 of 0591-312499.
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
Zaterdag 26 januari
Overl. ouders Wübkes-Lange, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben
en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Tinie
Robben-Valke, Gerhardus Albertus Plas.
Zaterdag 2 februari
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Tinie Robben-Valke, Gerhardus
Albertus Plas, Harm Kolmer, Jan Roufs en overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs.
Zondag 10 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, Sophia Maria
Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Johan Wilhelm Tieben
en Margretha Maria Grummel, overl. ouders Vinke-Wolfs, Bennie Heidotting
en Griet Heidotting-Peters, Tinie Robben-Valke, Gerhardus Albertus Plas.
Na afloop koffie in de parochiezaal
Zondag 17 februari
Pastoor Middelkoop, Herman Heinrich Cosse en Helena Cosse-Koop, Annie
Bakker-Roewen, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van
der Werf, Lubertus Beukers en Maria Magretha Hemel en Johannes
Hermannus Hemel en overl. fam., Bennie Heidotting en Griet HeidottingPeters, Tinie Robben-Valke, Gerhardus Albertus Plas, Harm Kolmer, Jan
Roufs en overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs.
Dinsdag 19 februari
Rieks Rolink.
OUDERENVIERING
Op woensdag 06 februari is er om 10.00 uur
een eucharistieviering in de Dillehof, bestemd voor de
bewoners van de Dillehof en de Melde.
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 19 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
KOSTER VAN DE WEEK
21 jan
28 jan
04 feb
11 feb
18 feb

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

27 jan
03 feb
10 feb
17 feb
24 feb

H. Beukers
A. Peters
M. Koop
J. Lohuis
H. Beukers

tel: 0591-315725
tel: 0591-313627
tel: 0591-312241
tel: 0591-313286
tel: 0591-315725

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK
za 26 jan
za 02 feb
zo 10 feb
zo 17 feb

A. Verdel
G. Többen
A. Heijnen
G. Timmerman

tel: 0591-312976
tel: 0591-317515
tel: 0591-315653
tel: 0591-317726
VERGADERINGEN

Datum
ma 04 feb
di 05 feb
di 12 feb
di 12 feb

Tijd
09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
20.00 uur

Gelegenheid
KBO
Redactie Klaverblad
Omzien naar elkaar
Locatieraad

NIEUWS VAN DE SCHOLEN
OUD PAPIER MIDDELKOOPSCHOOL
De container staat doorlopend aan De Strijp
in het tuinbouwcentrum.
OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL
De container staat achter Top1Toys.
Tijdens de openingsuren kunt u uw papier daar brengen.
KAARTEN
Op dinsdag 29 januari om 13.30 uur kaartmiddag voor
ouderen. Iedereen is van harte welkom in de parochiezaal.
De deelname bedraagt 2 euro. Voor koffie of thee en fris
wordt gezorgd. Elke laatste dinsdag van de maand
De Zonnebloem, afd. Klazienaveen
Klaverblad
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K(ATHOLIEKE) B(OND) VAN O(UDEREN) AFD. KLAZIENAVEEN
KBO-PCOB is met een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie
van Nederland. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren
volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. KBO-PCOB
draagt bij aan een krachtige positie van senioren en maakt zich daar sterk
voor, zowel op landelijk als op provinciaal en plaatselijk niveau.
KBO-PCOB is het samenwerkingsverband van de twee landelijke
verenigingen Unie KBO en PCOB. Sinds 2017 hebben beide verenigingen
hun krachten gebundeld en vormen zij op landelijk niveau de
seniorenorganisatie KBO-PCOB. Lokale afdelingen van KBO en PCOB
zoeken elkaar ook steeds vaker op.
De allereerste leden van Klazienaveen waren lid van de afdeling KBO Emmen.
Toen het ledental uit Klazienaveen bleef groeien werd besloten dat
Klazienaveen een eigen afdeling op zou richten. Onze afdeling is opgericht
tijdens de oprichtingsvergadering van 28 september 1990. Zr. Brigigittien van
den Engel was de drijvende kracht in de beginjaren. In het eerste jaar had de
afdeling 45 leden. Sinds 2002 heeft de afdeling ook een eigen website,
www.members.ziggo.nl/kboklazienaveen
Hierop komen onder andere de verslagen en de foto's van de bijeenkomsten.
Verder kunnen de leden hier ook het programma's van de jaarlijkse
bijeenkomsten inzien, en is er ook een nieuwspagina.
Naast belangenbehartiging biedt het lidmaatschap ook vele voordelen zoals:
• 10 keer per jaar het Magazine van de KBO-PCOB (t.w.v. € 49.50)
• KBO-PCOB maakt werk van de behartiging van de belangen van
senioren op het gebied van zorg & wonen, veiligheid, koopkracht,
digitalisering en zingeving
• Gratis advies van getrainde vrijwilligers via de Servicetelefoon,
Juristentelefoon en Pensioentelefoon
• Informatie en advies aan huis van getrainde veiligheidsadviseurs,
ouderenadviseurs en tabletcoaches
• Aantrekkelijke collectiviteitskorting op bijvoorbeeld de zorgverzekering
van het Zilveren Kruis (en daarmee de rijbewijskeuring) en energie
• Winkelen met korting vanuit de eigen stoel in de online
ledenvoordeelwinkel
• Ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling in de eigen buurt
• Speciale aanbiedingen voor dagjes uit via het blad of op de website
✓ Het lidmaatschap kost € 22.50 per persoon per jaar.
✓ Voor verdere informatie verwijs ik graag naar bovenvermelde website.
Ik nodig u uit eens te komen kennismaken op een van onze ledenmiddagen of
nadere informatie in te winnen bij een van onze bestuursleden. Hun namen
en telefoonnummers staan ook op onze website. Ik hoop u binnenkort te
mogen begroeten op een van onze ledenmiddagen of te verwelkomen als
nieuw lid.
Bertus Hoge, Secretaris / wnd. Voorzitter
Klaverblad
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LOCATIERAADVERGADERING 11 DECEMBER 2018
➢
➢
➢

➢

➢

Vanaf 2019 zijn er voor alle locaties nieuwe uitvaartboekjes. De
avondwake groepen gaan een gezamenlijk basisboekje maken voor
de avondwake.
Er is voor de wekelijkse avondvieringen een Eucharistievieringboekje
gemaakt. Er wordt ook een woord- en communieviering boekje
gemaakt.
Er worden vanaf 1 januari 2019 andere missaaltjes voor de
weekendvieringen besteld. De liederen staan niet meer in het
missaaltje. Er wordt gebruik gemaakt van de liederen uit de rode
bundels in de kerk. Dit is een proef voor een aantal maanden. Daarna
wordt er geëvalueerd.
Er is een brief van een parochiaan binnen gekomen betreffende
ruimen van oude graven. Er is al eerder afgesproken dat er 2 oude
graven bij het kruis behouden blijven. De locatieraad gaat met de
kerkhof onderhoudsgroep in overleg over andere oude graven. De rest
wordt geruimd als er niet betaald wordt.
Volgende locatieraadvergadering is 8 januari 2019.
MEDEDELING WEEKEND MISSAALTJE

Voor de weekend-vieringen gebruiken we het missaaltje van uitgever Berne.
In dit missaaltje stonden ook de liederen afgedrukt. Was wel gemakkelijk, maar
ook kosten makend.
De locatieraad heeft daarom besloten om per 1 januari 2019 missaaltjes te
bestellen waar geen liederen meer in opgenomen zijn. De lezingen staan wel
afgedrukt maar voor het zingen gaan we weer de rode bundel gebruiken.
De bijdrage voor het missaaltje (€ 0.25 per boekje) blijft wel onveranderd.
Mocht u hierover vragen hebben, neem dan alstublieft contact op met:
Frederikus Kuper, de voorzitter van de locatieraad.
E-mail: fkuperhome@hetnet.nl
BELANGRIJKE MEDEDELING
Voor de opgave van misintenties hanteren we al jaren hetzelfde bedrag. In het
kader van de fusie en het samen trekken van de verschillen tussen de locaties
heeft het bestuur besloten om de prijs van een misintentie te verhogen naar
€ 6,= per gelezen intentie.
De opzet van de misintentie blijft wel onveranderd. Dus wat altijd gerekend
werd als één intentie, is het nu ook en in die gevallen waar er twee of meer
intenties gerekend werden, is dat nu ook zo. Enkel het bedrag is verhoogd.
Deze verhoging is ingegaan per 01-01-2019. Mocht u hierover vragen hebben,
neem dan alstublieft contact op met Frederikus Kuper, de voorzitter van de
locatieraad. Email: fkuperhome@hetnet.nl
Klaverblad
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ZWARTEMEER - PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA
Kerk en Parochiebureau
De Hoven 8
7894 BT Zwartemeer
Telefoon: 0591-769144
Mailadres: parochie.zwartemeer@gmail.com
Website: mariahertoginvandrenthe.nl
Parochiebijdrage: Rabobank: NL81 RABO 0330 6858 56
t.n.v. Gg. H.A.v. Padua RC Kerkbijdrage

LOCATIERAAD ZWARTEMEER
Voorzitter:
Vacant
Secretaris:
Bertha Heidotting
Budgethouder:
Isabel Benjamins
Onderhoud:
Tonnie Conen
Catechese:
Vacant
Liturgie:
Vacant
Kerkhofbeheer:
Vacant

tel: 06-55335742
tel: 0591-311410
tel: 0591-318374

Marianne Keurs zal totdat we vervanging hebben gevonden de functie van
voorzitter op zich nemen. Ook is zij de contactpersoon voor catechese en
liturgie totdat we deze functies ingevuld hebben. tel: 0591-349088
Marianne Keurs is per 1 juli 2019 officieel geen voorzitter meer.
REDACTIEADRESSEN
mail: riabruinsma1@ziggo.nl
BEZORGING
Dosterdstraat 63

siebi@home.nl

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 tel:06-53813195 mail: r.k.begrafenisfonds@hotmail.com
Rabobank: NL 20 RABO 0330 6861 78
t.n.v. Fonds Uitvaart Voorziening
Klaverblad
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Donderdag 24 januari
Berry Schepers.
Zondag 27 januari
Oecumenische viering om 10.00 uur
Voorgangers: Bert Broers en Jan Siebers.
in de Verrijzeniskerk
Zondag 03 februari
Lies Peters-Heidotting, ouders Siebers-Siebum, Berry Schepers.
Zaterdag 09 februari
Lies Peters-Heidotting, pa en ma Smit, ouders Siebum-Nusse,
ouders Siebers-Siebum.
Zaterdag 16 februari
Lies Peters-Heidotting, ouders Siebum-Bürmann en Anita, Berry Schepers,
ouders Conen-Thöne, Sientje Siebum-Nusse, ouders Siebers-Siebum,
Gré Schoonbeek-Lambers.

Na de oecumenische viering van 27 januari
is er gelegenheid om
gezamenlijk koffie en thee te drinken
OUDERENVIERING

Woensdag 30 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
COLLECTE
2e Collecte
Onderhoud kerk

Datum
za 26 jan t/m vrij 22 feb

BLOEMVERSIERING
Minie Snippe
tel: 0591-314063
Lenie Theijken
tel: 0591-317073
Mieke Schepers
tel: 06-38315634
Beatrix Scheepbouwer
Klaverblad
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KOSTER VAN DE WEEK
28 jan
04 feb
11 feb
18 feb
25 feb

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

27 jan
03 feb
10 feb
17 feb
24 feb
03 mrt

Jan Knol
Jan Siebers
Tiny Smit
Jan Knol
Jan Siebers
Tiny Smit

tel: 0591-316578
tel: 0591-313282
tel: 0591-313472
tel: 0591-316578
tel: 0591-313282
tel: 0591-313472

ACOLIETEN
27 jan
03 feb
09 feb
16 feb

Oec. viering Bert Broers en Jan Siebers
Jan Siebers
Wander Snippe
Jan Siebers
LECTOREN
27 jan
03 feb
09 feb
16 feb

Oec.viering Bert Broers en Jan Siebers
Jan Siebers
Annie Bartels
Jan Siebers

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
Datum
14 feb
18 feb

Tijd
20.00 uur
19.30 uur

Bijeenkomst
Vergadering locatieraad
KVG BINGO
OMZIEN NAAR ELKAAR

Werkgroep

aandacht voor nabestaanden
Contactpersoon:
Minie Snippe tel: 0591-314063
ZIEKEN EN BEJAARDEN BEZOEK
Wilt u bezoek tijdens uw ziekte thuis belt u dan de
contact-personen van de werk-groep ziekenbezoek:
Annie Lübbers tel: 0591-315529
Tiny Klein
tel: 0591-393425
Ziekenbezoeken in zieken-, verzorgings- of verpleeghuis kunt u aanvragen
via het nummer 06-51751592 van de parochie.
Klaverblad

Zwartemeer

Pagina | 37

FAMILIEBERICHTEN
Overleden

Op 08 december 2018

Gerrit Visser
De Blokken 60
7894 CM Zwartemeer
in de leeftijd van 75 jaar

Dat hij mag rusten in vrede
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
Tiny Klein

tel: 0591-315529
tel: 0591-393425

DE BANIER
Vrijdag 15 februari 2019 OUD PAPIER
staat er weer een container voor oud papier
bij de basisschool De Banier, De Blokken 16
WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE
Op moment dat ik dit schrijf is het oudejaarsdag. Een moment
van terugblikken en vooruitzien en ook een moment van goede
voornemens voor het komend jaar. We kennen allemaal wel de
meest bekende voornemens. Minder alcohol, stoppen met
roken, gezonder eten, meer bewegen en meer tijd voor je gezin.
Over andere goede voornemens lees en hoor je niet zoveel. Eens wat vaker
op bezoek gaan bij mensen die om wat voor reden dan ook vaak alleen thuis
zitten. Of samen met die mensen iets gaan ondernemen. Je inzetten als
vrijwilliger bij een sport- of ontspanningsvereniging, een verzorgingstehuis of
bij een kerk. Als vrijwilliger heb je in ieder geval meer contacten, krijg je meer
beweging en blijf je langer actief.
Wat onze locatie betreft hebben we over de inzet van vrijwilligers zeker niet te
klagen. Wat wel opvalt is dat de vrijwilligersgroep steeds ouder wordt en het
houdt voor hen een keertje op.
Klaverblad
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Daarom zou het mooi zijn als we in 2019 ook weer eens wat jongere mensen
mogen verwelkomen bij onze vrijwilligersgroep. Ik denk daarbij aan de koren,
de werkgroep familieviering, de misdienaars, de kostergroep en lectoren.
Vaak hoor je van de jonge mensen dat ze niets meer met de kerk hebben. En
degenen die wel regelmatig naar de kerk gaan moeten steeds vaker uitleggen
waarom ze nog wel naar de kerk gaan. Op zich klinkt dat niet hoopvol. Maar
als je dan weet dat er bij de kerstviering op kerstavond stoelen bij geplaatst
moesten worden om alle gasten een plaats te geven, dan is dat toch een teken
dat geloof en kerk nog niet op een dood spoor zitten.
Op 13 december was ik s`avonds in Barger-Compascuum op een
voorlichtingsavond over de nieuwe regels voor de kerkbijdragen vanaf
1 januari 2019. Allereerst kregen we uitleg over de ledenadministratie die
voortaan door één persoon centraal voor al onze locaties wordt bijgehouden
in een computerprogramma met de naam Doc Base. Tot nu toe werd dit op
alle locaties apart gedaan en dan ook nog weer met ieder een eigen systeem.
Het is een enorme klus geweest om de gegevens van alle vier locaties in dat
nieuwe systeem in te voeren. Compliment voor de mensen die dit hebben
gedaan, want alle gegevens moesten worden gecheckt. Straks worden de
mutaties in ons leden bestand automatisch aangeleverd via
Sila (Stichting
Interkerkelijke Ledenadministratie), die de informatie rechtstreeks ontvangt
van de Gemeentelijke Basisadministratie en het landelijke Centrale Bureau
Kerkgenootschappen. Dit systeem maakt het noodzakelijk dat ieder lid van een
kerkgenootschap in Nederland een eigen nummer krijgt. Op het
informatieformulier die u ontvangt bij de kerkbijdragen 2019 staat uw
persoonlijk nummer reeds vermeld.
De regeling voor kerkbijdragen wordt op 1 januari gelijkgetrokken voor alle vier
locaties. Voor alleenstaanden en jongeren tussen 18 en 25 jaar, die over een
eigen inkomen beschikken, wordt de nieuwe bijdrageregeling gunstiger. Voor
gehuwden en samenwoners en voor studenten wordt het iets ongunstiger. In
2018 bedroeg de kerkbijdrage voor zowel alleenstaanden als voor gehuwden
€ 108 per jaar. In 2019 betaalt ieder een eigen bijdrage van € 60 per jaar. ( €
5,= per maand )Een alleenstaande betaalt dus € 48 minder en een echtpaar €
12 meer. Een student betaalde tot nu toe geen bijdrage als hij/zij geen eigen
inkomen had. Vanaf 2019 bedraagt de bijdrage voor hen € 30 per jaar. (€ 2,50
per maand). Voor de goede orde merk ik nog op dat het uiteraard om een
vrijwillige bijdrage gaat. U kunt dus meer, maar ook minder gaan bijdragen dan
bovenvermelde bedragen. Wilt u echter in aanmerking komen voor kortingen
op bepaalde kerkelijke diensten dan dient wel het richtbedrag aangehouden te
worden. Alles wat u meer geeft dan het richtbedrag wordt administratief
aangemerkt als uw bijdrage voor de actie kerkbalans. Deze extra bijdrage komt
ook volledig ten goede aan onze eigen locatie.
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Deze verandering brengt voor u en voor onze administraties éénmalig nogal
wat extra werk met zich mee, maar dan heeft iedereen daarna wel een beter
inzicht en worden de vrijwilligers die de bijdragen moeten vastleggen en
registreren minder belast.
Charlie Chaplin maakte eens al de volgende opmerking over deze dingen: " in
het leven is niets definitiefs, zelfs je zorgen niet ". En O. Popov zei het als
volgt: "Het leven is als een bos, rechtdoor kan nooit ".
Je kunt het ook van een andere kant bekijken zoals D. Gunston. Hij schreef: "
Hoe kunnen we de rijkdom van het leven zien als wij er buiten adem doorheen
rennen?"
In de ouderenviering van woensdag 30 januari 2019 wordt door onze pastoor
Okonek en pastor Myriam de ziekenzalving gegeven. U zult waarschijnlijk
denken dat is toch niets voor mij want ik verkeer nog niet in de eindfase van
mijn leven, maar zoals de pastoor reeds in het vorige parochieblad heeft
aangegeven hoeft het sacrament van de ziekenzalving niet het laatste
sacrament te zijn, een eindstation. Maar het kan ook een nieuw begin zijn. Een
bemoediging, een handreiking om door te gaan en verder te groeien in geloof.
We zullen in deze dienst in de parochiezaal allemaal in een grote kring gaan
plaatsnemen, zodat de pastoor, na inleidende gebeden en overdenkingen, aan
ieder die het op prijs stelt de ziekenzalving te geven. Misschien dat u een
ouder, familielid, kennis of buurman/buurvrouw heeft die belangstelling heeft
voor deze dienst. Het zou mooi zijn als u dit voor hen zou willen regelen. En
na afloop, zoals gewoonlijk, weer samen koffiedrinken.
Ik wil ditmaal afsluiten met een tweetal spreuken over u zelf en uw
eigenwaarde. Beide schrijvers zijn mij niet bekend.
"Je kunt wachten tot je perfect bent, maar je kunt nu al van jezelf houden"
"Wat je bewondert in een ander, heb je waarschijnlijk bedekt bij jezelf ".
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
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KINDERKOOR YAËLA KERST 2018

Ondanks het regenachtige weer, heeft Yaëla met veel plezier gezongen op de
kerstmarkt te Zwartemeer. Het was niet zoals we het gepland hadden, maar
het motto: ‘Kan het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan’, is
deze middag zeer zeker van toepassing geweest. De kinderen hebben
prachtig gezongen en hebben zeker tijdens deze markt het kerstgevoel weten
over te brengen! (Hebben we gehoord van de vele positieve reacties die we
na afloop mochten ontvangen).
Kerstavond hebben we in onze eigen kerk
gezongen met ‘The Young people’, ook een
koor van de locatie Zwartemeer dat al jaaaaren
bestaat. Daar mogen we best trots op zijn! Ook
nu Richard, dirigent van The Young people, al
een tijdje in de lappenmand zit, zingt het koor,
zo goed en zo kwaad als dat gaat, gewoon
door.
Yaëla vindt het samen zingen met The Young People erg leuk! We kunnen
dan ook terugkijken op een mooie samenwerking én natuurlijk op de mooie
samenzang die we ten
gehore mochten brengen
tijdens
de
prachtige
viering op kerstavond!
Tot slot willen kinderkoor
Yaëla en The Young
People langs deze weg
iedereen een liefdevol,
muzikaal en gelukkig
2019 wensen!
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VOEDSELBANK ZWARTEMEER

UITGIFTEDEPOT ZWARTEMEER
Zwartemeer in actie voor de Voedselbank
Begin december 2018, een paar weken voor de kerst, heeft onze groep
vrijwilligers aandacht besteed aan de RTV Drenthe actie “Samen voor de
Voedselbank” door te flyeren in onze supermarkt SPAR.
Deze tv actie heeft totaal opgebracht € 211.000,00
Vele bezoekers hebben een grote bijdrage geleverd aan de actie door geld te
schenken en voedsel te deponeren in de winkelwagen. Een geweldig mooi
gebaar. Het resultaat was weer uitstekend, heel veel kratten vol met voedsel.
Ook een verrassing voor ons was de opbrengst van de actie van de
gebroeders WOLKEN die ze hadden georganiseerd op de zondagse
kerstmarkt.
U hebt voor de mensen in Drenthe, maar vooral voor onze medebewoners van
Zwartemeer, die het echt moeilijk hebben om in hun levensbehoeften te
voorzien en moeten rondkomen van een klein inkomen toch nog extra lekkere
dingen gegeven voor Kerst. Het voelt heel fijn en hartverwarmend en
veelbelovend voor de toekomst als U zo meeleeft met onze medemens.
Ontzettend bedankt voor uw gaven
Als u wilt kunt U met de actie doorgaan, bijv. door gebruikte olie en vetten in
te leveren bij ons uitgiftepunt. De Voedselbank krijgt er margarine of halvarine
voor terug, Ook kunt U daar voedsel en koffiebonnen van DE inleveren, maar
ook in onze plaatselijke SPAR.
Werkgroep Voedselbank Zwartemeer
R. Kuhl, S. Zijnstra, P. Vos, M. Snippe, A. Kamp, R. Engels, P. v. Olffen,
W. Batterink, Tr. Van Santen
Voorin staat Algemeen Informatie,
achterin Bisdomnieuws,
tussenin staat nieuws van de andere locaties.
Kortom: het hele blad is de moeite waard om te lezen.

INLEVEREN KOPIJ
Voor het volgende parochieblad
voor vrijdag 01 februari 2019
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NIEUWE OVERLEGSTRUCTUREN IN HET BISDOM
Na overleg met de Priesterraad en het Kapittel is door bisschop Ron van den
Hout op een aantal punten de bisdom organisatie aangepast. Pastorale
intervisiegroepen worden vervangen door Regionaal Collegiaal Overleg per
regio. Het Overleg Pastorale Beroepskrachten is vervangen door een
jaarcyclus van zeven studiedagen en ontmoetingsbijeenkomsten. In plaats van
de Regioraden wordt een brede Diocesane Pastorale Raad (her)opgericht met
een afspiegeling van het bisdom: clerici, religieuzen en leken van diverse
leeftijdsgroepen en regio’s.
De brochure ‘Nieuwe structuren in het bisdom Groningen-Leeuwarden’
informeert over de nieuwe structuur.
Via deze link: https://bisdomgl.nl/vicariaten/
komt u op de pagina bisdom organisatie terecht waar u meer informatie over
de nieuwe overlegstructuren kunt vinden door even naar beneden te scrollen.
DIOCESANE RETRAITE: AMOS
Het bijbelboek Amos behoort bij de zogenaamde kleine profeten. Amos is een
schapenfokker en vijgenkweker uit Tekoa, in het zuiden, die weggeroepen
wordt uit zijn boerenbestaan om te profeteren in het Noordrijk. Hij klaagt de
sociale wantoestanden aan en neemt het op voor de armen die uitgebuit
worden. Hij hekelt de schijnvroomheid en laat zien dat God zich in de
geschiedenis heeft laten kennen als een God die het opneemt voor de
zwakken. In de veertigdagentijd houdt Amos ons een spiegel voor waar wij
staan in ons leven.
Begeleiding:
Datum:
Plaats:
Tijd: Aankomst:

Peter Vermaat
vrijdag 15 maart – zondag 17 maart 2019
Klooster Thuine, Duitsland
20.00 uur - vertrek: 16.00 uur

Opgave vóór 1 maart 2019 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden
e-mail:
l.winter@bisdomgl.nl
tel:
050-4065888
Inlichtingen: Peter Vermaat tel: 0518-451751
Klaverblad
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A

lle goeds…

Zó leven, dat je er mens bij blijft.
Dat je, in welke omstandigheden dan ook,
je niet verwijdert van je glanzende kern.
Zó leven, dat je seizoen voor seizoen
toeneemt in diepgang, wijsheid.
Dat je naam steeds onherroepelijker,
je gezicht steeds onvergetelijker wordt.
Alle goeds…
Zó leven, dat elke dag er één is.
Een dag om verwondert het licht te omhelzen,
verrast de bomen te begroeten.
Een dag om vriend te zijn, vriendin.
Een dag om lief te hebben.

