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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.
PASTOR

PASTOOR

Pastor K. Mielnik

Pastoor J. Okonek

Kloosterweg 2

Stellingstraat ZZ 4

7881 LG Emmer-Compascuum
karol.mielnik@gmail.com
Vrije dag: vrijdag

7891 JA Klazienaveen
jokonek@live.nl
Vrije dag: maandag

Sluitingsdatum inleveren kopij voor het volgende nummer van het
Klaverblad is vrijdag 5 februari 2021
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 27 februari t/m 26 maart 2021
Klaverblad
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PAROCHIE MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE
Postadres
Verlengde Oosterdiep WZ 67
7884 RK Barger-Compascuum
Telefoon: 06-51751592
Mail:
mariahertoginvandrenthe@gmail.com
Website: mariahertoginvandrenthe.nl

BESTUUR
Voorzitter:
Vicevoorzitter:
Secretaris/Communicatie:
Penningmeester:
Lid Gebouwen:
Lid Kerkhoven:
Lid Catechese en
Gemeenschapsopbouw:
Lid Liturgie:
Lid Diaconie:

Pastoor Okonek
Henk Kuhl
Mirjam Buizer
Henk Kuhl
Vacant
Henk Harmes
Jannet Dijck
Louis Veldhuis
Vacant

tel: 0591-312478
tel: 06-51751592
Tijdelijk
tel: 06-22480061
tel: 06-50206237
tel: 0591-349755

Centraal bureau
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

Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.)
Parochie Maria, Hertogin van Drenthe
Tel.nr:
06-517 515 92 (via parochietelefoon)
Mail:
PCI.Hertoginv.Drenthe@hotmail.com
Rek.nr:
NL27 RBRB 0778 2327 78
te name van: PCI MARIA HERTOGIN VAN DRENTHE
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PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER
Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen
of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt
gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig
samen kunnen vieren.
Algemeen
Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne - handen reinigen
bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van
papieren zakdoekjes - en gezondheid - bij verkoudheidsklachten en/of
verhoging thuisblijven- dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden.
Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.
Liturgieviering
RESERVEREN
• U kunt zich vooraf aanmelden via de locatietelefoon:
Voor vieringen in de
St. Willehadus:
St. Joseph:
H. Antonius van Padua:
H. Henricus:

06-57673387
06-57683379
06-57656702
06-57658994

U kunt zich ook aanmelden bij binnenkomst voor de viering. U loopt dan wel het
risico dat het maximale aantal bezoekers is bereikt en dat u dus de viering niet
kunt bijwonen.
Aanmelden voor door-de-weekse vieringen bij voorkeur op maandag en
dinsdag. Aanmelden voor weekendvieringen bij voorkeur op vrijdag en zaterdag
tot 12.00 uur.
BOEKJE:
Er is geen boekje met liederen. Wel is er een blad met teksten voor deze liturgie.
U kunt een blad meenemen en een vrije gift doneren in het busje.
MONDKAPJES
U dient op bewegingsmomenten in de kerk een mondkapje te dragen.
• Bij binnenkomst van de kerk.
• Bij de gang ter communie.
• Bij het verlaten van de kerk.
Als u in de bank zit mag het kapje af.
HYGIËNE
• U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de
aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan.
• Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.
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DIENST VAN HET WOORD
• Bij het drievoudig kruisteken vóór het evangelie wordt het lichaam niet
aangeraakt.
DIENST VAN HET ALTAAR
• Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.
H. COMMUNIE UITREIKING
• U houdt anderhalve meter afstand van elkaar.
• U dient voor het ontvangen van de H. Hostie
uw handen te reinigen.
• Kinderen die niet communiceren worden zonder
aanraking gezegend op anderhalve meter afstand.
• Wilt u de H. Hostie niet met de hand aanraken, dan kan een eigen
‘corporale’ meegebracht worden op de hand en zo de H. Hostie naar de
mond gebracht worden. Bij een corporale kunt u denken aan een kleine
schone witte zakdoek.
COLLECTE
• U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus op een tafel bij de
uitgang of via een bankoverschrijving.
MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING
• Er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens
de viering.
NA AFLOOP
• Napraten in groepjes en koffiedrinken in het kerkgebouw kan gezien de
geldende maatregelen niet, maar kan wel plaatsvinden in een parochiezaal of
in een tuin bij de kerk, waar u anderhalve meter afstand tot elkaar kunt
bewaren.
KAARSEN
• Bij het kaarsenbranden en gebed dient u de
anderhalve meter regel te volgen.
• De betaling van de kaarsen moet bij voorkeur
contactloos plaatsvinden. Als dat niet kan dient u uw
handen te ontsmetten alvorens te betalen.
• De kaars wordt aan een andere reeds brandende
kaars aangestoken.
GEBED EN DEVOTIE
Maria/Heiligen
• Het Maria- of Heiligenbeeld, schilderij of icoon
mag niet worden aangeraakt of gekust.

Oktober 2020
R.-K. Parochie Maria, Hertogin van Drenthe
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VIERINGEN OP DE LOCATIES
Vergeet niet u aan te melden op vrijdag of zaterdag voor 12.00 uur via de
speciale locatietelefoon. Leest u a.u.b. ook het protocol op pagina 5.
De nummers waarop u zich aan kunt melden zijn:
St. Willehadus:
06-57673387
St. Joseph:
06-57683379
H. Antonius van Padua: 06-57656702
H. Henricus:
06-57658994
dag
23 & 24 januari
3e zondag d/h jaar
tijd
zaterdag
Klazienaveen
Pastoor Okonek
19.00
Emmer-Compas
Pastor Mielnik
19.00
zondag
Barger-Compas
Pastoor Okonek
09.30
Zwartemeer
Pastor Mielnik
10.00
dag
30 & 31 januari
4e zondag d/h jaar
tijd
zaterdag
Zwartemeer
Pastoor Okonek
19.00
Barger-Compas
Pastor Mielnik
19.00
zondag
Klazienaveen
Pastor Mielnik
09.30
Emmer-Compas
Pastoor Okonek
10.00
dag
6 & 7 februari
5e zondag d/h jaar
tijd
zaterdag
Klazienaveen
Pastor Mielnik
19.00
Emmer-Compas
Pastoor Okonek
19.00
zondag
Barger-Compas
Pastor Mielnik
09.30
Zwartemeer
Pastoor Okonek
10.00
Klazienaveen
Pastoor Okonek
14.00
Poolse viering
dag
13 & 14 februari
6e zondag Carnaval
tijd
zaterdag
Zwartemeer
Pastor Mielnik
19.00
Barger-Compas
Pastoor Okonek
19.00
zondag
Klazienaveen
Pastoor Okonek
09.30
Emmer-Compas
Pastor Mielnik
10.00
dag
17 februari
Aswoensdag
tijd
woensdag
Klazienaveen
Pastoor Okonek
18.30
Barger-Compas
Pastor Mielnik
18.30
livestream
Zwartemeer
Pastoor Okonek
19.30
Emmer-Compas
Pastor Mielnik
19.30
dag
20 & 21 februari
1e zondag 40-dagentijd
tijd
zaterdag
Klazienaveen
Pastoor Okonek
19.00
Emmer-Compas
Pastor Mielnik
19.00
zondag
Barger-Compas
Pastoor Okonek
09.30
Zwartemeer
Pastor Mielnik
10.00
dag
27 & 28 februari
2e zondag 40-dagentijd
tijd
zaterdag
Zwartemeer
Pastoor Okonek
19.00
Barger-Compas
DoP
19.00
zondag
Klazienaveen
DoP
09.30
Emmer-Compas
Pastoor Okonek
10.00
Klaverblad
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OUDEREN VIERINGEN
Wilt u zich ook voor onderstaande vieringen aanmelden,
via de locatietelefoon, het liefst op maandag of dinsdag.
Zie voor telefoonnummers bij Vieringen op locaties blz 7.
dag
27 jan
02 feb
03 feb
11 feb
16 feb
24 feb

locatie
Zwartemeer
Emmer-Compas
Klazienaveen
Barger-Compas
Klazienaveen
Zwartemeer

Kerk
Kerk
Dillehof
Kerk
Kerk
Kerk

voorganger
Pastor Mielnik
Pastoor Okonek
Pastor Mielnik
Pastor Mielnik
Pastoor Okonek
Pastor Mielnik

tijd
14.00
14.00
10.00
14.00
14.00
14.00

VIERINGEN DOOR DE WEEK
Ook voor de doordeweekse viering graag aanmelden via de locatietelefoon
zie blz. 7 bij voorkeur op maandag en dinsdag voor 12.00 uur.
Pastoor Okonek of Pastor Mielnik zal in de door-de-weekse-viering voorgaan
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag

19.00 uur locatie H. Antonius van Padua te Zwartemeer.
19.00 uur locatie St. Willehadus te Emmer-Compascuum.
19.00 uur locatie H. Henricus te Klazienaveen.
19.00 uur locatie St. Joseph te Barger-Compascuum.

In de r.-k. parochiekerken van Zwartemeer, Barger-Compas, Emmer-Compas
en Klazienaveen is het mogelijk, om te mediteren en in stilte te bidden tijdens
uitstalling en aanbidding van het H. Sacrament.
Op de 1e dinsdag van de maand in Zwartemeer, op de 1 e woensdag van de
maand in Emmer-Compas en op de 1e donderdag van de maand in
Klazienaveen en Barger-Compas in alle kerken van 18.00 tot 18.55 uur en
tijdens aanbidding is er ook gelegenheid om te biechten. Aansluitend is dan om
19.00 uur de Eucharistieviering.
BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN
Week 04
Week 05
Week 06
Week 07
Week 08
Week 09

25 dec
01 feb
08 feb
15 feb
22 feb
01 mrt

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

31 jan
07 feb
14 feb
21 feb
28 feb
07 mrt

Pastoor Okonek
Pastoor Okonek
Pastor Mielnik
Pastor Mielnik
Pastoor Okonek
Pastoor Okonek

De week loopt van maandag 0.00 uur tot en met zondag 24.00 uur.
Pastoor Okonek
Pastor Mielnik
Pagina | 8
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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 of Pastor Mielnik zal dan contact met u opnemen voor de
doopvoorbereiding.
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!
U kunt voor het Sacrament van de Ziekenzalving contact opnemen met
Pastoor Okonek tel: 06-34905233 of Pastor Mielnik tel: 06-15153010, diegene
die op dat moment de uitvaartwacht heeft, zie het rooster op de vorige pagina.
BEZOEK BIJ ZIEKTE
Wilt u aan de parochie doorgeven dat u bezoek van
de werkgroep 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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COMMUNIE THUIS
Het is weer mogelijk om de Communie thuis te ontvangen, maar u dient
hiervoor wel contact op te nemen met één van de Pastores.
Pastoor Okonek
Pastor Mielnik

tel: 06-34905233
tel: 06-15153010
OPENINGSTIJDEN LOCATIEBUREAU

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.
* Inleveren kopij voor het Klaverblad.

Barger-Compas

Emmer-Compas

Klazienaveen Zwartemeer

Verl. Oosterdiep WZ 67 Hoofdkanaal OZ 82 Stellingstraat ZZ 4

0591-349051

0591-351351

Maandag

18.15-18.45
18.30-19.00

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

De Hoven 8

0591-649071 0591-769144

18.30-19.30

11.00-12.00
10.00-12.00
stuurgroep

NIEUWJAARSWENS
Onze wens voor iedereen is:
 dat je altijd de gouden herinnering
aan elke rijke dag van je leven zult bewaren –
 dat je dapper zult zijn in het uur der beproeving,
als het kruis op je schouders wordt gelegd,
 wanneer de berg die je moet beklimmen te hoog lijkten het
licht van de hoop oneindig ver weg –
 dat elke gave die God je geschonken heeft
zal groeien en ertoe zal dienen,
de harten van wie je lief hebt
met vreugde te vullen.
Pagina | 10
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WOORD VAN DE PASTOOR
PAUS FRANCISCUS KONDIGT VOOR 2021 HET JOZEFJAAR AF
Beste parochianen,
Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint-Jozef. Hij
maakte dit dinsdag 8 december bekend op het Hoogfeest van Maria
Onbevlekt Ontvangen. Het was op die dag namelijk precies 150 jaar
geleden dat paus Pius IX de heilige Jozef van Nazareth uitriep tot
‘Patroon van de Universele Kerk’.
Het bijzondere Jozefjaar is dinsdag 8 december
direct van start gegaan, zo maakte de paus
bekend in zijn apostolische brief Patris Corde en
het jaar wordt op 8 december 2021 afgesloten.
Met dit speciale themajaar wil paus Franciscus
de heilige Jozef als beschermer extra
benadrukken. Ook zijn rol als voedstervader
wordt komend jaar extra belicht. De paus brengt
dit in verband met de zorg voor armen en
migranten en ook met de rol van Jozef als
patroonheilige van de arbeiders.
Ook de Covid-19 pandemie heeft meegespeeld
in het besluit van de paus om een speciaal jaar
aan Sint-Jozef te wijden. “De pandemie heeft
duidelijk gemaakt welke betekenis gewone
mensen hebben, al degenen die dagelijks veel
geduld tonen en hoop bieden, waardoor ze een gevoel van
medeverantwoordelijkheid zaaien,” aldus de paus. Volgens de paus lijken ze
daarmee op de heilige Jozef “deze onopvallende man, die dagelijks, discreet
en in het verborgene aanwezig is,” aldus paus Franciscus.
Historisch, merkt de paus op, heeft de katholieke Kerk en het kerkelijke
leergezag zich op Maria na met geen enkele andere heilige zo sterk
beziggehouden als met de heilige Jozef. Niet alleen Paus Pius IX riep hem op
8 december 1870 uit tot universele beschermheer van de Kerk; Ook Paus Leo
XIII (1878-1903) beklemtoonde de relatie van deze timmerman met de wereld
van de arbeid en paus Pius XII heeft hem in 1955 uitroepen tot patroon van de
arbeiders. Bovendien is hij het universele rolmodel voor alle vaders, omdat hij
ons duidelijk maakt dat men geen vader wordt door een kind ter wereld te
brengen, maar door voor dat kind op een verantwoorde manier te zorgen en het
te begeleiden in zijn belangrijkste levensmomenten. Jozef is ook een voorbeeld
van kuisheid, omdat hij nooit een ander dan Maria heeft willen begeren en
liefhebben. Hij nodigt ons uit om anderen te verwelkomen, zonder uitsluiting,
zoals ze zijn, met een bijzondere voorkeur voor de zwakken. Slechts tederheid,
zoals die van Jozef, zal ons redden van de boosheid die alleen oog heeft voor
de zwakheden.
Klaverblad
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"Jezus heeft met Gods tederheid kennisgemaakt door Jozef, die een voorbeeld
is van hoe de heilsgeschiedenis ondanks onze zwakheden tot vervulling komt."
Daarom kondigt paus Franciscus een Sint-Jozefjaar af, waarin deze heilige nog
tot 8 december 2021 speciaal zal worden herinnerd en zijn voorbeeld bijzonder
moet inspireren. De viering van dit Jozefjaar kan vooral versterkt worden door
bijzondere aandacht te hebben voor feestdagen, devoties en gebeden die aan
heilige Jozef zijn gewijd.
Daarom beste parochianen sluit ik af met een gebed tot heilige Jozef. Dit gebed
zullen we tot 8 december 2021 in alle vier de parochiekerken aan het einde van
iedere viering, voor de zegen, gezamenlijk bidden:
Gebed tot Sint Jozef:
Gegroet, hoeder van de Verlosser,
echtgenoot van de Heilige Maagd Maria.
Aan jou heeft God zijn enige Zoon toevertrouwd;
op jou stelde Maria haar vertrouwen;
met jou werd Christus mens.
Gezegende Jozef,
toon jezelf ook een vader voor ons
en leid ons op het levenspad.
Verkrijg voor ons genade, barmhartigheid en moed,
en verdedig ons tegen elk kwaad.
Amen.
Pastoor Józef Okonek SChr
VAN DE BESTUURSTAFEL
Het was een lastig jaar, 2020. Voor onze parochie en
ook voor het parochiebestuur. Enkele maanden hebben
we geen bestuur overleg gehad met het gehele bestuur,
maar steeds in kleine groepen ervoor gezorgd dat het
nodige werk gedaan werd. Aan vieringen konden
minder parochianen deelnemen, de koorrepetities
waren er niet meer, werkgroepen moesten hun overleg staken. Toch zien we
dat al het werk op de locaties gewoon doorgaat en zijn er weer livestream
vieringen verzorgd. Compliment voor alle betrokkenen!
2020 zou voor onze parochie het jaar van onze vrijwilligers worden. We hadden
enkele mooie activiteiten op stapel staan. Helaas! Niets van dat al.
Hopelijk kunnen we in 2021 weer met een groep vrijwilligers bij elkaar komen,
kan de eucharistie door meer mensen live beleefd worden, kunnen de koren
weer zingen en worden we bevrijd van dat lastige coronavirus.
2021 wordt een beter jaar!
ASWOENSDAG LIVESTREAM
De viering op Aswoensdag op 17 februari om 19.30 kunt u ook via livestream
volgen. De viering wordt vanuit de kerk van Zwartemeer uitgezonden.
Pagina | 12
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FAMILIEBERICHTEN
Door de doop zijn/zullen in onze Parochie Maria, Hertogin van Drenthe
worden opgenomen:
Op 10 januari is gedoopt

Willem Louis Wittendorp
Hugo
Hugo is geboren 30 juli 2019 en hij is het zoontje van Lodewijk Wittendorp en
Monique van Dalen. Hugo werd gedoopt in de locatie H. Henricus.
*****************************
Op 17 januari is gedoopt

Kay Waylon Lyam Post
Lyam
Lyam is geboren 3 augustus 2020 en hij is het zoontje van Kay en Lena PostImmink en het broertje van Tiffany en Jack. Lyam is gedoopt in de locatie H.
Henricus.
*****************************
Op 24 januari zal worden gedoopt

Fender Mario Marco Foekens
Fender
Fender werd geboren op 2 december 2019 en hij is het zoontje van Rob Jan
en Inge Foekens-Kiers en het broertje van Fedde en Fern. Fender zal worden
gedoopt in de locatie St. Joseph.
*****************************
Op 31 januari zal worden gedoopt

Roos van Faassen
Evi
Evi is geboren op 24 mei 2020 en
zij is het dochterje van Martijn van
Faassen en Inge Conen en zusje
van Milan, Luca en Julia. Evi zal
worden gedoopt in de locatie H.
Henricus.
We wensen alle families Gods zegen
en veel geluk met hun gezin.
Klaverblad

Algemene Informatie

Pagina | 13

VASTENACTIE 2021
We waren in 2020 net gestart
met de Vastenactiecampagne
‘Werken aan je toekomst’
toen alles stil kwam te liggen
door de coronamaatregelen.
Het thema van vorig jaar biedt
nog genoeg mogelijkheden
om er dit jaar mee door te
gaan.
Dus ook in 2021 gaan we ons
inzetten voor de kinderen in
de derde wereldlanden zodat zij ook naar school kunnen gaan en onderwijs
krijgen.
Graag willen we ze een vak laten leren waardoor er meer kans is op werk en
ze dus de mogelijkheid krijgen in eigen onderhoud te voorzien.
Onder voorbehoud:
In het weekend van 20 en 21 februari zal er in onze parochie op alle locaties
een themaviering zijn voor zover de coronamaatregelen dit toelaat.
Ook deze kinderen willen graag iets van hun leven maken en goed onderwijs.
ACTUALISEREN GEGEVENS RECHTHEBBENDEN
Na de fusie op 1 januari 2017 zijn we druk
bezig geweest met het automatiseren van
de begraafplaatsbestanden.
Eerst hebben we alle graven in beeld
gebracht met daarin de overledenen. Nu
die stap is afgerond zijn we begonnen met
het actualiseren van de gegevens van de
rechthebbenden.
We proberen alle rechthebbenden te
bereiken om hen te informeren over het
nieuwe reglement en hen of een nieuwe grafakte te geven of hen de kans te
geven het grafrecht te verlengen.
In de maand december hebben we veel mensen benaderd, die mogelijk
rechthebbende zijn van een graf in Zwartemeer. Begin volgend jaar willen we
een soortgelijke actie ondernemen voor de rechthebbenden van de graven in
Emmer Compascuum en Klazienaveen.
We hopen in het volgende Klaverblad u daar verder over te informeren. Wilt u
daar niet op wachten, maar alvast uw gegevens laten actualiseren, mag u ons
altijd bellen tel: 06-51751592 of mailen begraafplaatsen.mhvd@gmail.com
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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

Doorndistel 16
Klazienaveen
Tel: 0591-312223
www.woonsfeerheine.nl
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BARGER-COMPASCUUM – LOCATIE ST. JOSEPH
Kerk en Pastorie:
Verlengde Oosterdiep W.Z. 67
7884 RK Barger-Compascuum
Telefoon: 0591-349051
Website: mariahertoginvandrenthe.nl
Voor alle betalingen:
NL15 RABO 0104 3049 52
t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe
St. Joseph

LOCATIERAAD
Mailadres: joseph.mhvd@gmail.com
Voorzitter:
Secretaris/Vicevoorzitter:
Budgethouder:
Onderhoud gebouwen:
Kerkhoven:
Communicatie:
Diaconie/catechese:
Liturgie/gemeenschapsopbouw:

Benny Rijfkogel
Bennie Gustin
Johan Harbers
Jan Bruins
Herman Wehkamp
Vacant
Marja Grummel
Ria Feringa

0591-349706
0591-349833
06-15185068
0591-349500
0591-349082
0591-348843
0591-349523

REDACTIE EN LOCATIEBUREAU
Mailadres: lb.joseph.mhvd@gmail.com
of in de brievenbus van de pastorie
LOCATIETELEFOON
St. Joseph: 06-57683379
CONTACTPERSOON BEZORGING
Truus Dijck
Posthoorn 7 7884 PA Barger-Compascuum

Klaverblad
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zondag 24 januari
Jan Rocks, Leida Koiter-Hartmann, Marian Wittendorp-Heller, ouders HakeCramer, Johan Bernard Hartmann.
Zaterdag 30 januari
Henk Heller, Jo Robben, Karin Drent, Marian Wittendorp-Heller, Mini WubkesTöbben, ouders Hake-Cramer, ouders Steenhuis-Rolfes en dochter Lia, Johan
Bernard Hartmann.
Zondag 7 februari
Ouders Hake-Cramer, Wim Wehkamp, Johan Bernard Hartmann.
Zaterdag 13 februari
Annie Greve-Gepken, Annie Hölscher-Arling, Jo Robben, ouders HakeCramer.
Zondag 21 februari
Lies Hartmann.
BIJZONDERE COLLECTE
In de periode van 17 februari tot 3 april is de Bisschoppelijke Vastenactie.
KOSTERS
G. Wolken
M. v.d. Aa
S. Siekman

0591-349033
0591-349144
0591-859762
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: 0591-34884
FELICITATIES

Wij willen iedereen die in deze
periode iets te vieren heeft,
namens de parochie.
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FAMILIEBERICHTEN
Op 17 december
Jan Rocks
op de leeftijd van 72 jaar
Op 22 december
Marian Wittendorp- Heller
op de leeftijd van 70 jaar
Op 1 januari
Benne Hartmann
op de leeftijd van 84 jaar.
We wensen de familie’s God’s Kracht en sterkte!
VRIJWILLIGERS
Om en in de kerk zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers.
We zoeken onder ander naar mannen/vrouwen die willen helpen met het
onderhoud van de tuin en het kerkhof.
Heeft u tijd over en wilt u zich nuttig maken dan kunt u zich opgeven bij het
parochiebureau, op donderdagavond tussen 18.30 uur en 19.30 uur of
telefonisch 0591-349051
LOCATIERAAD
Beste parochianen van de Locatie St. Joseph, vanuit de Locatieraad willen wij
graag leden van onze Locatie die ernstig en/of langdurig ziek zijn een kaartje
sturen. Is er iemand binnen uw familie en/of kennissenkring ziek en tot onze
Locatie behoort? Dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons door te geven.
U kunt dit op de volgende wijze doen:
- Door een email te sturen naar: lb.joseph.mhvd.@gmail.com
- Doorgeven aan het Parochiebureau. Elke donderdagavond geopend
van18.30 -19.30 uur.
- Of een brief met de gegevens te deponeren in de brievenbus van de
pastorie.
Wij zullen dan een kaartje sturen.
IN MEMORIAM
Op 22 december jl. Is overleden Marian Wittendorp-Heller.
Marian is lange tijd gastdame geweest bij ons op het parochiebureau. Zelfs de
eerste jaren dat ze was verhuisd naar Groningen kwam ze op de
donderdagavond daarvoor terug naar Barger-Compascuum.
We wensen Wim en de kinderen en kleinkinderen alle kracht toe in deze
moeilijke tijd.
Gastdames en heer van het locatiebureau
Klaverblad
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EMMER-COMPASCUUM – LOCATIE ST. WILLEHADUS
Kerk en Parochiehuis:
Hoofdkanaal O.Z. 82 A
7881 CN Emmer-Compascuum
Telefoon: 0591-351351
Website: www.mariahertoginvandrenthe.nl
Voor alle betalingen:
NL25 RABO 0330 6792 01
t.n.v. RK Parochie Maria,
Hertogin van Drenthe St. Willehadus

LOCATIERAAD
Mailadres:
willehadus.mhvd@gmail.com
Voorzitter:
Gebouwen/Vicevoorzitter:
Secretaris:
Budgethouder:
Diaconie:
Liturgie/parochie-opbouw:
Catechese:

Erik Meijer
Allidus Ahlers
Harry Fecken
Tineke Koop
Mariëlle Oost
Henk Zwart
Vacant

06-51479189
0591-354093
06-13468121
0591-351643
06-52473357
0591-351105

LOCATIETELEFOON
St. Willehadus: 06-57673387

KERKHOF
Beheerder:

Joh Heine

0591-351905

REDACTIE EN LOCATIEBUREAU
Mailadres:
lb.willehadus.mhvd@gmail.com

UITVAARTLEIDER
Dhr. B. Zomer 06-53188727
RK. Begrafenisvereniging Sint Barbara
Website:
http://rksintbarbara.nl
Klaverblad
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zaterdag 23 januari
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters,
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Ina Schuur-Wilts, Hennie en
Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Rika Harms-Schulte, Marlies
Snuverink-Sturre, Taeke Graafsma, Joop Kaiser, Herman Heijnen, Renk
Kuper.
Zondag 31 januari
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters,
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Ina Schuur-Wilts, overl.
ouders Ellermann-Schutte, Maria Margaretha Ahlers-Hoezen, ouders TholeKloppenburg, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Taeke Graafsma, ouders
Tubben-Buurman, Herman Heijnen, Renk Kuper.
Zaterdag 6 februari
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam.
Mulder-Wolters, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Truus
Over-Meijer, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, Diny Hendriks, overl.
ouders Ellermann-Schutte, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van UemMensink, Jan Geert Meijer, Broer Bentlage en Lenie Bentlage-Tieben, Herman
Sturre, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Renk Kuper, voor ouders van
ongedoopt gestorven kinderen.
Zondag14 februari
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters,
ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Jozef Sturre, Maria Wilhelmina
Wolthuis-Weghorst, Albert en Herman Heijne, ouders en grootouders WesselHempen, ouders de Vries-Twickler, overl. ouders Ellermann-Schutte, Hennie
en Riet Deiman-Dekkers, Hennie Bredek, Taeke Graafsma, Herman Heijnen,
Renk Kuper.
Zaterdag 20 februari
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam.
Mulder-Wolters, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, ouders Welling-Tieben,
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus Welling, Gré van Uem-Mensink,
Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Henk Scheven,
overl. ouders Wübkes-Kip, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Renk Kuper,
fam. Kuper-Wolbers.
PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN
Groep 1
Groep 2
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CONTACTMIDDAG (Onder voorbehoud)
Op dinsdag 2 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
KOSTER VAN DE WEEK
ma 18 jan
ma 25 jan
ma 01 feb
ma 08 feb
ma 15 feb
ma 22 feb

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

zo 24 jan
zo 31 jan
zo 07 feb
zo 14 feb
zo 21 feb
zo 28 feb

René Berendsen
Diny de Roo
José Wessel
Margriet Ahlers
René Berendsen
Diny de Roo

0591-353630
0591-351697
06-27369058
0591-354093
0591-353630
0591-351697

LOCATIEBUREAU
Januari
Februari

do 28
do 04
do 11
do 18
do 25

Christa Schut
Tiny Hogenbirk
Tilda Heine
Christa Schut
Tiny Hogenbirk

Het locatiebureau is op
zaterdag open
van 10.00 -12.00 uur

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR
DATUM
za 23 jan
zo 31 jan
za 06 feb
zo 14 feb
wo 17 feb
Aswoensdag 19.30 uur
za 20 feb

MISDIENAAR/ACOLIET
Annemiek Bos
Sander Bos
Chantal Witteveen
Jo-Ann Loves
Rianne Hoesen

LECTOR
Harry Fecken
Erik Meijer
Diny Thole
Ria de Vries
Janique Dijck

Annemiek Bos

Harry Fecken

BLOEMVERSIERSTERS
Gr 1
Gr 2
Gr 3

Siny Wilkens
Magdalena Tiben
Greetje Rengers
Liezet Mouris
Maria Herder
Ria Loves

Klaverblad

18 jan t/m 31 jan
01 feb t/m 14 feb
15 feb t/m 28 feb
Emmer-Compascuum

0591-351081
0591-353718
0591-354229
06-49417006
0591-352363
06-18170565
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KERKSCHOONMAAK
Groep 2

15 feb t/m 20 feb
KVE

Dinsdag 9 februari
Gerda Marsman uit Raalte
zij reist per fiets door de hele wereld
Onder voorbehoud!
JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER
J.Oost
T.R. Bos
M.G. Ellermann - Kuper
G.M. Hölscher - Roufs
Jan J.L.M. Bisschop
C.J. Molenkamp - Helmich
A.M. Voss-Bos
H. Smit - Bijlsma
A.G. Welling - Spijker
H. Berends
J. Scholte-Blaauw
A.M. Sturre-Deuling
J.H. Muller
Marietje M.M. Herbers - Muter
Marietje M.H. Schepers - ter Veen
J.A.M. Hendriks
J.T. Langen - Vennedunker
Wim W.H.J. van Uem
M.A. Deddens-Over
W.L.G. Strijker - Hof

Runde NZ 51
Runde NZ 53
Zr. Simpliciastraat 5
Elzenlaan 17
Hoofdkanaal OZ 42
Vossepad 314
Spoel 89
Runde ZZ 78
Spoel 125
Iepenlaan 6
Kalkwark 1
Hoofdkanaal OZ
Wilgenlaan 21
Foxel 78
Hoofdkanaal WZ 47
Oosterdiep OZ 42
Spoel 141
Spoel 63
Spoel 121
Lange Kavel 9

7881JH
7881JH
7881MN
7881PV
7881CL
7822BG
7881BN
7881HP
7881BN
7881RP
7881LW
7881CM
7881PT
7881PL
7881AC
7881CT
7881BN
7881BH
7881BN
7881LP

EC
EC
EC
EC
EC
Emmen
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

21-1-1942
23-1-1939
28-1-1939
30-1-1935
31-1-1942
1-2-1925
1-2-1930
2-2-1946
2-2-1932
6-3-1940
9-2-1942
9-2-1938
15-2-1943
15-2-1936
16-2-1943
17-2-1939
18-2-1936
18-2-1941
24-2-1937
26-2-1943

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: lb.willehadus.mhvd@gmail.com of
tijdens openingsuren op het locatiebureau.
Dit i.v.m. de wet op privacy.
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KERSTMUSICAL -DE FILMHET WONDER VAN KERST IN TWINTIG TWINTIG
Het wonder van Kerst in twintig
twintig is ècht een wonder
geworden.
Wie had vooraf gedacht dat de
film bijna 3.000 keer bekeken zou
worden, wie had verwacht dat we
meer dan 100 reacties overal
vandaan zouden ontvangen.
Wie had verwacht dat we in
zovele media genoemd zouden
worden, op Facebook, in de
Zuidenvelder, het Dagblad van het Noorden, RTV Drenthe, Ons Compas,
Instagram en ga zo maar door.
Dank aan iedereen die heeft
meegewerkt
aan
de
totstandkoming van deze film,
vrijwilligers,
instanties,
ondernemers,
spelers,
de
scriptschrijver en organisatie,
maar zeker ook grote dank aan
Ron Heijnen en Marco Gustin
voor hun tomeloze inzet en tijd
om er zo’n prachtige film van te maken.
Locatieraad St. Willehadus
KLEINTJE KERSTMARKT
Toen we de vrijwilligers informeerden dat de Kerstmarkt dit jaar helaas niet
door kon gaan melden zich al snel de bloemversiersters met het idee, dat ze
toch wel op een zaterdag, buiten bij ons Parochiehuis, kerst-grafstukken
konden verkopen.
Natuurlijk kon dat en na het initiatief van de Bloemendames duurde het maar
even of andere parochianen stelden voor om kerstkaarten, kerststalletjes,
kerstversiering enz. te verkopen.
En zo ontstond een hele kleine Kerstmarkt . . . met twee tafels!
Klein, maar met een grootse opbrengst, op dit moment is er € 1.171,- binnen
En dan kregen we ook nog een gift omdat de Kerstmarkt dit jaar niet door kon
gaan en de giften voor de Kerstfilm. Het totale bedrag wat we bij elkaar
gebracht hebben met Kerstmarkt, Kerstfilm en giften is € 2.241,-.
Wat is het goed om te zien dat we ook in Corona tijd samen kerk zijn.
Hartelijke dank daarvoor!
Financiële commissie
Klaverblad
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OMZIEN NAAR ELKAAR
Vele vrijwilligers hebben in de Adventstijd alle basisschoolkinderen van onze
locatie een Adventskalender gebracht.
Zijn er prachtige Adventskaarten naar alle ouderen van 75 jaar en ouder
gebracht.
80-plussers hebben met Kerst een engel gekregen.
Alle engeltjes zijn gehaakt door mevrouw van der Vlag, die helaas in juni van
2020 is overleden.
Bij het engeltje zat een wens: wij hopen dat het een beschermengel voor u
mag zijn en dat het een lief lichtje brengt in deze
bijzondere kersttijd.
En dan zijn er nog talloze initiatieven van parochianen die
uit zichzelf aandacht hebben gegeven aan de ander.
De kerk, dat zijn we samen, laten we dus ook in de
komende tijd blijven omzien naar elkaar.
NIEUWJAARSWENS
Wij zijn alweer een aantal weken in het nieuwe jaar. Het jaar 2020 is nog vers
in gedachten, een jaar om nooit te vergeten. Het jaar van de corona, van de
beperkingen en voor velen een jaar van angst en zorgen. Toch beginnen wij
hoopvol het nieuwe jaar 2021.
In de Bijbel staat ongeveer 360 keer op verschillende manieren ‘Wees niet
bang’. Wees niet bang, zegt Jezus ons, God kent ons en God geeft om
ons. Wees niet bang, is een oproep om niet bij de pakken te gaan neerzitten
maar om aan de slag te gaan, ook in dit nieuwe jaar.
De twee belangrijkste uitgangspunten hierbij
mogen zijn: ‘Houd van God en houd van elkaar
als medemens.’ Wat ons nog te wachten staat
weten wij niet, maar wij weten wel, dat wanneer
wij het vertrouwen in een goede afloop hebben en
elkaar onvoorwaardelijk ondersteunen, dit
nieuwe jaar een goed jaar kan worden. Wees niet
bang en heb vertrouwen!
Onze St. Willehaduskerk- en locatie staan voor u open voor gebed en contact.
Waarom dit nieuwe jaar niet een nieuwe impuls geven aan uw geloof? Het
samen vieren, het samen werken geeft een verbondenheid waar je altijd op
terug kan vallen. U/jij bent hiervoor van harte uitgenodigd in één van onze
vieringen of andere activiteiten, als vrijwilliger of deelnemer, die we hopelijk
weer kunnen organiseren.
Als locatieraad wensen wij u allen een mooi, gezond en zalig 2021 toe!
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CORONAVIRUS & SAMEN-KERK-ZIJN
Beste medeparochianen, sinds maart 2020 is ons land in de ban van het
coronavirus. De gevolgen zijn groot. Niet alleen medisch maar ook sociaal en
economisch. Vanzelfsprekend hebben ook wij in onze St. Willehaduslocatie te
maken met de gevolgen van het virus. De liturgie kan maar in beperkte kring
worden gevierd en veel ontmoetingen en vergaderingen zijn uitgesteld.
Veel parochianen lijden door de pandemie. Natuurlijk vooral als dierbaren ziek
worden of aan het virus overlijden. Maar er is ook sprake van een toename
van eenzaamheid. Veel ondernemers en werknemers vrezen voor de
toekomst van hun bedrijf of baan. Ondanks alle beperkingen heeft onze
parochie, onze locatie creatief op de crisis ingespeeld.
We zijn dankbaar voor ál die vrijwilligers, die ook in deze tijd zich in hebben
gezet om, zij het in andere vorm, de vieringen en parochieactiviteiten door te
laten gaan. Gelukkig kan de moderne techniek de pastores helpen om met
onze parochianen in contact te blijven.
Door een mail, een kaart voor de ouderen of telefoontje kan de eenzaamheid
van een zieke of alleenstaande worden doorbroken. Maar ook door het
aanleggen van een livestream zodat veel mensen de liturgische vieringen
vanuit de kerk thuis kunnen volgen. En we denken dan niet alleen aan de
vieringen maar ook aan het Missieconcert en Kerstfilm.
We hebben gemerkt hoe blij en dankbaar parochianen daarvoor zijn. U zult
begrijpen dat sinds maart de financiën van onze locatie erg onder druk staan.
De collectes hebben veel minder opgebracht. En vaak zijn er extra kosten
gemaakt. Als locatieraad willen we alle parochianen dan ook vragen de
komende Kerkbalans 2021 extra te ondersteunen.
Juist in deze coronacrisis beseffen wij dat wij elkaar ontzettend hard nodig
hebben. Juist nu, is samen-kerk-zijn een belangrijke opdracht. Dat vraagt om
inzet van mensen als kerkelijk vrijwilliger. Maar dat vraagt ook om een stabiel
financieel fundament.
Alleen als wij het geloof blijven vieren en de
parochie ook geldelijk gezond houden, heeft
onze
geloofsgemeenschap
een
goede
toekomst. We durven dan ook te vragen: om
elkaar in de parochie te helpen en onze
geloofsgemeenschap ook financieel, in de actie
Kerkbalans, royaal te ondersteunen.
Bij voorbaat veel dank!
Locatieraad St. Willehadus.
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125 JAAR EEN LEVENDIGE GEMEENSCHAP
Het nog maar net begonnen jaar 2021 wordt voor onze Sint Willehadusgemeenschap heel bijzonder. We gedenken met elkaar het 125-jarig bestaan
van onze St. Willehaduslocatie. Want op 22 december 1895 is onze St.
Willehadusparochie opgericht. In 1996 hebben we het 100-jarig bestaan van
onze parochie groots gevierd. Alhoewel we nu de parochie Maria, Hertogin
van Drenthe zijn, is St. Willehadus nog steeds de patroonheilige voor onze
lokale gemeenschap.
Onze St. Willehad
gemeenschap neemt
in de harten van heel
veel
mensen
een
warme plaats in en we
gaan het 125-jarig
bestaan
op
verschillende
manieren
vieren.
Aangezien er nog veel
onduidelijk is hoe, door
Corona, dit jaar zal
verlopen is er nog
geen definitief programma. Maar vanaf nu wordt u hier regelmatig op de hoogte
gehouden van de voortgang van het jubileumprogramma. Hoewel een deel
daarvan nog moet worden “ingevuld” kunnen we u hier alvast wel een indruk
geven.
Er zal een speciale feestelijke jubileumviering komen, in de meimaand zal er
iets speciaals rond Maria georganiseerd worden en zo zijn er nog veel meer
ideeën.
Locatieraad St. Willehadus
TAXIPASTORAAT
Met de bus haal ik eerst een van mijn favoriete
klantjes op, een meisje van 9 jaar die door een
botziekte aan haar benen gekluisterd zit aan
een rolstoel. Die is natuurlijk roze en de wielen
zijn voorzien van grote platen die de spaken
afdekken waar een mooie foto van haar op
staat. Zelfs de beugels rondom haar benen
zijn roze.
Vandaag heeft ze een nieuwe jas aan, en
jawel ook roze. Ze krijgt van mij altijd twee
pepermuntjes één als ze net in de bus zit en één als ze bij de school is.
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Ze kwebbelt er weer lustig op los en is zichtbaar blij om me te zien. Maar ja die
pepermuntjes hé? Met haar als eerste klant begint de dag altijd goed.
Hierna pik ik een klant op in Klazienaveen. Ik zet de bus in de straat bij haar
huis en loop door een steegje naar haar voordeur. Een vrouw van een jaar of
70 staat met een rollator bij de voordeur en snauwt me werkelijk toe, ‘waar
staat die taxi’? ‘Ook goedemorgen, zeg ik maar dat hielp even niet. ‘Je staat
verkeerd je moet hier staan!!!!’
Van het woord moeten, krijg ik altijd een soort allergische reactie. De afstand
tussen haar voordeur en de plek waar de bus staat is werkelijk nog geen 10
meter. We lopen er rustig heen en dan begint het geklaag over haar slechte
rug, haar knerpende knieschijf en noem maar op. Ik denk, dat wordt weer een
gezellig ritje, maar ze hoeft gelukkig niet ver mee. Bij de huisartsenpost
aangekomen zeg ik haar dat ze best wat vriendelijker tegen me mag doen en
dat ik net als ieder ander gewoon als mens behandeld wil worden. Bij deze
dame hielp het allemaal niet maar ik kom haar vanzelf weer tegen. Er zijn
weinig klanten die me chagrijnig krijgen maar deze kwam in de buurt. Ik heb
er altijd toch wel een uurtje last van, omdat ik altijd probeer te begrijpen
waarom iemand zo doet en reageert.
Laat ik nu hierna weer een klant moeten ophalen waarbij in de informatie
expliciet staat vermeld dat ik achterom moet… En ik stond bij deze gewoon
aan de voordeur maar las de info pas later. Deze vrouw lachte er hartelijk om,
zeker toen ik haar over het voorvalletje vertelde van de rit ervoor.
Bij het ziekenhuis krijg ik nog twee oude bekenden te vervoeren, een man van
dik in de 80 met zijn vrouw die een paar jaar geleden een hersenbloeding
gehad heeft. Ze praat moeilijk en je moet haar even de tijd geven.
Ze zijn blij om me te zien en ze geven aan dat ze binnenkort naar een
verzorgingstehuis hopen te gaan saampjes, hun zoon neemt de woning over
en die woont daar al. Hij verzorgd zijn ouders nu al. Bij de woning aangekomen
help ik ze rustig uit de bus en hij bedankt me voor het gezellige praatje en de
rustige rit.
Nog even langs een verzorgingstehuis waar ik in de hal een vast clubje aantref.
‘Hé moet je mij hebben’, roept er één? ‘Daar heb ik nu geen zin aan’ roep ik
even terug en de groep aan de tafel lacht. Natuurlijk zitten er mensen tussen
die enigszins verbaasd kijken maar ze kennen mijn humor zo zachtjes aan.
Met de nieuwe klant vertrek ik weer. Het is een man die in vijf minuten zijn
levensverhaal bij me kwijt kan. Gaat vanzelf als de klik er is. Hersenbloeding
gekregen, voogdij over kinderen kwijtgeraakt, schuldsanering maar ziet nu het
licht weer en is blij met zijn huurwoning. Tja, even relativeren jongens deze
dag, uiteindelijk weer een hoop cadeautjes ontvangen ondanks die ene
chagrijn.
Alle goeds, Harry Fecken
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Uw specialist in
videoverbinding en geluid

Tel: 06-81053521
Mail: heijnenron@gmail.com
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KLAZIENAVEEN – LOCATIE HEILIGE HENRICUS
Kerk en Parochiebureau:
Stellingstraat ZZ 4
7891 JA Klazienaveen
Telefoon: 0591-649071
Website: mariahertoginvandrenthe.nl
Voor alle betalingen
NL30 RABO 0125 7013 30
t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe
H. Henricus
LOCATIERAAD
Mailadres: henricus.mhvd@gmail.com
Voorzitter:
Secretaris:
Budgethouder:
Catechese:
Diaconie:
Gebouwen:
Liturgie:
Communicatie/Parochie-opbouw:

Frederikus Kuper
Marleen Bauerhuit
Jan Dobbe
Gerda Reuvers
Ria Bakker
Vacant
Albert Bruinewoud
Vacant

0591-314493
0591-349580
0591-317268
0591-315252
0591-314698

REDACTIEADRES EN LOCATATIEBUREAU
Mailadres: lb.henricus.mhvd@gmail.com
LOCATIETELEFOON
H. Henricus: 06-57658994
CONTACTGEGEVENS UITVAARTVERENIGING IN CHRISTO SALUS
Website:
www.uitvaartzorgics.nl
Mailadres:
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
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zaterdag 23 januari
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 Heidotting-Peters, Gerardus Hendrikus
Gerdes, Marietje Scholte Aalbes-Peters, Leida Burmann-Lankhorst, Marga
van Dijk.
Zondag 31 januari
Willie Mensen, Jo en Grietje Wesseling-van Os en zoon Benny, Sophia Maria
Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en
Griet Heidotting-Peters, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, Gerardus Hendrikus
Gerdes, Leida Burmann-Lankhorst, Marga van Dijk.
Zaterdag 06 februari
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, Bennie
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhard Schiphouwer, Leida BurmannLankhorst, Marga van Dijk.
Zondag 14 februari
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Gerard
Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Pastoor
Middelkoop, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der
Werf, Johan Wilhelm Tieben en Margretha Maria Grummel, Bennie Heidotting
en Griet Heidotting-Peters, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, Marga van Dijk.
Zaterdag 20 februari
Herman Heinrich Cosse en Helena Cosse-Koop, Jan Berens, 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 Heidotting-Peters, Marga van Dijk.
OUDERENVIERING
Op woensdag 03 februari
is er om 10.00 uur in de Dillehof voor de
bewoners van de Dillehof en de Melde een
viering.
U bent van harte welkom.
KAARTEN
Voorlopig even niet.

Pagina | 32

Klazienaveen

Klaverblad

CONTACTMIDDAG voor OUDEREN
Dinsdag 16 februari is de volgende contactmiddag voor ouderen. De
eucharistieviering begint om 14.00 uur. Aansluitend is er weer gelegenheid tot
ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee.
Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer, dan kunt u contact opnemen
met mij, tel. 0591-317060.
Iedereen is welkom!

Leo Mensen

KOSTER VAN DE WEEK
18 jan
25 jan
01 feb
08 feb
15 feb
22 feb

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

24 jan
31 jan
07 feb
14 feb
21 feb
28 feb

A. Peters
J. Lohuis
H. Beukers
A. Peters
J. Lohuis
H. Beukers

0591-313627
0591-313286
0591-315725
0591-313627
0591-313286
0591-315725

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK
za 23 jan
Zo 31 jan
za 06 feb
zo 14 feb
wo 17 feb
za 20 feb

G. Többen
G. Timmerman
B. Menzen
A. Heijnen
A. Verdel
G. Többen

0591-317515
0591-317726
0591-316132
0591-315653
0591-312976
0591-317515

VERGADERINGEN en BIJEENKOMSTEN
Datum
Di 09 feb

Tijd
19.00 uur

Gelegenheid
Redactie Klaverblad

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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FAMILIEBERICHTEN

04 december

Marietje Scholte Aalbes-Peters
94 jaar, “Het Drostenhuis”
09 december

Gerardus Hendrikus Gerdes
60 jaar, De Lauden 9
18 december

Leida Burmann-Lankhorst
71 jaar, Steenbreek 15
02 januari

Marga van Dijk
56 jaar, De Schoepen 156
ROOSTER LECTOREN - ACOLIETEN - ORGANISTEN/CANTOR
Datum
za 23 jan
do 28 jan
zo 31 jan
do 04 feb
za 06 feb
do 11 feb
zo 14 feb
wo 17 feb
za 20 feb
do 25 feb

Lector
G. Drent

Acoliet
J. Lohuis

B. Menzen

R. Harmes

S. Karstenberg

H. Maatje

G. Lambers
S. Karstenberg
G. Drent

H. Slip
J. Lohuis
R. Harmes

Orgel/Cantor
Marc Bruinewoud
Marc Bruinewoud
Henk van Os
Henk van Os
Marc Bruinewoud
Marc Bruinewoud
Henk van Os
Henk van Os
Marc Bruinewoud
Marc Bruinewoud

Als je niet kunt dan graag een ander regelen of doorgeven aan:
Simon: 06-40042474
Albert: 06-44720966
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ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA
Kerk en Locatiebureau:
De Hoven 8
7894 BT Zwartemeer
Telefoon: 0591-769144
Website: mariahertoginvandrenthe.nl
Voor alle betalingen
NL 81 RABO 0330 6858 56
t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe H. Antonius van Padua

LOCATIERAAD ZWARTEMEER
Mailadres:

antoniusvanpadua.mhvd@gmail.com

Voorzitter:
Secretaris:
Budgethouder:
Onderhoud:
Catechese:
Liturgie:
Beheer kerkhof
Kerkhof:

Vacant
Bertha Heidotting
Sharon Rocks
Tonnie Conen
Marianne Keurs
Bertha Heidotting
Richard Valentin
René Tieck

tel: 06-55335742
tel: 0591-531161
tel: 0591-318374
tel: 0591-349088
tel: 06-55335742
mail: rjgmvalentin@gmail.com
tel: 06-15212263

LOCATIETELEFOON
H. Antonius van Padua: 06-57656702

REDACTIEADRES EN LOCATIEBUREAU
Mailadres: lb.antoniusvanpadua.mhvd@gmail.com

BEZORGING Klemstrook 37

tel: 0591-313585

ADM. BEGRAAFPLAATS + FONDS UITVAARTVOORZIENING
Annet Harms mailadres: FUV.mhvd@gmail.com
KOSTEN MISINTENTIE: € 6,00
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zondag 24 januari
Harm en Annie Heidotting-Peters, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman,
ouders Conen-Thöne, Lenie Ten Velde-Lohuis, Lenie Gerth-Siebum,
Mieke Bruins-Hoge.
Zaterdag 30 januari
Ouders Siebers-Siebum en zoon Herman, Lenie Ten Velde-Lohuis.
Zondag 07 februari
Joop Lambers, Berry Schepers, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman,
Lenie Ten Velde-Lohuis.
Zaterdag 13 februari
Joop Lambers, Lenie Ten Velde-Lohuis, Johannes Bernardus Kuhl, ouders
Conen-Thöne.
Woensdag 17 februari om 19.30 uur

Aswoensdag livestream

Zondag 21 februari
Bennie en Binie Wösten-Siebum, Gré Schoonbeek-Lambers, Lenie Ten
Velde-Lohuis, Harm en Annie Heidotting-Peters.
OUDERENVIERINGEN WOENSDAGEN 27 JANUARI EN 24 FEBRUARI
Iedereen is van harte welkom.
Na afloop gezellig samen koffie-/ thee drinken
Wij verzoeken u zich voor deze viering op te geven
Locatie telefoon: 06-57656702

Voor eventueel vervoer kan men bellen: Mieke Peters tel: 0591-315383
Gretha Suelmann tel: 0591-315298
KOSTER VAN DE WEEK
25 jan
01 feb
08 feb
15 feb
22 feb

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

Klaverblad

24 jan
31 jan
07 feb
14 feb
21 feb
28 feb

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

Zwartemeer

0591-31 34 72
0591-31 32 82
0591-31 65 78
0591-31 34 72
0591-31 32 82
0591-31 65 78
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ACOLIETEN
24 jan
30 jan
07 feb
13 feb
17 feb
21 feb

Jan Siebers
Marianne Keurs
Jan Siebers
Bertha Heidotting
Marianne Keurs
Jan Siebers
LECTOREN
24 jan
30 jan
07 feb
13 feb
17 feb
21 feb

Jan Siebers
Marianne Keurs
Annie Bartels
Truus Falke
Bertha Heidotting
Marianne Keurs

COLLECTESCHEMA
Januari
21 februari

Landelijke actie Kerkbalans

Vastenactie

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
Datum
11 feb
09 feb

Tijd
19.00 uur
19.30 uur

Naam
Vergadering locatieraad
BANIER/Vergadering ouderenvereniging
OMZIEN NAAR ELKAAR

Werkgroep

aandacht voor nabestaanden
Wij van de locatieraad zijn op zoek naar mensen die in de
groep van omzien naar elkaar willen.
Tijdelijke contactpersoon is Bertha Heidotting: tel. 06-55335742
BLOEMVERSIERING
Lenie Theijken
Mieke Schepers
Beatrix Scheepbouwer
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ZIEKEN- en BEJAARDEN BEZOEK EN 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.
Jan Siebers
Tiny Klein

tel: 0591-313282
tel: 0591-393425

U kunt ook aanvragen via de parochietelefoon: 0651751592
FAMILIEBERICHTEN

Overleden

Op 15 december 2020

Maria Bruins-Hoge
in de leeftijd van 70 jaar
Hogeweg 6 7894 AS Zwartemeer
Op 21 december 2020

Maria Helena Gerth-Siebum (Lenie)
in de leeftijd van 90 jaar
Correspondentieadres: Pommerenweg 45 94824 Emlichheim (D)
Op 23 december 2020

Anna Catharina Wilhelmina Peters-Peters (Annie)
in de leeftijd van 81 jaar
Zwartemeer
Dat zij mogen rusten in vrede
LOCATIERAAD ZWARTEMEER
Wij van de locatieraad zijn dringend op zoek naar mensen die in de groep van
omzien naar elkaar willen. De vorige groep heeft het jaren gedaan en die zijn
nu gestopt i.v.m. ziekte partner of andere hobby’s wat begrijpelijk is dat ze dan
stoppen.
Maar wij kunnen niet zonder een groep van omzien
naar elkaar.
Alstublieft denk even goed na en misschien lijkt u dat
wel wat.
De Locatieraad
Klaverblad

Zwartemeer
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DE BANIER

Vanaf vrijdag 19 februari staat de papiercontainer weer bij de Banier!!

Breng uw oud papier naar de Banier. De Blokken 16
De opbrengst komt ten goede aan de kinderen van de Banier.
KERKHOF BEHEER
Aan de parochieleden van de Heilige Antonius van Padua.
Mijn naam is Richard Valentin de nieuwe beheerder van ons kerkhof. Sinds 1
november heb ik het stokje over genomen van Gerben Veltrop. Hierbij willen
wij Gerben bedanken voor zijn vele jaren inzet voor ons kerkhof.
Wil mij even voorstellen
Ik ben Richard Valentin sinds 2 jaar lid van deze parochie en 20 jaar dirigent
geweest van ’t koor Young People. Ik werd de afgelopen maanden gevraagd
om het beheer van ons kerkhof op mij te nemen.
Op dit moment zijn wij bezig om een volwaardige ploeg te formeren voor het
onderhoud van o.a. ons kerkhof. Donderdag 3 december zijn wij hiervoor met
een vijftal parochianen bij elkaar geweest. In de loop van de komende
maanden hoop ik jullie op de hoogte te kunnen houden, hoe wij dit willen gaan
doen en zo ja met wie.
Voor diegene (die geen brief hebben ontvangen) en zich geroepen voelen om
samen met ons vrijwilligers het werk op het kerkhof en of onze kerktuin te willen
onderhouden, nodigen wij jullie graag uit om te reageren.
Als u vragen heeft kunt u mijn bereiken onder het volgende mail adres:
rjgmvalentin@gmail.com
Met vriendelijke groet:Richard Valentin
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WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE
Als ik dit schrijf is het nieuwjaarsmorgen. Er is ons
gevraagd om uiterlijk 1 januari 2021 onze bijdrage voor
het parochieblad te willen aanleveren. Dus mijn eerste
werkzaamheid voor de kerk in het nieuwe jaar. Het oude
jaar hebben we gisteravond afgesloten met een woorden communieviering. In mijn jeugdjaren werd de
oudejaarsviering altijd goed bezocht. Het was een danken bezinningsdienst voor alle dingen die ons in het
afgelopen jaar waren overkomen. Zowel de mooie als de minder mooie dingen
van ons leven. Daarbij hoorde ook een opsomming van het aantal dopelingen,
huwelijken, vormelingen, communicantjes en ook de sterfgevallen. Helaas
spreekt deze mooie traditie ons gelovigen niet meer aan. Gisteravond waren
er naast de twee voorgangers en de twee cantors slechts vier parochianen
aanwezig in de kerk. Jammer.
De vieringen op kerstavond gingen op last van de bisschoppen allemaal niet
door. Wel was de nachtmis in de kerk van Klazienaveen te volgen via
livestream. De diensten op 1e kerstdag gingen wel door. De verwachting was
dat het dringen was bij het aanmelden via de kerktelefoon van onze locatie.
Maar dat bleek niet het geval. Er kwamen slechts 18 parochianen naar de
dienst en 5 personen die een taak hadden in en rond de viering. In andere
locaties moest er nee worden verkocht vanwege te veel aanmeldingen.
Hopelijk is dit niet de tendens voor de toekomst nà corona.
Maar er zijn ook positieve zaken te melden. Afgelopen week liep ik over het
kerkhof en zag dat het voorterrein mooi was aangeharkt en dat terwijl de
werkgroep onderhoud kerkhof op 1 november hun harken aan de wilgen
hadden gehangen. Kabouterwerk? Neen er waren een aantal vrijwilligers bezig
geweest die zich het lot van ons kerkhof hadden aangetrokken. En dit was hun
eerste actie. Want deze groep vrijwilligers gaat opnieuw proberen om een
werkgroep onderhoud kerkhof te formeren uit oude en nieuwe vrijwilligers. Als
u denkt dat lijkt me ook wel wat dan kunt u zich aanmelden bij Herman Lübbers
(0591-315529). Want we kunnen het toch niet maken dat ons kerkhof
verstoken blijft van onderhoud. Het is een ereveld voor onze medeparochianen en familieleden.
Sommige parochianen die lid zijn van het "Fonds Uitvaart Voorzieningen"
(huidige naam voor kerkhofverzekering) hebben een nieuw reglement
ontvangen van ons kerkhof. Maar een attente lezer (Bertus Gepken) ontdekte
daarin een storende fout. Er staat dat het kerkhof is gelegen aan de Hogewal.
Maar dat moet natuurlijk Hogeweg zijn. Het zou goed zijn als alle nieuwe
reglementen worden voorzien van een extra inlegvel dat dit adres niet juist is.
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Want anders komen familieleden van over ver niet op de juiste plek aan met
hun navigatie. De Hogewal bestaat wel en is een zijweg van de Dordsedijk in
Klazienaveen.
Over de brief die parochianen hebben ontvangen over het actualiseren van de
gegevens van de rechthebbende bestaan wat vragen. Het gaat dan met name
om de vraag of de rechthebbenden hun bankrekening willen vermelden.
Mensen zijn huiverig om die te vermelden. Want wat gaat er gebeuren? Ik heb
daarover navraag gedaan bij Arie Buizer, die de financiële administratie doet.
Hij deelde mij mee dat het vermelden van de bankrekening geen
consequenties heeft. Aan de hand van een bankrekening of een vast
telefoonnummer kunnen ze echter in de administratie eenvoudiger achterhalen
bij welke persoon ze moeten zijn als er bijvoorbeeld een bericht moet worden
verstuurd over het verlengen van een graf of als er betalingen plaats vinden,
die niet meteen duidelijk zijn. U bent echter niet verplicht om uw bankrekening
te vermelden. Over het ruimen bestaan ook vragen. Op de site van de parochie
staat vermeld dat de kosten van ruimen € 300 bedragen. Deze kosten worden
alleen in rekening gebracht bij de vestiging van een nieuw graf. Dit werd altijd
al gedaan, maar vanaf 1 januari 2019 staat het apart op de nota. Hierdoor is
het zichtbaar dat als het grafrecht is verlopen de rechthebbende niet hoeft te
betalen voor de ruiming, als hiervoor gekozen wordt.
De bezoekers van de ouderenviering van 23 december 2020 werden na afloop
getrakteerd op een zakje met lekkere kerstchocolaatjes. Dat was een mooie
goedmaker omdat het gezamenlijk koffiedrinken vanwege de strengere corona
maatregelen was geschrapt.
Deze keer opnieuw een oproep voor vrijwilligers voor de werkgroep "Omzien
naar elkaar". Zoals in vorig parochieblad vermeld zijn alle leden van deze
werkgroep gestopt. De taken worden tijdelijk opgevangen door Bertha
Heidotting en Tiny Smit. De hoofdtaak van de werkgroep is uiteraard het
omzien naar de nabestaanden van een overleden parochiaan middels een
huisbezoek. Als hier geen behoefte aan bestaat kan van verder huisbezoek
worden afgezien. Deze taak kan in overleg ook worden overgedragen aan de
werkgroep ziekenbezoek/bloemengroet. De overige taken van de werkgroep
bestaan uit taken met Allerzielen en taken door het jaar heen.
De taken met Allerzielen bestaan uit het assisteren bij de viering in de kerk.
Dat zijn: het lezen van een gedicht, het aanreiken van de gedachteniskaarsen
aan de nabestaanden, het uitnodigen van de nabestaanden van de
overledenen van het afgelopen jaar voor deze viering en zorgen dat er 3
bloemstukken gemaakt worden en dat er voldoende kaarsen aanwezig zijn op
het kerkhof.
De taken door het jaar bestaan uit: Het sturen van een kaart aan de
nabestaanden binnen drie weken na een overlijden voor eventueel een
bezoek, met Pasen een gedicht brengen bij de nabestaanden, doorgeven
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overledenen aan briefpastoraat van Bisdom en zorgen dat het dodenboek in
de kerk goed wordt bijgewerkt met de overleden parochianen.
Al deze taken doet u niet alleen maar samen met een team van het liefst 3
personen. Belangstelling? Neem contact op met
Bertha Heidotting tel: 06-55335742
De vorige keer heb ik gemeld dat onze
parochie dit jaar 100 jaar bestaat. Maar
daarvoor hadden we al een noodkerk
aan de Hogeweg. Deze is gebouwd in
1912. Maar deze kerk was onderdeel
van de parochie van Klazienaveen, dat
toen nog Nieuw-Dordrecht werd
genoemd. In het boek 100 jaar
katholieke kerk in Zwartemeer las ik dat
mijn oma 50 cent per week kreeg voor
het schoonmaken van de kerk. En dan
gingen ze er van uit dat ze de vloer
moest vegen. Bij schrobben kreeg ze
extra. In datzelfde boek staat ook
geschreven dat er ook een kerkboerderij
was nabij de huidige waterplas tussen de Hogeweg en de Meerwijk.
Deze kerkboerderij had pastoor De Klaver van Barger-Compascuum op eigen
initiatief laten bouwen voor
het
onderhouden
van
contacten
met
de
parochianen in het gebied
rond het Zwartemeer. Maar
kerkvieringen zijn er nooit
gehouden. De pastoor
noemde de kerkboerderij"
MODO UDUM, MODO
SUDUM (dan weer nat dan
weer droog). Bijzonder is
het dat een familielid zich
meer dan 100 jaar later heeft gevestigd nabij deze kerkboerderij.
En tenslotte herinner ik u nog aan de actie "Hart voor Antonius". Uw gift is van
harte welkom. Het bankrekeningnummer staat elders in dit parochieblad
vermeld bij locatie Zwartemeer.
Tot slot weer een spreuk of gezegde.
Hoop hebben is mooi, hoop geven ook! Hannie Hoekstra
JS
Klaverblad
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COLUMN VAN DE BISSCHOP - GETIJDENGEBED
In de Bijbel staat: “Ik prijs u zevenmaal elke dag”
(Psalm 119,164). We kunnen dit getal beschouwen
als symbolisch, maar er is in dit geval niets op tegen
om het letterlijk te nemen. Vanouds hebben
monniken, monialen en kluizenaars dat gedaan. Zij
verdeelden hun gebedstijden over zeven momenten
over de dag: in de nacht (1), bij het opgaan van de
zon (2), in de voormiddag (3), op het middaguur (4),
in de namiddag (5), bij het ondergaan van de zon (6)
en voor het slapen gaan (7).
Het gaat erom dat we de dag beginnen en eindigen
met gebed en ons werk of onze studie even onderbreken. We brengen eer aan
God, en het geeft structuur en ritme aan onze dag. Wij bouwen het Koninkrijk
Gods niet op door onze activiteiten alleen; we moeten God zijn werk laten
doen, en het geloof daarin laten we blijken door gebed. “Als de Heer de woning
niet bouwt, werken de bouwers vergeefs” (Psalm 127,1).
U kunt uw dag doorbrengen met het invoegen van momenten van gebed,
aangepast aan uw mogelijkheden. De ochtend en de avond en bij het slapen
gaan, zijn natuurlijke momenten van rust.
De katholieke kerk kent het officiële getijdengebed waartoe de priesters en
diakens zich hebben verplicht bij de wijding. Daar is een boek voor:
Getijdenboek. Gebeden voor elke dag (Nationale Raad voor Liturgie 1990).
Dat boek is te koop (zie www.rkliturgie.nl). Er is sinds jaren ook een app
beschikbaar op de mobiele telefoon die heel veel gebruikt wordt. Diverse
jongeren die ik in de afgelopen jaren heb ontmoet, hebben dit ontdekt. Onder
priesters is deze app intussen gemeengoed geworden. Je hoeft geen dik boek
mee te nemen als je van huis gaat.
Het officiële getijdengebed bestaat vooral uit het bidden van de psalmen
volgens een vast schema. Verder bevat het een hymne (lied), een lezing uit
de Bijbel en gebeden. Het gaat erom dat we de dag heiligen en ons werk niet
belangrijker maken dan het is.
+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden
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BONIFATIUS ACADEMIE
Groningen, 22 december 2020
Aan alle geïnteresseerden in de cursussen van de Bonifatius Academie,
Het is nog net advent, we leven ‘in verwachting’, in de hoop op wat komen
mag. Dat geldt voor een voorspoedig verloop van de pandemie. Dat geldt voor
het ‘aloude verlangen’ naar het ontmoeting met God, die komt in een voerbak,
kwetsbaar en klein in een baby. Een baby die de afstand tussen hemel en
aarde even gemakkelijk overbrugt als de anderhalve meter die ons van elkaar
scheiden. Hoop waarvan je hoopt dat die besmettelijker is dan welk virus ook.

We willen u dan ook een Zalig Kerstmis wensen
en alle goeds voor 2021.
Namens de docenten en de dienstverlening van het bisdom,

Piet Timmermans, studiesecretaris.

De Bonifatius Academie ziet 2021 hoopvol tegemoet. Voor het nieuwe
semester bereiden we vijf aantrekkelijke nieuwe cursussen voor.
Hier een vooraankondiging. Hopelijk gaat het lukken om de lessen ‘veilig en
ongestoord door maatregelen’ te geven. We moeten helaas nog een slag om
de arm houden, u begrijpt dat.
Onze goede voornemens:
Het Lentesemester van 2021 loopt van de eerste lesdag op 6 maart tot en
met de afsluitende lesdag op 29 mei.
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Architectuur – Kunst – Ruimte voor liturgie
Docent Prof. dr. Sible L. de Blaauw
Kunst- en architectuurhistoricus Sible de Blaauw ontsluit
voor ons de geheimen, de betekenis, van Godshuizen vanaf
het begin van het Christendom tot aan de dag van vandaag.
Hij neemt ons mee langs de eerste kerkgebouwen via
Iconische Godshuizen naar onze eigen kerken in NoordNederland van nu en straks. Deze lessen kunnen niet goed
online gegeven worden. Mocht er onverhoopt voor de
eerste lessen geen groen licht zijn dan proberen we deze
naar later te verschuiven.

Basiscursus Sacramenten.
Docent: Bisschop van den Hout.
De zeven sacramenten zijn momenten om Christus te
ontmoeten en onze relatie met Hem te versterken.
Waarom zijn het er zeven? Waarom zijn het deze
momenten? Hoe zijn ze verbonden met ons geloof, de
Bijbel, Jezus Christus en de kerk? Welke inhoud en
betekenis geven ze daaraan? Dat zijn de vragen van
deze vijfde basiscursus.
Is het voor u de eerste basiscursus waar u aan meedoet
dan is dat geen bezwaar. Volgend semester begint de
cyclus van voren af aan, u kunt ‘instappen’ wanneer u wilt.
We gebruiken voor alle basiscursussen het boek ‘Geloof onder woorden’ dat
u bij opgave kunt bestellen bij het bisdom.
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De sociale leer van de kerk

Docent: Drs. Agda Wachter MSc.

Binnen de kerk is altijd nagedacht over hoe mensen met
elkaar zouden moeten leven. Dat was voor Jezus
belangrijk en ook voor ons is dat zo. In de loop van eeuwen
hebben de mensen van de kerk op allerlei plaatsen mee
vormgegeven aan de manier van leven. Het nadenken
daarover zijn we in de vorige eeuw ‘de sociale leer van de
kerk’ gaan noemen. Hele toepasbare principes die ons
helpen om als gelovige mensen ons steentje bij te dragen
aan de samenleving waarvan we deel uitmaken. En hoe
werkt dat in Nederland anno straks? Vanuit haar
beroepservaring in de zorg, het onderwijs, de gemeentepolitiek en de
bestuurs- en veranderkunde geeft Agda Wachter een unieke inkijk in hoe we
een ‘kerk naar buiten’ kunnen worden.
Franciscus

Docent: Drs. Peter Vermaat

Als verteller en theoloog heeft Peter Vermaat alles met
Francesco, Franciscus van Assisi. Een mens die koos
voor de armen en de armoede. ‘Hij was een dromer die
hield van mens en schepping, maar bovenal van God. Hij
wilde Christus navolgen. Daarom koos hij voor de
armoede, was jaloers als iemand armer was, dan hij.’
Over de betekenis van Franciscus voor toen en voor onze
tijd. Over God dienen en mensen dienen. Het is niet
toevallig dat onze Paus koos voor deze naam.
Communicatie

Moderator: Drs. Lammert de Hoop, diverse docenten.

Of het door de crisis komt of dat we er gewoon aan toe
waren, er komt een nieuwe manier van communiceren op
ons af. Door middel van video en andere vormen van
presenteren worden we als parochie, als kerk, op hele
nieuwe
manier
zichtbaar.
Diverse
professionele
gastdocenten uit de wereld van de media zullen ons op
nieuwe ideeën brengen. Een cursus voor iedereen die als
vrijwilliger
of
beroepskracht
voor
kerken
geloofscommunicatie actief is.
Zodra het programma en docenten bekend zijn zullen we het u melden.
Voorlopig aanmelden?
Voor de planning is het behulpzaam om alvast te weten wie er interesse
heeft om deel te nemen. Meldt u zich daarom nu vast als geïnteresseerde
aan, dan blijft u van alles op de hoogte. Stuur a.u.b. een mailtje naar
l.winter@bisdomgl.nl
Meer informatie: www.bonifatiusacademie.nl
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Veertig dagen
Veertig dagen gaan wij reizen
door een onherbergzaam land.
Eenzaam, moe en zonder uitzicht
zo ver je zien kunt: rotsen, zand.
Mijn ogen zoeken horizon.
Reikt iemand mij daar een hand?
Soms win ik hoogte,
stralend licht
omgeeft mij van de overkant.
Van waterstromen kan ik dromen,
levend water, koel en schoon.
Water is mij als een spiegel
waar ik jou mijn gezicht in toon.
Weerloos wacht ik op het donker,
verlang naar bakens in de nacht.
Licht opdat mijn voet niet struikelt
warm licht waarop ik weerloos wacht.
Buigzaam, teer en ingesloten
schors en windsels tegen de kou.
Ik kan pas bloeien, opengaan
door levend water, warmte, jou.
Stenen vertellen van mensen
duizenden voeten onderweg.
Liefde zoeken we, nieuw leven,
hoop en geloof in ons gelegd.
(Bron: https://www.theobaldusparochie.nl/ )

