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PAROCHIEBLAD VAN DE PAROCHIE  
MARIA HERTOGIN VAN DRENTHE 

Voor de locaties St. Joseph te Barger-Compascuum,  
 St. Willehadus te Emmer-Compascuum, 

H. Henricus te Klazienaveen en H. Antonius van Padua te Zwartemeer 
 

 
PASTORES 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EINDREDACTIE EN DRUK 

Fam. Heijnen 
tel: 0591-354116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastoor J. Okonek 

Stellingstraat ZZ 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 

Sluitingsdatum inleveren kopij voor het volgende nummer van het  

Klaverblad is vrijdag 1 maart 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. 3  

loopt van 23 maart 2019 t/m 12 april 2019 
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PAROCHIE MARIA HERTOGIN VAN DRENTHE 

 

 

Postadres 
Verlengde Oosterdiep WZ 67 
7884 RK Barger-Compascuum 

     Telefoon: 06-51751592 
 
Mail:       mariahertoginvandrenth@gmail.com 
Website: mariahertoginvandrenthe.nl 

 

 
 

 
 
BESTUUR  
 
 

Voorzitter:           Pastoor Okonek 
Vicevoorzitter:        Henk Kuhl       tel: 0591-312478 
Secretaris/Communicatie:  Mirjam Buizer      tel: 06-51751592 
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  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OM TE ONTHOUDEN 

Er zijn een aantal centrale punten voor vragen en/of wijzigingen: 

* voor al uw vragen belt u de parochietelefoon:                      06-51751592 

* voor wijzigingen in de ledenadministratie:        leden.mhvd@gmail.com 

* voor vragen over financiën:            boekhouding.mhvd@gmail.com 

* voor vragen over begraafplaatsen:     begraafplaatsen.mhvd@gmail.com 
* algemene vragen parochiebestuur:mariahertoginvandrenthe@gmail.com 

mailto:leden.mhvd@gmail.com
mailto:boekhouding.mhvd@gmail.com
mailto:begraafplaatsen.mhvd@gmail.com
mailto:mariahertoginvandrenthe@gmail.com
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VIERINGEN OP DE LOCATIES 
 

dag 23 & 24 feb 7de  zondag koor 

zaterdag Klazienaveen Pastor Myriam 19.00 Care Free 
 Barger-Compas Pastoor Okonek 19.00 Dames 
zondag Zwartemeer Pastoor Okonek 10.00 Volkszang 
 Emmer-Compas Pastor Myriam 10.00 Dames 

dag 2 & 3 mrt 8ste zondag  koor 

zondag Klazienaveen 
CV MHvD 
Pastor Myriam 

09.30 
Gelegenheids 
koor 

 Klazienaveen 
Pastoor Okonek 
Poolse viering  

14.30  

dag 6 mrt Aswoensdag koor 

woensdag Klazienaveen GV Pastor Myriam 19.00 Henricuskoor 

 Zwartemeer GV DoP 19.00 Gem. koor 
 Barger-Compas GV Pastoor Okonek 19.00 Dames  
 Emmer-Compas GV DoP 19.00 Dames/Heren 
     

 

dag 9 & 10 mrt VOM Viering koor 

zaterdag Zwartemeer Pastoor Okonek 19.00 Gem. koor 
 Emmer-Compas Pastor Myriam 19.00 Enjoy 
zondag Klazienaveen Pastor Myriam 09.30 Jesus Freaks 
 Barger-Compas Pastoor Okonek 09.30 Heren 
     

dag 16 & 17 mrt 2de zondag veertigdagen koor 

zaterdag Zwartemeer Pastor Myriam 19.00 Volkszang  
 Emmer-Compas Pastoor Okonek 19.00 Dames 
zondag Klazienaveen Pastoor Okonek 09.30 Henricuskoor 
 Barger-Compas Pastor Myriam 09.30 Heren  
     

dag 23 & 24 mrt 3de zondag veertigdagen koor 

zaterdag Klazienaveen Pastor Myriam 19.00 Care Free 
 Barger-Compas Pastoor Okonek 19.00 Dames 
zondag Zwartemeer Pastoor Okonek 10.00 Gem. koor 
 Emmer-Compas Pastor Myriam 10.00 Heren  
     

dag 30 & 31 mrt 4de zondag veertigdagen koor 

zaterdag Klazienaveen 
Pastoor Okonek 
& boeteviering 

19.00 Henricuskoor 

 Barger-Compas CV DoP 19.00 Dames  
zondag Zwartemeer CV DoP 10.00 Gem. koor 

 Emmer-Compas 
Pastoor Okonek 
& boeteviering 

10.00 Dames 

 

Viering MHvD: Viering voor de hele parochie Maria Hertogin van Drenthe 
DoP:      Dienst onder leiding van Parochianen 
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Pastoor Okonek zal in de doordeweekse-viering voorgaan op:  
 

dinsdag  19.00 uur locatie H. Antonius van Padua te Zwartemeer 
woensdag  19.00 uur locatie St. Willehadus te Emmer Compascuum 

(tijdens de wintermaanden november t/m april in het Parochiehuis) 
donderdag  19.00 uur locatie H. Henricus te Klazienaveen 
 

LET OP -LET OP - LET OP 
 

Van 24 februari t/m 17 maart zijn er geen doordeweekse-vieringen 
i.v.m. afwezigheid van pastoor Okonek 

Zie ook blz. 10 wijzigingen doordeweekse-viering in het algemene 
gedeelte i.v.m. wijziging in tijden en locatie van de vieringen. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

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  
 
 
 
 

VIERINGEN DOOR DE WEEK 

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN 

Week 08 18 feb t/m 24 feb Pastor Myriam 

Week 09 25 feb t/m 03 mrt Pastor Myriam 

Week 10 04 mrt t/m 10 mrt Pastor Myriam 

Week 11 11 mrt t/m 17 mrt Pastor Myriam 

Week 12 18 mrt t/m 24 mrt Pastoor Okonek 

Week 13 25 feb t/m 31 mrt Pastoor Okonek 
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BEZOEK BIJ ZIEKTE 
 

Wilt u aan de parochie doorgeven dat u bezoek van de 
werkgroep of pastor bij ziekte op prijs stelt? Mocht u in het 
ziekenhuis worden opgenomen en of weer ontslagen zijn, 
dan ook graag even een berichtje naar het secretariaat van 
uw locatie. Zo houden we contact met elkaar. 
 
 

SACRAMENT VAN ZIEKENZALVING  
 

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. 
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OPENINGSTIJDEN LOCATIEBUREAU 
 

 Barger-Compas 
Verl. Oosterdiep WZ 67 

 

0591-349051 

Emmer-Compas 
Hoofdkanaal OZ 82 

 

0591-351351 

Klazienaveen 
Stellingstraat ZZ 4 

 

0591-649071 

Zwartemeer 
De Hoven 8 

 

0591-769144 

Maandag  11.00-12.00 18.15-18.45  

Dinsdag     

Woensdag     

Donderdag 18.30-19.30 11.00-12.00  18.30-19.00 

Vrijdag     

Zaterdag 
 

10.00-12.00 

stuurgroep 
  

 

 

Voor veel parochiële zaken kunt u terecht op het locatiebureau: 
*  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). 
 

FAMILIEBERICHTEN PAROCHIE MARIA HERTOGIN VAN DRENTHE 
 

Op 3 februari is gedoopt 
in de H. Henricus kerk te 

Klazienaveen 
 

Steef Johannes de Munck 

Steef 
 

zoontje van  
Tom en Ellen  

de Munck-Heijnen 
Oude Dordsedijk 42 

Klazienaveen 
 

Namens de Parochie van 
harte gefeliciteerd en Steef 
van harte welkom in onze 
geloofsgemeenschap. 
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WOORD VAN DE PASTOOR 
 

Bezinning…….op weg naar Pasen 
Pasen is het belangrijkste christelijke feest.  
Hoe kunnen we ons daar goed op voorbereiden?  
 

De veertigdagentijd - de vastentijd - is een periode die voorafgaat aan en ons 
voorbereidt op het Hoogfeest van Pasen. De veertigdagentijd is in de 
katholieke traditie bij uitstek de tijd van hernieuwde bekering en dus ook de tijd 
voor boetedoening. Voor de christenen is deze tijd een tijd van inkeer en 
herbronning: een terugkeer naar de bron, naar Leven zoals het evangelie van 
Jezus het ons voorhoudt. De vasten is meer dan anders tijd maken voor gebed 
en bezinning, tijd maken voor God. De vasten nodigt ons uit om ons te 
bezinnen over onze manier van leven: Waar zijn wij mee bezig? Hoe leven 
wij? Maar vooral nadenken, ons bezinnen over het waarom van het leven, van 
ons leven: Waarvoor of voor wie leven wij? Wat vinden wij belangrijk, 
levensnoodzakelijk? Met wie voelen wij ons echt verbonden? Met wie delen 
wij broederlijk? 
 

Trachten wij er echt te zijn voor wie ons nodig heeft? Ook voor hen die het 
moeilijk hebben, die eenzaam zijn, moedeloos zijn, ziek zijn, arm zijn, zwak 
zijn, vreemd zijn, gehandicapt zijn? De vasten nodigt ons ook uit om ons te 
bezinnen over ons christen zijn: Wat betekent Jezus en zijn boodschap van 
Liefde voor ons? Hoe staan wij tegenover het lijden en de dood van Jezus, 
maar ook van onze medemens, van onszelf? Wat betekent Jezus’ verrijzenis 
voor ons? Wat betekent het ‘Jezus leeft, Jezus heeft de dood overwonnen’ 
voor ons? Wat betekent Jezus, God voor ons? 
Vroeger werd er in de vastentijd echt gevast, het was vanzelfsprekend, er 
kwam minder vlees op tafel, je mocht niet snoepen. Als kind moest het snoep 
in het vastentrommeltje en daar mocht je zondags iets uit eten. 
 

De vastentijd is een mooie tijd om even stil te staan bij ons leven. In deze 
moderne tijd kunnen we ook modern ‘vasten’. 
Door er bewust voor te kiezen om bijvoorbeeld 
niet te roken als je altijd rookt of minder televisie 
kijken of minder tijd achter de computer door te 
brengen. Sommigen mensen laten een wijntje of 
borreltje staan. Er zijn mensen die maken 
bewust tijd vrij voor anderen. Dan komen we 

dicht bij het leven van degene waar het in het feest van Pasen om gaat. 
Jezus, de zoon van God, Hij is ons voor gegaan hoe we om kunnen gaan met 
ons leven. In de week voor Pasen de Goede Week herdenken wij Jezus’ 
laatste dagen voor zijn dood. Met Palmzondag gedenken wij zijn intocht in 
Jeruzalem, Witte Donderdag het laatste Avondmaal, Goede Vrijdag zijn lijden 
en sterven aan het kruis, Stille Zaterdag, de dag waarop het stil is in de kerk.  
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De Paaswake ’s avonds op Stille Zaterdag, na het invallen van de duisternis 
gedenken we dat Jezus is opgestaan uit de dood. Hij is gestorven en verrezen 
voor alle mensen, voor mij en voor u. Zijn licht overstemd de duisternis, Hij 
leeft. Jezus is opgestaan uit de dood en geeft ons ook het eeuwige leven. Zo 
wil God ons laten zien, wanneer er mooie tijden en donkere tijden zijn in ons 
leven zal er licht zijn aan de horizon en een eeuwig leven voor alle mensen. 
 

Mede namens pastor Myriam wens ik u allen  
een goede voorbereiding op het Paasfeest toe. 

Pastoor J. Okonek SChr 
 

ACTIVITEITENKALENDER 
 

Vanaf dit Klaverblad vindt u onder deze kop alle activiteiten, die 
binnen onze parochie plaatsvinden. Het gaat zowel om de 
activiteiten voor alle parochianen als om bijzondere 
bijeenkomsten voor vrijwilligers. 

Datum Activiteit Locatie 

7 maart Ouderavond over het Heilig Vormsel  

13/14 april Presentatieviering Communicantjes  
en Vormelingen 

Op elke locatie 

14 april Emmer ComPassion Emmer Compas 

19 mei Eerste Heilige Communie Emmer Compas 

26 mei Parochie dag Zwartemeer 

29 mei Gezamenlijke ouderenviering Zwartemeer 

14 juni Heilig Vormsel Barger Compas 

23 juni Gezamenlijke gezinsviering Barger Compas 

 

WIJZIGING DOORDEWEEKSE-EUCHARISTIEVIERINGEN 
 

Met de komst van mij als uw nieuwe pastoor komen ook enkele onvermijdelijke 
veranderingen in de planning van doordeweekse-vieringen in de verschillende 
parochiekerken. Vanaf medio maart is de doordeweekse Eucharistieviering 
alleen nog in Emmer-Compascuum, Zwartemeer en Klazienaveen en niet 
meer in Barger-Compascuum. 
 

Zwartemeer iedere dinsdagavond om 19.00 uur. H. Antonius van Padua-kerk 
Emmer-Compascuum iedere woensdagavond om 19.00 uur.  
St. Willehadus-kerk, echter van november t/m april in het Parochiehuis. 
Klazienaveen iedere donderdagavond om 19.00 uur. H. Henricus-kerk. 
 

Vanaf 24 februari t/m 17 maart ben ik op bedevaart/retraite, dus zijn er in 
deze periode geen doordeweekse Eucharistievieringen.  
De eerste doordeweekse Eucharistieviering na mijn terugkomst is op  
dinsdag 19 maart (feestdag H. Jozef) om 19.00 uur in Zwartemeer.   

 

Pastoor J. Okonek SChr 
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BOETEVIERING 
 

Het is gebruikelijk dat voor een feest boete gedaan kan worden.  Voorheen 
gebeurde dat in een boeteviering voor Pasen en Kerstmis. Sinds vorig jaar is 
deze boeteviering geïntegreerd in een weekendviering. Ook voor het 
Hoogfeest van Pasen zal er tijdens een eucharistieviering een boeteviering zijn 
in de vorm van een uitgebreide schuldbelijdenis. Deze zijn in de viering op:  
 

30 maart in Klazienaveen                                                 6 april in Zwartemeer  
31 maart in Emmer Compas                                      7 april in Barger Compas                                                                                                                                                                                                                                           
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Zoals gebruikelijk begint ons jaar met de actie 
Kerkbalans. Maar dit jaar viel er wel een hele 
dikke envelop op uw deurmat. Want niet alleen 
vroegen wij u om een bijdrage voor onze actie 
Kerkbalans, maar we vroegen u om uw gegevens 
te controleren en zo mogelijk aan te vullen. En 
daar heeft u veelal gehoor aan gegeven.  

 

Daarnaast hebben vele parochianen ons gemachtigd om de kerkbijdrage te 
innen en ook daar zijn we erg blij mee, want dat scheelt onze vrijwilligers heel 
veel tijd. Mocht u na het lezen van dit stukje ons alsnog willen machtigen, kunt 
u altijd nog een machtigingsformulier invullen.  
 

Een aantal van u heeft aangegeven zelf te willen 
overmaken, maar er ontbrak een bankrekeningnummer 
omdat dan ook meteen te doen. De mensen, die hebben 
aangegeven hebben zelf te willen betalen, ontvangen 
een dezer dagen een rekening voor het door hen 
toegezegde bedrag met het rekeningnummer van hun 
eigen geloofsgemeenschap. Wilt u daar niet op 
wachten? Alle rekeningnummers staan bij het 
locatiegedeelte. Wilt u dan wel uw lidnummer (relatie-id) 
van de afzonderlijke gezinsleden vermelden? 
 

Dit keer staat voor het eerst een “activiteitenkalender” in het Klaverblad. We 
hopen het daarmee voor u gemakkelijker te maken om ook naar activiteiten op 
een andere locatie te gaan. En we hopen ook dat u het nu gemakkelijker in uw 
agenda kunt zetten en er op die manier rekening mee kunt houden.  
 

Heeft u nog ideeën voor verbeteringen? Laat het ons horen! 
U kunt ons bellen, schrijven, mailen of 
 aanspreken als we elkaar ontmoeten. 

U bent altijd welkom! 
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VASTENACTIE 
 

Water verandert alles! 
Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee en 
koffiezetten, we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat 
we kranen in huis hebben waar áltijd SCHOON water uit komt.  
In grote delen van de wereld is water ver weg en ook onveilig.  
 

Dat veroorzaakt talloze problemen, op het 
gebied van gezondheid, opleiding en scholing, 
economische ontwikkeling en de verhouding 
tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen 
en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen 
van het gebrek aan schoon, toegankelijk 
water. Ze lopen vaak dagelijks urenlang naar 

het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het meer om water te halen. Die 
tijd kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan of  
geld verdienen.  
 

Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen 
brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd! Dit jaar worden de 
waterprojecten in Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië gesteund.  
 

In de weken voor Pasen, vanaf Aswoensdag, kunnen we proberen wat 
soberder te leven. Aandacht te hebben voor mensen die het minder hebben  
dan wij en hen te helpen.  
 

In het weekend van 9 &10 maart is er in onze parochie, dus op iedere locatie, 
een speciale vastenactieviering. Om vooral het project onder de aandacht te 
brengen.                        Het                                 kunt u 

 
de hele vastenperiode inleveren 

 

We hopen dat u komt om samen met ons een goede start te maken van deze 
40 dagentijd. 

VOM-groep van parochie Maria Hertogin van Drenthe 
 

ONTMOETINGSDAG IN SAPPEMEER – DONDERDAG 21 MAART 

voor mensen, die hun partner hebben verloren 
 

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

THE EMMERCOMPASSION 
 

Op zondag 14 april 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 baptisten kerk zullen daar gezamenlijk hun talenten en krachten bundelen 
om de boodschap van Pasen te verkondigen doormiddel 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 er een processie met 
een groot kruis, omringt door fakkels, gestart worden bij de baptisten kerk 
(Kanaal A NZ 190). De stoet zal via de protestantse kerk om ongeveer 19.15 
uur aankomen bij de katholieke kerk, dat is ook het tijdstip dat de deuren van 
de kerk opengaan. Voor de mensen die mee lopen met de processie wordt er 
een plekje vrijgehouden in de kerk. Je kan op ieder gewenst moment 
aansluiten bij de processie, maar uiteraard kun je ook alleen gezellig de 
‘EmmercomPassion’ komen bekijken en ervaren.  
 

Noteer deze datum vast in jullie agenda, 
Wij hopen jullie te zien! 
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KINDERPAGINA 

 
 

(Let op: de letter ij wordt in deze puzzel als twee letters gebruikt.) 
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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 
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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 
 
Kerkbijdrage, parochieblad en misintenties: 

      NL15 RABO 0104 3049 52  
      t.n.v. Gg. St. Joseph RC Kerkbijdrage 

 
Kerkhof: 

      NL92 RABO 0104 3943 58 
      t.n.v. Gg. St. Joseph RC Kerkhof 
 

    

 
 

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:    Vacant 
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: joseph.mhvd@gmail.com of in de brievenbus van de pastorie   
 
 

CONTACTPERSOON BEZORGING 
Truus Dijck  
Posthoorn 7 
7884 PA Barger-Compascuum 
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zaterdag 23 februari 
Gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, Lies Hartmann, Henny Berken, 
Mariëtta Hartmann, Maria Gezina Brijan-Lingenaar, Engel Kuhl-Rolfes, Willy 
Menzen, Jan Pruim, ouders Tiben- Robben, Hendrik Dijck. 
 

Zondag 3 maart MHvD viering Klazienaveen 09.30 uur 
 

Aswoensdag 6 maart 
Gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, ouders Linneman-Rass, Wim 
Wehkamp, Karin Drent, Engel Kuhl-Rolfes, Adelheid Linnemann-Drees. 
 

Zondag 10 maart                                                                         VOM-viering 
Gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, Mariëtta Hartmann, Engel Kuhl-
Rolfes, moeder Heller-Bols, Johan Hake.  
 

Zondag 17 maart 
Geert Hartmann jaargetijde, Gezusters Wielage, ouders Cramer-Tubben, 
ouders Hake-Cramer, Engel Kuhl-Rolfes, Adelheid Linnemann-Drees, Jan 
Pruim, ouders Tiben-Robben. 
 

Belangrijke wijziging doordeweekse vieringen 
zie het algemeen gedeelte blz 10 

 

KOSTERS 
 

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

KOFFIEDRINKEN 
 

Zondag 10 maart is er na de viering weer gelegenheid 
om een kopje koffie te drinken in de parochiezaal. 

 

U bent allen van harte uitgenodigd! 
 

OPROEP 
 

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

 
Wie zou willen? 

 
Je kunt contact op nemen met: 

Marja Grummel  tel: 0591-348843 
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OUDERENVIERING BARGER-COMPASCUUM 
 

Al jaren is er iedere tweede donderdag van de maand een viering voor ouderen 
in onze dagkapel. We beginnen dan met een eucharistieviering of een woord- 
en communieviering waarbij een van onze pastores voorgaat.  
Daarna drinken we gezamenlijk koffie in de parochiezaal. 
 

Deze viering is bestemd voor iedereen boven de 70. Maar we hebben het idee 
dat het misverstand bestaat dat de viering alleen voor “minder mobiele” 
ouderen bestemd is. Dat is niet zo. We willen wel graag iedereen de kans 
geven om naar de kerk te kunnen gaan en ook contact met elkaar te houden. 
En daarom is er de mogelijkheid voor mensen die niet zelf kunnen komen om 
opgehaald te worden.  

Maar het is niet zo dat de ouderenviering 
niet voor andere 70-plussers bestemd zou zijn. 

Integendeel! 
We willen graag alle 70-plussers uitnodigen voor onze ouderenviering. Ook als 
u gewoon naar de zondagviering kunt komen en dat ook regelmatig doet.  
 

Kom ook eens kijken, u bent van harte welkom! 
 

Op donderdag 14 maart is er om 14.00 uur weer een Woord en 
Communieviering voor ouderen waar pastor Myriam voor zal gaan. 
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. 
 

Pastoor Okonek, Pastor Myriam 
en de vrijwilligers 

 

POTGRONDACTIE 
 

Op zaterdag 16 maart 
is weer de jaarlijkse potgrondactie in Barger Compas. 

Vrijwilligers komen bij u aan de deur. 
De opbrengst komt geheel ten goede aan het 

onderhoud van onze kerk. 
 

Deze actie wordt warm bij u aanbevolen. 
 

FELICITATIES 

 
Wij willen iedereen die in deze 

periode iets te vieren heeft, 
namens de parochie  

 
 

Van harte 

feliciteren 
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NIEUWS VAN DE ST. THERESIA 
 

Op dinsdag 5 maart om 10.00 uur,  
    de dag voor Aswoensdag,  

wordt bij ons in de kerk als start voor de vastentijd en de 
vastenactie de musical, horende bij de vastenactie van 2019  

opgevoerd voor de kinderen van de Theresiaschool. 
 

Ook u bent van harte uitgenodigd 
om deze musical mee te komen beleven. 

 

“SCHOON WATER” het thema van de vastenactie 2019 
 

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 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 om te douchen, 
We kunnen niet zonder, dus laat ons er zuinig mee omspringen. 

 

De vastenactie wil dit jaar geld inzamelen voor een aantal waterprojecten, 
zodat meer mensen gebruik kunnen maken van schoon water.  

 

NIEUWE LOCATIERAADSLEDEN 
 

Vanaf 1 januari is zijn twee nieuwe mensen aangeschoven bij de Locatieraad 
van Barger-Compascuum: Bennie Gustin en Johan Harbers. Bennie kijkt of hij 
de functie van secretaris wil gaan overnemen en Johan de functie van 
budgethouder. Dat betekent dat van de zomer Herman Linnemann afscheid 
gaat nemen en Arie Buizer op kortere termijn. Arie blijft op verschillende 
andere manieren als financieel administrateur actief betrokken bij de parochie. 
 

KERKBIJDRAGE/KERKBALANS 
 

Nog niet alle enveloppen zijn bij ons terug. Heeft u de loper gemist (of de loper 
u), wilt u dan de envelop bij de pastorie in de brievenbus doen, of gebruik 
maken van de antwoordenvelop. Hier hoeft u geen postzegel op te plakken en 
hij komt echt in Barger-Compascuum terecht! 

https://www.sinttheresiaschool.nl/
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Doorndistel 16 

Klazienaveen 

Tel: 0591-312223 
www.woonsfeerheine.nl 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.woonsfeerheine.nl/
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EMMER-COMPASCUUM – LOCATIE ST. WILLEHADUS 

 

 

 Kerk en Parochiehuis: 
 Hoofdkanaal OZ 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: 
NL71 RABO 0135 1018 32  
t.n.v. Gg. St. Willehadus RC Algemeen 
o.a. voor misintenties, parochieblad enz.  
 

 

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:          Vacant 
 

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 

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
http://www.mariahertoginvandrenthe.nl/
mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
http://rksintbarbara.nl/
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 GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 24 februari  
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Pastoor van den 
Barselaar, Zuster Bernardo, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, 
Rika Harms-Schulte, overl. ouders Wübkes-Kip, Herman Sturre, Marlies 
Snuverink-Sturre. 
 

Zondag 3 maart                        MHvD viering in Klazienaveen om 9.30 uur 
LET OP! Voor de misintenties voor dit weekend wordt gebeden op 
woensdag 6 maart  
Greetje Schulte-Heller, Anton Hempen en Susanna Hempen-Stroot, overl. 
fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, overl. ouders Sturre-Schrör, 
Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno en Greet Timmer, Gerard 
Mensink, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, ouders de Groot-Kaiser, 
Diny Hendriks, Willem en Herman Buurman, Willem Hendrik Berends, ouders 
Over-Wubbels, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-
Mensink, Ap Welling, Jan Geert Meijer, Geert Harm Thole, Lenie Bentlage-
Tieben, Herman Sturre, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen. 
 

Zaterdag 9 maart                 VOM viering          koffiedrinken na de viering 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Theresa de Roo, Jozef Sturre, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Rudolf Tiben en Helena Tiben-Heller, Renk 
Kuper, fam. Kuper-Wolbers, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Ina Mensen-
Ros, Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, Ria Kaijser-Dijck, Theodor 
Bentlage, Herman Sturre, Stephanus Muller en Leida Muller-Berends. 
 

Zaterdag 16 maart  
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Hilvert Wilts en Gretha 
Wilts-Welling, Henderikus Herbers, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-
Dekkers, Ina Mensen-Ros, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, Johan 
Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Henk Scheven, 
Hennie Bredek, Henk Thole, Herman Sturre. 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

ma 25 feb t/m zo 03 mrt  Diny de Roo 0591-351697 
ma 04 mrt  t/m zo 10 mrt  José Wessel 06-27369058 
ma 11 mrt  t/m zo 17 mrt  Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 18 mrt  t/m zo 24 mrt  René Berendsen 0591-353630 
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AFWEZIGHEID PASTOOR 
 

Vanaf 24 februari t/m 17 maart  
ben ik op bedevaart/retraite, dus zijn er in deze periode  

geen doordeweekse Eucharistievieringen. 
Zie ook algemeen gedeelte blz. 10 

 

Pastoor J. Okonek SChr 
 

LOCATIEBUREAU 
 

Februari 
do 28 Mieke Hoesen   
Maart    
ma 04 Tiny Hogenbirk ma 18 Tonny Thole 
do  07 Christa Schut do  21 Mieke Hoesen 
ma 11 Bernadette de Roo ma 25 Tiny Hogenbirk 
do  14 Tilda Heine   
 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

DATUM MISDIENAAR/ACOLIET VOORGANGER/LECTOR 

zo 24 feb Astrid Bolk CV Erik        Janique Dijck 

zo 03 mrt geen acolieten  

wo 06 mrt geen acolieten GV Diny          Jolien Dijck 

za 09 mrt Inge Bolk     Chantal Witteveen                  Jorinde Wessel 

za 16 mrt Annemiek Bos       Sander Bos                       Ria de Vries 
 

BLOEMVERSIERING 
 

Gr 4 M. Tromp 
M. Spijker 

18 feb t/m 03 mrt 
0591-354507 
0591-353482 

Gr 1 B. de Roo 
M. Graafsma 
Lena Mencke 

04 mrt t/m 17 mrt 
0591-351878 
0591-224161 
0591-349057 

Gr 2 S. Wilkens 
M. Tiben 

18 mrt t/m 31 mrt 
0591-351081 
0591-353718 

 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 

Groep van tot 
Groep 1 18 feb 22 feb 
Groep 2 04 mrt 08 mrt 
Groep 3 18 mrt 22 mrt 
 

KERKSCHOONMAAK 
 

Groep 2 maart 
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KVE 
 

Dinsdag 12 maart   
Harrie Lubbers verteld over zijn leven als blinde 
 

Dinsdag 9 april   
Hans Berghuis verteld over houtbewerking en Wedeka 
 

                                 mei - juni    Reisje 
 

Alle bijeenkomsten zijn in ons Parochiehuis en beginnen om 19.30 uur 
 

GRAAG TOT DAN! 

 

Op dinsdag 5 maart is er weer een contactmiddag.  
De middag begint om 14.00 uur met een  
Woord en Communieviering waarbij pastor Myriam  
zal voorgaan. 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 

 
 

Wij hebben bericht ontvangen dat op 26 januari is overleden onze parochiane  

Hinderkien Welling-Setz 
De crematieplechtigheid heeft op 31 januari plaatsgevonden. 
Dat zij mag rusten in vrede. 
 

******************************** 
Op 5 februari is overleden onze parochiaan 

Taeke Rein Graafsma 
De avondwake werd voor hem gehouden op zondag 10 februari. 
Op maandag 11 februari was de crematieplechtigheid te Emmen. 

Dat hij mag rusten in vrede. 
 

Wij wensen de families heel veel sterkte met dit verlies. 
 
 

AL VAST NOTEREN    VASTENMAALTIJD 
 

Dinsdag 2 april om 18.00 uur is de Vastenmaaltijd in het 
Parochiehuis. Tijdens deze vasten-bezinningsmaaltijd 
bidden, zingen en praten we over het thema van dit jaar: 
‘Water verandert alles’. Een opgavelijst ligt vanaf 9 maart 
achter in de kerk. 

CONTACTMIDDAG 

FAMILIE BERICHTEN 
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MUSICAL EN KERSTMARKT 2018 
 

Beste parochianen, in verband met het slechte weer was de kerstmarkt een 
beetje kleiner van opzet. Maar dit mocht de pret niet drukken. Na weer een 
prachtige musical, bezocht het vele publiek de gezellige kerstmarkt waar men 
zich de snert, kniepertjes, wafels, spekkedikken en glühwein goed lieten 
smaken. Ook de mooie kerststukken en de lootjes werden goed verkocht.  
De kerstmarkt en de musical hebben maar liefst een totaalbedrag van    

€ 2.866,61 opgeleverd. 
 

Wij bedanken álle vrijwilligers, die dit mogelijk hebben gemaakt, 
het was weer geweldig! 

De Financiële Commissie 
 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 22 MRT 

M.A. Deddens-Over Spoel 121 7881 BN EC 24-02-1937 

G. Zaan Runde NZ 118 7881 JL EC 26-02-1930 

M.C. Welling-Ameln Hoofdkanaal WZ 141 7881 AG EC 27-02-1937 

A.A. Arling-Hemme Spoel 97 7881 BN EC 27-02-1934 

M.A. Hottinga-v.d.Zweep Thedingecamp 22 7824 GV Emmen 27-02-1936 

E. Mensen-Welling Venkel 6 7891 DZ Klazienaveen 28-02-1928 

H. Schulte Runde NZ 8 7881 JE EC 28-02-1936 

G. Zwaard van Schoor Lijsterbeslaan 13 7881 PN EC 03-03-1933 

H. Berends Iepenlaan 6 7881 RP EC 06-03-1940 

M.G. Wösten-Zaan Runde NZ 119 7881 JL EC 03-03-1932 

G. Smid-Bruinsma Spil 65 7881 BV EC 11-03-1935 

P.J. Peerdeman Westerdiep OZ 72 7881 HE EC 12-03-1938 

J.B. Berends Koppelwijk OZ 9 7881 NV EC 16-03-1940 

K. Strijker Kanaal B ZZ 93 7881 ND EC 20-03-1937 

J. Heine Oosterdiep WZ 29 7881 GL EC 21-03-1944 

W. Kip-Tolksdorf 2e Koppelveenw. 45 7881 EJ EC 21-03-1938 

A.H. Deiman-Thole Spoel 40 7881 BK EC 22-03-1934 

 
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 van het locatiebureau.  
Dit i.v.m. de nieuwe wet op privacy. 
 
 

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
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KERKBALANS 2019 
 

De wijkvertegenwoordigers zijn weer op pad 
geweest om de enveloppen voor Kerkbalans 
rond te brengen en op te halen, opnieuw onze 
hartelijk dank voor jullie inzet. 
 

WIJZIGING BANKNUMMER 
Uw bijdrage kunt u overmaken op: 
NL 25 RABO 0330 6792 01  
 t.n.v. Gg. St. Willehadus RC Kerkbijdrage 
 

De inkomsten uit Kerkbalans zijn van              
essentieel belang voor onze locatie                  Alvast onze hartelijke 
St. Willehadus.                    dank voor uw bijdrage! 
 

Namens de locatieraad, Tineke Koop, budgethouder 
 

BIJDRAGE PAROCHIEBLAD 
 

Elke locatie binnen de parochie Maria Hertogin van 
Drenthe, geeft zijn eigen invulling hoe de regels rondom 
het parochieblad worden ingevuld. In de locatie St. 
Willehadus, hopen we dat men daar een vrijwillige 
bijdrage, richtbedrag € 12,50 die we hiervoor vragen, 
wil betalen, maar elk bedrag is welkom! 
 

 
Iedereen zal begrijpen dat een parochieblad uitgeven geld kost en dat het fijn 
is als dit door vrijwillige bijdragen kan worden bekostigd. Op die manier kunnen 
we het geld, dat we hier niet in hoeven te stoppen, voor andere belangrijke 
zaken te gebruiken.  
 

Iedere locatie van Parochie Maria Hertogin van Drenthe, bekostigd zelf de 
parochiebladen voor hun eigen parochianen.  
Uw vrijwillige bijdrage betaalt u dus aan de locatie St. Willehadus. 
 

LET OP: De tenaamstelling is gewijzigd!  
Het bedrag kunt u overmaken op banknr:  

 
NL71 RABO 0135 1018 32  
t.n.v. Gg. St. Willehadus RC Algemeen 
m.v.v.: ‘Parochieblad’ + uw adres.  

 

 
Bij voorbaat hartelijk bedankt! 
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VASTENACTIE 
 

Op zaterdag 9 maart is er in onze kerk, een speciale 
vastenactieviering, om het vastenproject  
‘Water verandert alles!’ onder de aandacht te brengen. 
Leden van de VOM-groep gaan in deze viering voor en 
Jongvolwassenkoor Enjoy verzorgt de muzikale 
medewerking.  
 

Na de viering is er koffiedrinken in ons Parochiehuis. 
 

De Vastenzakjes kunnen de hele vastenperiode ingeleverd worden 
in de Vastendoos achter in de kerk. We hopen dat u komt om samen met ons 
een goede start te maken van deze 40-dagentijd. 

 

VOM-groep parochie Maria Hertogin van Drenthe 
locatie St. Willehadus 

 

COLLECTE MARIABEELD 
 

Op 1 januari 2018 zijn we begonnen met het sparen voor een 
nieuw beeld van Maria Hertogin van Drenthe. Dankzij de 2e 
collecte en giften hebben we precies een jaar later voldoende 
geld ingezameld om een mooi Mariabeeld aan te schaffen.  
We gaan hierover in contact met verschillende beeldenmakers. 
Aangezien wij graag een Maria Hertogin van Drenthe afbeelding 
willen hebben, zal deze speciaal gemaakt moeten worden.  
 

Een beeld van bv Maria van Lourdes, is op voorraad leverbaar 
aangezien dit een afbeelding is die overal in de wereld bekend 
is. Het duurt dus nog wel even voordat er een nieuw 

Mariabeeld is, maar weet dat we er mee bezig zijn. 
Hartelijk dank aan alle goede gevers namens de locatieraad St. Willehadus 
 

NIEUW DOEL TWEEDE COLLECTE 
 

Zoals u hiervoor kunt lezen hebben we voldoende geld 
ingezameld voor een nieuw Mariabeeld, daarom is de 
bestemming van de 2e collecte gewijzigd.  
 

We gaan de tweede collecte nu bestemmen voor nieuwe, 
gelijke kleden voor het hoofdaltaar en de preekstoelen/lezenaars.  
We hopen ook nu weer dat u voor dit bijzonder doel wilt bijdragen.  
  

Naast de collecte is het ook mogelijk om een gift over te maken op rekening: 
 

NL 71 RABO 0135101832  
t.n.v. Gg St. Willehadus RC Algemeen  
onder vermelding van: Gift Altaarkleden.  

 

Bij voorbaat hartelijke dank voor uw bijdrage! 
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INDELING KERK 
 

Naar een goed voorbeeld van de locatie Barger-Compascuum, hebben ook wij 
in de locatieraad gesproken over het voornemen om de achterste 7 banken in 
de kerk af te sluiten.  
Dit doen we om de mensen dichter bij elkaar te brengen en zo het 
gemeenschapsgevoel te bevorderen. Onze bedoeling is dat we na Pasen 
hiermee starten. We kondigen dit ver van tevoren aan, om de mensen de 
gelegenheid te geven aan het idee te wennen of om te reageren. 

Locatieraad St. Willehadus 
 

CARNAVAL EN BEGIN 40-DAGENTIJD 
 

Het is alweer bijna carnaval en wij weten dat dat niet alleen onder de rivieren 
gevierd wordt. Sinds weken zie je bij boerenschuren jongeren druk aan het 
werk om een carnavalskar te bouwen. Het is mooi om te zien hoe het 
programma van de prins en prinses Carnaval, naast heel veel feesten, ook 
bestaat uit het bezoeken van zieken, ouderen en kinderen.  
 

En na de drukte van carnaval is er op Aswoensdag om 19.00 uur in onze 
kerk het ingetogen begin van de 40-daagse vastentijd. We hopen dat we daar 
ook met velen aanwezig zullen zijn. 
 

We weten dat ook dit jaar weer vele vrijwilligers hun steentje bijdragen aan de 
Vastenaktie, vastenvieringen en vastenmaaltijd. 
En als we geven voor én om mensen, dan geven we ook voor en om de kerk. 
Want de kerk bestaat uit alle mensen van goede wil. Laten we daarvoor blijven 
gaan.                                                                            Locatieraad St. Willehadus 
 

FACEBOOKPAGINA KERKEN IN EMMER COMPAS 
 

Sinds heel kort is er een pagina op Facebook 
verschenen over de drie kerken in Emmer-
Compascuum. Zo kan iedereen lezen wanneer er waar 
kerkdiensten zijn, en wat er nog meer te doen is in onze 

kerken. We willen iedereen uit onze parochie graag uitnodigen om eens een 
kijkje te komen nemen en leuke berichten te delen. Wilt u zelf nieuws uit onze 
kerk laten plaatsen op deze pagina dan kan dat via de stuurgroep.  
 

Namens de oecumenische werkgroep, pastor Myriam 
 

HUISPAASKAARSEN 
 

Ook dit jaar kunt u weer huispaaskaarsen bestellen. De poster 
met afbeeldingen van de kaarsen met de afmetingen en prijzen 
kunt u achterin onze St. Willehaduskerk vinden. Ook ligt daar 
de opgavelijst. Graag bestellen vóór 15 maart in verband met 
het tijdig leveren voor Pasen. De huispaaskaarsen worden dan 
tijdens de Paaswake ingezegend. 
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VAN DE LOCATIERAAD 
 

Beste medeparochianen, 
‘Geef voor je kerk’, dat is het thema van de jaarlijkse 
actie Kerkbalans. En als je geeft vóór je kerk dan geef 
je ook óm onze St. Willehaduskerk.   
We laten zo iedere keer opnieuw ons hart spreken 
door financieel, maar zeker ook met gebed en daad, 
bij te dragen aan onze geloofsgemeenschap. We zijn 
blij dat we iedere keer weer op steun van velen mogen 
rekenen.  
 

In de afgelopen maand hebben we gesproken met onze pastores, 
parochiebestuur en andere locatieraden over een nieuw beleids- en werkplan. 
Hierover zult u binnenkort wel meer horen. Als locatieraad willen we vaker 
momenten van samenkomst organiseren na de vieringen. Zo zal er in de 
toekomst weer één keer per maand koffiedrinken zijn na een weekendviering.  
 

De 1e is gepland op zaterdag 9 maart na de Vastenviering.  
Overigens staat er elke week na afloop van de doordeweekse 
Eucharistieviering op woensdag, koffie klaar voor ieder die dat wil. 
Weet dat u welkom bent, maar u mag natuurlijk ook gewoon na afloop van de 
viering naar huis gaan. 
 
 

DOPPENACTIE 
 

Sinds een aantal jaren doen we als parochie mee aan 
de doppenactie van de KNGF-geleidehonden.  Bijna 
wekelijks komen er doppen binnen en ongeveer één 
keer in de maand gaat er een auto vol met doppen 
naar het verzamelpunt in Emmen. Wij ontvingen 
bericht dat dat er vorig jaar bij het verzamelpunt in 
Emmen voor een tegenwaarde van € 2.700,-- aan 
doppen is ingeleverd. Een deel daarvan is afkomstig 
uit onze geloofsgemeenschap Willehadus maar ook in 

de andere locaties worden veel doppen ingeleverd. 
 Met de opbrengst worden honden opgeleid als blindengeleidehond, 
assistentiehond (een hond die meehelpt schoenen aantrekken of dingen van 
de grond te rapen), een autismegeleidehond (een hond getraind om 3- tot 7-
jarige kinderen met autisme, buitenshuis te begeleiden), een buddyhond (een 
hond die sociale steun aan volwassenen en kinderen met een handicap, ziekte 
of stoornis geeft). Belangrijk dus! Daarom:  
 

Dank aan ieder die zijn bijdrage hieraan levert! 
We gaan ook in 2019 gewoon weer door. 
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OPROEP BLOEMVERSIERSTERS 
 

Altijd, met de Hoogfeesten Pasen, Pinksteren en Kerstmis is de kerk prachtig 
versierd, maar vaak hebben we niet in de gaten, dat daar een hele ploeg 
mensen voor in touw in geweest. En niet alleen met de Hoogfeesten: alle 
weekeinden staat er een bloemetje voor de zieken en staat er versiering op en 
voor het altaar. Daar is een leuke groep vrijwilligers voor, die trouw om de beurt 
de bloemversiering verzorgen. Nu zijn er helaas door omstandigheden twee 
vrijwilligsters afgevallen.   Wij zijn dankbaar voor hun inzet! 
 

Maar: de ploeg zou eigenlijk wel weer aangevuld moeten worden, dat kan ook 
gerust met meer dan twee! Daarom doen wij een oproep voor nieuwe 
bloemversiersters, maar het mogen ook best bloemversierders zijn, dus M/V!  
Ook al denkt u, dat kan ik toch niet: er zijn ervaren bloemversiersters, die u de 
kneepjes van het vak graag bij willen brengen! De weekenden worden door 
twee of drie vrijwilligers gedaan. Voor alle Hoogfeesten gaat de complete 
groep aan de slag en dat is altijd een gezellig gebeuren! 
 

Wij hopen op uw aanmelding! Dat kan persoonlijk op elke zaterdag op het 
parochiebureau van 10.00 tot 12.00 uur, of tel: 0591-351351  
of email parochiewillehadus@kpnmail.nl 

U bent van harte welkom bij de groep van de bloemversiering! 
 

De bloemengroep 
 

JEUGDKOOR XTRA-EIGEN-WIJS 
 

Hallo allemaal …..         (en nu horen we jullie al zingen ………) 
Wat fijn dat je er ben, ben je voor het eerst hier, of ben je al bekend…. 
 

Nou ….. het lijkt alsof we hier voor het eerst zijn, maar dat klopt echt niet, 
want we bestaan al jaren en jaren, maar ……. 
we hebben al een poosje niets van ons laten horen in het Klaverblad dat klopt. 
In de kerk en op de woensdagavond wel hoor,  
maar dat weten jullie vast al wel.  
 

Ohhhhhh, ehhh, sorry, weten jullie niet wanneer wij repeteren? 
 

We repeteren elke woensdagavond van 18.00 uur tot 18.45 uur met de 
kinderen die op de basisschool zitten en van 18.00 uur tot 19.30 uur voor de 
jongeren van het voortgezet onderwijs. (in de schoolvakanties niet) 
 

Op dit moment repeteren we voor een dienst op 8 maart in de Dillehof en de 
Palmpasenviering. Soms oefenen we tijdens het tweede deel van de repetitie 
ook voor de Emmer-Compassion waar enkele jongeren aan meedoen.  
 

Heb je zin om je aan te sluiten bij ons koor of twijfel je, kom gewoon eens langs 
op de woensdagavond in ons Parochiehuis om te kijken of het iets voor je is. 
O ja, we zitten altijd boven, rechts naast de trap. 
 

Groetjes Sandra en Ina Heijnen 

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
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 VRIJWILLIGER ZIJN - WORDEN 
 

Soms ontvangen we in de groepsapp van onze vrijwilligersgroep een appje 
deze keer was het eentje met een tegeltjes-wijsheid. 
Dan lees je het, je reageert terug, je ziet de reacties van de andere 
groepsleden en denkt ja dit gaat ook over ons. 

 
 

Want ooit (26 jaar geleden) werden wij 
gevonden door een stuurgroep die 
ons kwam vragen …. 
omdat ze iets in onze gaven zagen …. 
 
 

Vrijwilligers houden is een geluk en 
blijven een meesterstuk, maar voor 
ons is het vrijwilliger zijn uitgegroeid 
tot een vriendengroep. 
 

Voor iedereen een win-win situatie. 
Gemeenschapswerk verdeeld en 

vrienden in lief en leed. 
 

Misschien wordt het dat ook voor jou dus…… 
Denk er eens over na…… snuffel eens rond…..en meldt je als vrijwilliger aan 

misschien bij de bloemengroep of in het koor of als…..??? 
 

Groetjes van de Club van 6 
 

OUD PAPIERACTIE 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. 
 
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 03 april 2019   Ophalen woensdag 4 april 2019 
 

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. 

 
Kinderen en team van basisschool ‘De Hoeksteen” 
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KLAZIENAVEEN – LOCATIE HEILIGE HENRICUS 

 

 
 

Kerk en Parochiebureau: 
Stellingstraat ZZ 4 
7891 JA  Klazienaveen 
Telefoon: 0591-649071 
 
Mail:        henricusparochie@hetnet.nl 
Website: mariahertoginvandrenthe.nl 
 
Kerkbijdrage, parochieblad en misintenties 
NL30 RABO 0125 7013 30 
t.n.v. Gg. H. Henricus RC Kerkbijdrage 

Kerkhof: 
NL 49 RABO 0332 3784 03 
t.n.v. Gg. H. Henricus RC Kerkhof 
 

 
LOCATIERAAD 
Voorzitter:                Frederikus Kuper   0591-314493 
Secretaris:                Vacant 
Budgethouder:              Jan Dobbe       0591-317268 
Catechese:                Gerda Reuvers 
Diaconie:                 Ria Bakker       0591-315252 
Gebouwen:               Henk Oost       0591-312080 
Liturgie:                 Albert Bruinewoud   0591-314698 
Communicatie/Gemeenschapsopbouw: Vacant 
 
REDACTIEADRES 
henricusparochie@hetnet.nl 

 
CONTACTGEGEVENS UITVAARTVERENIGING IN CHRISTO SALUS 
Website:          www.uitvaartzorgics.nl  
Mail:            leden@uitvaartzorgics.nl 
Tel. 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    mob: 06-22480061  b.g.g. 
          E.Seubers-Wittendorp  tel: 0591-707101    mob: 06-38965889 
 

http://www.uitvaartzorgics.nl/
mailto:leden@uitvaartzorgics.nl
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zaterdag 23 februari 
Jan Berens, overl. ouders Mulder-Wesseling, overl. ouders Wübkes-Lange,  
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Toon 
Loves en Annie Loves-Tholen en overl. fam. Loves en Tholen, Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus Plas. 
 

Zondag 03 maart            MHvD viering na afoop koffie in de parochiezaal 
Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, 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, Gerhardus Albertus Plas, Harm Kolmer, Jan Roufs en overl. 
fam. Kolmer-Sijbom-Roufs. 
 

Zondag 10 maart 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, 
Willie Mensen, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der 
Werf, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus Plas. 
 

Zondag 17 maart 
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, overl. 
ouders Mulder-Wesseling, Annie Bakker-Roewen, Sophia Maria Magdalena 
van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en Griet 
Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus Plas, Harm Kolmer, Jan Roufs en overl. 
fam. Kolmer-Sijbom-Roufs. 
 

Dinsdag 19 maart            Contactmiddag 14.00 uur 
Rieks Rolink. 
 

AFWEZIGHEID PASTOOR 
 

Vanaf 24 februari t/m 17 maart ben ik op bedevaart/retraite, dus zijn er in 
deze periode geen doordeweekse Eucharistievieringen. 
Zie ook in het algemeen gedeelte blz. 10 voor enkele belangrijke wijzigingen. 
 

Pastoor J. Okonek SChr 
 

OUDERENVIERING  
 

Op woensdag 06 maart Aswoensdag 
is er om 10.00 uur in de Dillehof voor de 

bewoners van de Dillehof en de Melde een  
Woord en Communieviering waarbij 

pastor Myriam zal voorgaan. 
 

U bent van harte welkom. 
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CONTACTMIDDAG VOOR OUDEREN 
 

Dinsdag 19 maart is er de contactmiddag voor ouderen. 
De Woord en Communieviering waar pastor Myriam voorgaat 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 
 

18 feb  t/m 24 feb H .Beukers 0591-315725 
25 feb  t/m  03 mrt A. Peters 0591-313627 
04 mrt t/m  10 mrt M. Koop 0591-312241 
11 mrt t/m 17 mrt J. Lohuis 0591-313286 
18 mrt t/m  24 mrt H. Beukers 0591-315725 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

za 23 feb B. Menzen 0591-316132 
zo 03 mrt A. Heijnen 0591-315653 
wo 06 mrt A. Verdel 0591-312976 
zo 10 mrt  G. Többen 0591-317515 
zo 17 mrt G. Timmerman 0591-317726 
 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
 

Datum Tijd Gelegenheid 
ma 04 mrt 09.30 uur  KBO 
di   05 mrt 19.00 uur Redactie Klaverblad 
di   12 mrt 19.00 uur Zonnebloem 
di   12 mrt 20.00 uur Locatieraad 
di   19 mrt 09.30 uur Mantelzorggroep 
 

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.  

 

FELICITATIES 
 

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

Elke laatste dinsdag van de maand. 
 

Op dinsdag 26 februari 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.  

De Zonnebloem, afd. Klazienaveen 
 

KORTE IMPRESSIE LOCATIERAADVERGADERING 8 JANUARI 2019 
 

Tijdens de eerste locatieraadsvergadering van dit jaar hebben we veel 
aandacht besteed aan de pastorale visie en het daarbij behorend concept 
beleids- en werkplan.  
 

Eén van de onderwerpen, waar we bij stilgestaan hebben is hoe we ouders en 
kinderen meer betrokken bij de kerk kunnen laten zijn. De indruk is dat 
kinderen vaak wel nieuwsgierig zijn en wel naar de kerk willen, maar dat 
ouders vaak niet (mee) willen. Misschien dat een ander soort viering 
aantrekkelijker is, bijvoorbeeld een Taizé viering.  
Ook kan er worden nagedacht over catechese aan jeugd tussen de Eerste 
Heilige Communie en het Heilig Vormsel in. 
Om meer gemeenschap te worden/zijn is er gesproken over diverse 
activiteiten. Tijdens de actie Kerkbalans is er naar e-mailadressen gevraagd. 
Als veel parochianen deze doorgeven, kunnen we hierdoor parochianen veel 
sneller en directer informeren over bijzondere activiteiten.  
 

Bij de korte punten kwam naar voren dat het locatiebureau met een nieuwe 
computer gaat werken, dat de actie Kerkbalans weer van start gaat en dat er 
binnenkort informatieavonden zijn voor de ouders van de communicantjes en 
voor de ouders van de vormelingen. 
 

PREEK VAN DE LEEK  
 

Op zondagmiddag 24 februari zal de tweede editie 
van de Preek van de Leek gehouden worden. Na een 
succesvolle eerste editie, waarbij voormalig 
fysiotherapeut Eugene Snijdewind de aanwezigen 

meenam in geloof en twijfel, is de Oecumenisch Werkgroep op zoek gegaan 
naar een markante Klazienavener voor deze editie. De Werkgroep kan dan 
ook met trots melden dat Gerard Plaatje deze keer de Preek van de Leek voor 
zijn rekening zal nemen.  
Gerard is voor velen een bekend gezicht vooral omdat hij een aanzienlijk jaren 
een garagebedrijf met benzinepomp heeft gehad op plek waar nu 
het gezondheidscentrum de Blokken gevestigd is. Daarnaast was hij altijd in 
Klazienaveen de spreekstalmeester bij verschillende evenementen zoals op 
sportgebied, en actief betrokken bij de handelsvereniging HaVeKa.  

     PREEK   
           VAN DE LEEK 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Frlv.zcache.nl%2Fde_hemel_van_de_zonnebloem_speelkaarten-r01ac77a038d9422aa01ed74f758a6695_zaeo3_307.jpg%3Frlvnet%3D1&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.zazzle.nl%2Fzonnebloem%2Bspeelkaarten&docid=9V50yL2RXWVgYM&tbnid=0dFdk3yxog9T_M%3A&vet=10ahUKEwiKtuHnwbbgAhWS16QKHbECBFIQMwg9KAAwAA..i&w=307&h=307&itg=1&hl=nl&bih=685&biw=1438&q=zonnebloem%20speelkaarten&ved=0ahUKEwiKtuHnwbbgAhWS16QKHbECBFIQMwg9KAAwAA&iact=mrc&uact=8
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Het thema deze keer zal "Leven of Overleven" zijn. Op verzoek van Gerard 
Plaatje zal de Preek van de Leek plaats vinden in het gebouw van het 
Apostolisch Genootschap aan de Evenaar 19. Daarnaast is er muzikale 
ondersteuning van Marc Bruinewoud in samenwerking met het R.K. 
Henricuskoor. Tevens zullen verschillende oecumenische sprekers een korte 
overdenking of gedicht voordragen wat te maken heeft met het thema. Na 
afloop van de Preek is er de mogelijkheid om rustig na te praten onder het 
genot van koffie en thee.  
 

De Preek van de Leek begint om 15:00 uur 
U bent allen van harte welkom!!! 

 

AAN DE LEZERS VAN HET 40-DAGENTIJD BOEKJE 
 

Veertig dagen tijd, de periode waarin christenen vanaf Aswoensdag toeleven 
naar Pasen. Vanouds een tijd van bezinning over hoe we zelf in het geloof en 
geestelijk leven staan. Namens de 5 kerken die deel uitmaken van de 
oecumenische werkgroep Klazienaveen maken we al meerdere jaren samen 
een boekje als voorbereiding op Pasen. 
 

Het is goed dat kerken op deze manier samenwerken en ook dit jaar is de 
voorbereiding/ samenstellen weer heel goed verlopen. Het resultaat is volgens 
ons dan ook weer goed gelukt. De deelnemende kerken zijn op de voorkant 
van het boekje vermeld. 
 

Zoals de voorgaande jaren gebruikelijk was gaan we ook in 2019 met de 
opbrengst van de boekjes weer een goed doel ondersteunen. Dit jaar is ons 
gezamenlijk doel: “Grannies2Grannies” uit Friesland, Groningen en Drenthe 
die zich inzetten in Afrika en met name een project in Uganda. 
 

De mensen leven daar vaak in erbarmelijke krotten, zij willen nu geld 
bijeenbrengen om huisjes voor hen te kunnen bouwen. Op 1 oktober 2011, 
heel toepasselijk de dag van de ouderen werden de eerste activiteiten van de 
Grannies2Grannies in Friesland gehouden. 
 

De Grannies willen ook de ouderen in dat land ondersteunen want het verschil 
tussen oma in Nederland of in Uganda is heel groot. Zij willen hen 
ondersteunen waar mogelijk is. Nu is het doel voor ons om deze mensen in 
hun werk financieel te ondersteunen om de mensen in Afrika een uitzicht te 
geven op een beter onderdak. Ook geven ze voorlichting in de dorpen in 
Uganda over gezondheidzorg, medicijnen en ook over hoe ze het beste 
kunnen tuinieren om hun eigen groenten te verbouwen. 
De Grannies geven door de noordelijke provincies van Nederland lezingen om 
hun boodschap dicht bij de mensen te brengen. Tijdens de 40-dagentijd willen 
wij in de kerken de aandacht vragen voor deze Grannies en hopen zo op een 
goede opbrengst voor de boekjes om hen te kunnen steunen. Van harte bij 
iedereen aanbevolen. 

Namens de Veertigdagentijd commissie 2019 Albert Bruinewoud 
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GRAFRECHTEN 
 

Het grafrecht voor onderstaande graven is met ingang van 31 december 
2018 door rechthebbenden opgezegd. 
Tot 1 juni 2019 kunnen belanghebbenden zich melden voor overname 
grafrecht. 
 

Grafcode Naam Voornamen Geb. Datum Overl. Datum 

2A42 Stevens Anna Gesina Maria 21 dec 1897 24 mei 1988 

2A43 Egbring Bernardus Henderikus 2 juli 1898 14 mrt 1948 

2B38 Jansen  Bernardus Heinrich 26 jan 1884 8 mrt 1968 

2B39 Suelmann Anna Angela 26 dec 1886 18 mrt 1967 

2A53 Meijer  Ava Elisabeth C P 17 jun 1871 31 jan 1957 

2A54 Drenth Johannes Bernardus 11 okt 1871 27 juli 1930 

2C37 Koert Bernard Herman 22 okt 1883 20 mei 1968 

2C38 Möhlmann Anna Maria Helena 13 apr 1989 3 nov 1971 

2G05 Sijbom Johannes Hermannus B 10 sep 1934 30 dec 1988 

2I24 Potters Gijsbertus Wilhelmus M 22 apr 1968 7 jun 1968 

2N18 van der Werf Hendrik Jannes 25 jun 1940 13 jul 1988 

3A06 Hemel Maria Berendina 26 aug 1918 16 sep 1981 

3A07 Kuhl Jan Harm 21 mrt 1917 1 feb 1988 

3B27 Bernsen Albertus Adolf 17 aug 1928 1 mrt 1947 

3C08 Tubben Wilhelmina 14 jul 1893 11 apr 1956 

3C09 Többen Bernard Heinrich 22 dec 1890 19 nov 1963 

3E21 Heidotting Jan Willem 7 okt 1939 13 mei 1983 

3F16 Gerth Johannes Alexander 12 jun 1859 7 nov 1944 

3F17 Tieben Anna Helena 27 mrt 1866 1 feb 1950 

3F31 Speller Lambertus 15 jan 1934 30 nov 1987 

3H31 Arling Geert Hendrik 25 sep 1899 26 jun 1960 

3H32 Wesseling Maria Catharina 18 feb 1897 29 aug 1988 

3J04 Többen Anna Margaretha 15 dec 1897 23 dec 1979 

3J05 Peters Harmannus Henderikus 20 dec 1890 14 mrt 1978 

3K02 Hendriks Vennigje 23 jul 1914 13 nov 1988 

3K03 Jalving Teunis 1 apr 1910 1 mrt 1980 

 
Voor informatie kunt u contact opnemen met lid kerkhofbeheer Hein Langen 
h.langen@lijbrandt.nl         tel: 0591-317829                            28 januari 2019 
 
 
 
 
 
 

Voorin het blad staat algemeen informatie,  

achterin het bisdomnieuws  

en alles daar tussenin  

is zeker ook de moeite waard om te lezen. 
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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 
 

Kerkbijdrage, parochieblad en misintenties:  
NL 81 RABO 0330 6858 56 t.n.v. Gg. H. A. v. Padua RC Kerkbijdrage 
 

Kerkhof: 
NL 78 RABO 0330 6859 10 t.n.v. Gg. H. A.v. Padua RC Kerkhof 
 

FUV: 
NL 20 RABO 0330 6861 78 t.n.v. Gg. H. A.v. Padua RC FUV 

 
LOCATIERAAD ZWARTEMEER 
Voorzitter:        Vacant  
Secretaris: Bertha Heidotting tel: 06-55335742 
Budgethouder: Isabel  Benjamins tel: 0591-311410 
Onderhoud:    Tonnie Conen tel: 0591-318374 
Catechese:     Vacant  
Liturgie: Vacant  
Kerkhofbeheer: Vacant  
 

Marianne Keurs tel: 0591-349088 is per 1 juli 2019 officieel geen voorzitter 
meer, maar zal totdat we vervanging hebben gevonden de functie van 
voorzitter op zich nemen. Ook is zij contactpersoon voor catechese en liturgie 
totdat we deze functies ingevuld hebben.  
 

REDACTIEADRESSEN   
Email: 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    tel:06-53813195    mail: r.k.begrafenisfonds@hotmail.com 

mailto:riabruinsma1@ziggo.nl
tel:0591-31
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 24 februari     
Lies Peters-Heidotting, Sientje Siebum-Nusse, ouders Siebers-Siebum, Berry 
Schepers, ouders Oortmann-Peters, ouders Lambers-Roufs, Johan Peters en 
overl. fam. Peters en Arling. 
 
Zondag 03 maart         MHvD viering in Klazienaveen om 09.30 uur  
  
Woensdag 06 maart             ASWOENSDAG om 19.00 uur 
Geert Peters. 
 
Zaterdag 09 maart                                         VOM-viering 
Pa en ma Post, Lies Peters-Heidotting, ouders Siebers-Siebum,  
Sientje Siebum-Nusse. 
 
Zaterdag 16 maart  
Pa en ma Fühler-Bernsen, ouders Immink-Kolmer en zonen Geert en Harrie, 
Willem Strijker, ouders Siebum-Bürmann en Anita, ouders Siebers-Siebum, 
Lies Peters-Heidotting, Herman en Triena Wubbels-Valke,  
Sientje Siebum-Nusse. 
 

Let op!   Let op!   Let op! 
 

Vanaf 25 februari 2019 zijn er geen doordeweekse-eucharistievieringen. 
 

Vanaf dinsdag 19 maart 2019 
is de eerste doordeweekse-eucharistieviering om 19.00 uur. 

Dit blijft in de toekomst ook zo.  
Zie ook blz 10 algemeen gedeelte. 

 

OUDERENVIERING 
 

Woensdag 27 februari om 14.00 uur 

Is er een Woord en Communieviering waarin  
Pastor Myriam voor zal gaan. 
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 
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KOSTER VAN DE WEEK 
 

 t/m 17 feb Jan Knol          0591-31 65 78 
18 feb t/m 24 feb Jan Siebers     0591-31 32 82 
25 feb t/m 03 mrt Tiny Smit         0591-31 34 72 
04 mrt t/m 10 mrt Jan Knol          0591-31 65 78 
11 mrt t/m 17 mrt Jan Siebers     0591-31 32 82 
18 mrt t/m  24 mrt Tiny Smit         0591-31 34 72 
25 mrt t/m 31 mrt Jan Knol          0591-31 65 78 
 

ACOLIETEN 
 

24 feb Marianne en Sophie 
03 mrt Geen dienst in Zwartemeer 
09 mrt Wander Snippe 
16 mrt Marianne en Sophie 
24 mrt Jan Siebers 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

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

LECTOREN 

24 feb Marianne 
03 mrt Geen dienst in Zwartemeer 
09 mrt Annie Bartels 
16 mrt Marianne 
24 mrt Jan Siebers 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 

Datum Tijd  Bijeenkomst  
07 mrt 20.00 uur Vergadering locatieraad 
18 mrt 19.30 uur KVG 

COLLECTE 

Datum 2e Collecte 
za 23 feb t/m vrij 22 mrt Onderhoud kerk 
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ZIEKEN EN BEJAARDEN BEZOEK 

 
Wilt u bezoek tijdens uw ziekte thuis belt u dan de 
contactpersonen van de werkgroep ziekenbezoek: 
Annie Lübbers   tel: 0591-315529  
Tiny Klein            tel: 0591 393425 
 
Ziekenbezoeken in zieken-, verzorgings- of 
verpleeghuis kunt u aanvragen via de parochietelefoon: 06-51751592 
 

 
 
 
 
 
 

ZIEKENBEZOEK – BLOEMENGROET 

 
Weet u iemand die volgens u eens 

extra aandacht verdient van de 
parochie door middel van een 

bloemetje of een bezoekje,  
laat het ons even weten, 

 

Annie Lubbers    tel: 0591-315529                                                            
Tiny Klein           tel: 0591-393425  
 

LOCATIERAAD ZWARTEMEER 

 
VOORAANKONDIGING 

 
Op zaterdag 11 mei is weer de jaarlijkse kledingactie 
Sam's Kledingactie. 
Zou u misschien in de kasten willen kijken of er nog iets 
weg kan? Weer een mooie gelegenheid om de kasten op 
te ruimen. 
 

WAT MAG JE INLEVEREN? 
Je helpt ons het meest met herdraagbare kleding en schoeisel. Dat heeft voor 
Sam’s de hoogste opbrengst en zo kunnen we het meeste geld doorgeven aan 
de mensen die dit het hardst nodig hebben. 
 

BLOEMVERSIERING 

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

   Mieke Schepers tel: 06-38315634 
             Beatrix Scheepbouwer  
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DE BANIER 

 
Vrijdag 12 april 2019 OUD PAPIER 

staat er weer een container voor oud papier 
bij de basisschool De Banier, De Blokken 16. 

 
 
Wij luidden de kerstvakantie in met de slotviering van onze 
Adventsvieringen. Het verhaal van het meisje met de 
zwavelstokjes. Gelukkig liep dit verhaal goed af. Na de 

viering konden wij ons verheugen op een gezamenlijk diner, 's avonds op 
school. Door de vele inspanningen en gulle giften hebben ook meer mensen 
een goede tijd kunnen vieren. De inzameling voor de voedselbank was een 
groot succes en  

wij danken alle gulle gevers en vrijwilligers voor hun hulp! 
 

De viertafel van de maand januari stond in het teken van Sint Paulus. De man 
die als Saulus begon, een fanatieke christenjager, die later letterlijk en figuurlijk 
tot inzicht kwam in Damascus. Toen werd hij de apostel die het evangelie 
verspreidde onder de Grieken. Dankzij hem hebben wij het Woord mogen 
ontvangen. 
 

Nu staat de viertafel van februari in het teken van Maria van Lourdes. 
Op 11 februari 1858 kreeg Bernadette Soubirous de eerste verschijning van 
Maria in de bergen. Vele jaren later is het een bekend bedevaartsoord 
geworden waar veel zieken bemoediging en troost kunnen vinden. 60 
wonderbaarlijke genezingen zijn er sindsdien erkend. Vele worden nog 
onderzocht. 
 

Op de viertafel ligt ook een symbool, de esculaap. Een slang 
die om een stok kronkelt, het teken van een arts, apotheek 
ofwel genezing. Op de afbeelding ernaast staat Mozes met de 
staf en bronzen slang. God zei dat de mensen ernaar moesten 
kijken en genezen zouden worden van hun slangenbeten. 
Niet het beeld zou ze genezen, maar hun geloof in God en zijn 
Woord. Dit toont, net als in Lourdes, de kracht van het geloof in 
God. 
 

Over een niet al te lange tijd breekt de Carnaval aan en daarna 
natuurlijk Aswoensdag. Dagen van 'uitzinnig' en bezinning. Ook dat zal dan 
goed vertegenwoordigd zijn op onze tafel in de grote hal. 
 

Hartelijke groet, Peter  
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WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 
 

De laatste weetjes zijn van oudejaarsdag. Inmiddels is alweer 
een maand verstreken in het nieuwe jaar. Voor een aantal 
vrijwilligers was er direct al werk aan de winkel. De 
enveloppen van de actie Kerkbalans 2019 moesten bij de 
parochianen in de bus gedaan worden. Het was dit jaar 
allemaal anders dan voorgaande jaren. Niet de bekende 

kleine envelop met daarop afgedrukt Kerkbalans, maar een gewone wel iets 
grotere envelop met daarin een brief van de pastoor een brief van de 
Financieel Administrateur van de parochie en voor het eerst een ledenkaart, 
waarop reeds diverse persoonlijke gegevens van u waren afgedrukt. U werd 
verzocht om de gegevens te controleren en waar nodig aan te vullen of te 
wijzigen. Ook kon u uw persoonlijke vrijwillige bijdrage aangeven voor 2019. 
Alles wat u meer bijdraagt dan uw drempelbedrag van € 60 (25 jaar en ouder) 
of € 30 (18-25 jaar) wordt aangemerkt als bijdrage voor de actie Kerkbalans 
2019. Beide bedragen komen volledig ten goede van onze locatie. 

Op de ledenkaart kon u kiezen hoe u wenst te betalen via een machtiging of 
op eigen initiatief. Als u voor het laatste kiest dan hebt u daarvoor de 
bankrekening nodig van onze locatie. Deze bankrekening stond helaas niet 
op de ledenkaart vermeld. Het bankrekeningnummer van onze locatie is:   
         NL 81 RABO 0330 6858 56  
                    t.n.v. Gg. H.A.v. Padua Kerkbijdrage.  
Deze bankrekening staat wel vermeld in het parochieblad bij Zwartemeer. 

Omdat er een retourenvelop bijgevoegd was met antwoordnummer was het 
voor de bezorger lastig om de envelop, zoals andere jaren weer bij u af te 
halen, omdat nu niet duidelijk was of u wel of niet van dit antwoordnummer 
gebruik zou gaan maken. Daarom is er een briefje bijgesloten waarin u wordt 
verzocht om de envelop te willen afgeven op het adres van de bezorger, de 
brievenbus van de kerk of op te sturen met de post met het antwoordnummer. 
Hopelijk hebt u toch weer een vrijwillige bijdrage toegezegd voor 2019, want 
zonder uw bijdrage kan onze kerk helaas niet bestaan. U alvast bedankt 
daarvoor en natuurlijk ook dank aan de bezorgers. 

Afgelopen zondag 27 januari was er een oecumenische viering in onze kerk. 
Het was een mooie viering die werd opgeluisterd door het koor Fundament uit 
Klazienaveen en organist Gea Fictorie ook uit Klazienaveen. En de organist 
heeft echt alles uit het orgel gehaald en dat was voor een aantal personen best 
wel spannend, omdat pas afgelopen donderdag het orgel weer goed 
gerepareerd was. Voor de hulp bij deze reparatie zijn we veel dank 
verschuldigd aan Bertus Gepken, Luuk Ronde en Marianne Keurs. 

Wat jammer was dat er naast het koor van zo'n 20 personen slechts 30 
kerkgangers aanwezig waren van de Protestantse en de Katholieke kerk.  
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De vraag die dan opkomt is of de werkgroep nog wel door moet gaan met het 
organiseren van deze oecumenische vieringen. 

Vanmiddag, woensdag 27 januari, was er weer een viering voor ouderen. 
Tijdens de viering kon iedereen die daar prijs op stelde de Ziekenzalving 
ontvangen. Zoals reeds eerder opgemerkt is de Ziekenzalving niet alleen voor 
personen die in de eindfase van hun leven verkeren. Het kan ook juist een 
aanmoediging zijn om door te gaan. Alle 20 aanwezige kerkgangers hebben 
de Ziekenzalving ontvangen. Pastor Myriam die een inleiding gaf merkte op 
dat een sacrament, zoals de Ziekenzalving, eigenlijk een "liefdesbrief "is van 
God aan ons. Dat had ze ooit gehoord uit de mond van een Belgische 
bisschop. Een mooie uitspraak vond ze en daar ben ik het mee eens. 

Over uitspraken gesproken, daar zou ik ook ditmaal mee willen besluiten. 

"Het oog ziet enkel dat wat de geest bereid is om te zien". H. Bergson 

"Een goede opvoeder zet het kind op het paard, een slechte tilt het erover".  
G. Spronck. 
 
"Een mens heeft 2 oren en 1 mond, om 2 keer zoveel te luisteren als te praten". 
Zeno                                                                                                           

 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 

INLEVEREN KOPIJ 
Voor het volgende parochieblad 

voor vrijdag 01 maart 2019 

mailto:hpeters@ziggo.nl
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MET DE JONGEREN OP AMELAND 
Van 25 tot en met 27 januari was ik samen met mgr. Van 
den Hende en een aantal priesters en diakens bij het 
thuisblijversprogramma van de Wereld Jongeren Dagen op 
Ameland.  
 

Deze dagen hebben mij veel voldoening gegeven. We 
waren in totaal met zo’n 180 deelnemers. Ze kwamen uit het hele land. Het 
was op de eerste plaats belangrijk dat de 
jongeren elkaar zouden ontmoeten. En 
dat ging vanzelf. Sommigen kenden 
elkaar van eerdere jongerendagen, en als 
dat niet het geval was, leerde men elkaar 
snel kennen. Het was een levendig 
gebeuren. Ondertussen was er een programma waarbij we de jongeren liturgie 
en catechese aanboden. De eucharistieviering van zondag hebt u via de KRO-
NCRV kunnen zien.  
 

Zelf heb ik in een workshop met de jongeren nagedacht over de sacramenten. 
“Waar denk je aan bij het doopsel, het vormsel …? Schrijf het maar op een 
groot vel.” Een woord-web noemen ze dat. Een van de groepen moest dan 
aan de hand van de genoteerde woorden iets over dat sacrament vertellen. 
Wie is de bedienaar? Wat is de materie die gebruikt wordt? Welke formule 
hoort erbij? Welke genade ontvang je? We raakten zo met elkaar in gesprek 
en het uur was zo voorbij.  

Een ander bijzonder moment was de avond van 
barmhartigheid. We stelden het Allerheiligste 
Sacrament uit in een monstrans die in geen jaren 
uit de sacristiekluis was gekomen.  
 

Ondertussen was er gelegenheid om voor je te 
laten bidden, om iets op te schrijven of om te 
biechten. Zo’n 30 % van de jongeren heeft van 
deze laatste mogelijkheid gebruik gemaakt. 

COLUMN BISSCHOP VAN DEN HOUT 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi83sSKyKzgAhVEJlAKHTDzBTAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fparochie-drieeenheid.nl%2F23-archief-2%2F226-column-van-mgr-ron-van-den-hout-bisschop-van-groningen-leeuwarden-11&psig=AOvVaw1xPMkHZXJvvj51TMmJKJvS&ust=1549729920074615
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Persoonlijke gesprekken zijn voor je persoonlijke geloofsontwikkeling een 
groot goed. Het valt namelijk niet mee om de boodschap op je eigen leven toe 
te passen en tot je persoonlijk leven te laten doordringen. 
Ameland was een goede keuze. Op het eiland ben je los van de wal, en van 
je gewone leven. En dat opent een nieuwe beleving.  

+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen - Leeuwarden 

 

In de nacht van 16 op 17 maart 2019 gaan wij het Mirakel van Amsterdam 
(1345) herdenken door een stille processie door de binnenstad van 
Amsterdam te lopen. Vorig jaar waren er in totaal 1600 deelnemers vanuit het 
hele land. 
 

Ook dit jaar gaan wij als Bisdom Groningen-Leeuwarden opnieuw naar 
Amsterdam om aan te sluiten bij dit jaarlijkse gebeuren. We gaan er met de 
bus heen, welke route onder staat beschreven. We zitten samen in de bus, we 
hebben in Emmeloord een stop onder het genot van een kopje koffie/thee en 
een broodje, we bidden en bezinnen in de bus, en in Amsterdam vieren we de 
H. Mis met onze Bisschop, Mgr. dr. C.F.M. van den Hout, aansluitend lopen 
we in verbondenheid met allen die lichamelijk aanwezig zijn als ook degenen 
die door gebed met ons verbonden voelen. 
 

De route die wij gaan rijden is als volgt:  
17.30 uur: Uithuizen, Kennedylaan 33  
18.00 uur: Hoofdstation Groningen  
18.30 uur: Carpool Drachten, Kraaiheide 3 
19.00 uur: Heerenveen, parkeerplaats bij de R.K. Kerk: Crackstraat 13 
19.30 uur: Joure, parkeerplaats voor McDonalds: Sewei 4  
20.20 uur: Emmeloord, Pastoor Koopmansplein 1  
 

In Emmeloord zullen we een stop houden met koffie/thee en een broodje, 
inbegrepen bij de prijs van € 22,00 per persoon voor het hele programma. Reist 
u pas mee vanaf Emmeloord, dan kost het u slechts € 17,50! 
 

Opgave en inlichtingen kunt u opgeven bij dhr. A. van den Hende: 
stilleomgang.bisdomgroningen@gmail.com.  
Opgave is definitief bij betaling op rekeningnummer:  
NL71 ABNA 0502 4889 64, t.n.v. A. Lukassen, o.v.v. Stille Omgang 2019: 
Naam en opstapplaats.  
Mocht internetbankieren een probleem zijn, kunt u een mail sturen naar 
bovenstaand mailadres. 

Van harte welkom en voor degenen die thuisblijven: 
verbindt u met ons door uw gebed! Hartelijk dank. 

 

Hartelijke groet, Alex van den Hende

Stille Omgang: vieren, ontmoeten, bezinning en verdieping! 

mailto:stilleomgang.bisdomgroningen@gmail.com


 

 

 
 

Druppels van dauw 
 

Nu is de wereld 
kostbaarder dan ooit. 
Ik blijf verwonderd 
voor het venster dralen; 

vannacht zijn druppels dauw 
als zilv’ren kralen 

met gulle handen 
in mijn tuin gestrooid. 

 
Dit wonder kan alleen maar   

zijn bedacht door God,  
die mij met kleine zegeningen  

wijst op de troost  
dat vaak de mooiste dingen,  

ontstaan zijn uit  
het duister van de nacht… 

 
 
Uit: ‘Druppels van dauw’ 
E. Griffioen-van Wuijkckhuijse 

 
 


