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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 

 
 

 

                   

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluitingsdatum inleveren kopij voor het volgende nummer van het  

Klaverblad is vrijdag 5 maart 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. 3 

Loopt van 27 maart t/m 23 april 2021 

 

Pastoor J. Okonek  

Stellingstraat ZZ 4 

7891 JA Klazienaveen 

jokonek@live.nl 

Vrije dag: maandag  

 

 

 

Pastor K. Mielnik 

Kloosterweg 2 

7881 LG Emmer-Compascuum 

karol.mielnik@gmail.com  

Vrije dag: vrijdag  

 

 

mailto:jokonek@live.nl
mailto:karol.mielnik@gmail.com
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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 

 

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:           Pastoor Okonek 
Vicevoorzitter:        Henk Kuhl       tel: 0591-312478 
Secretaris/Communicatie:  Mirjam Buizer      tel: 06-51751592 
Penningmeester:       Henk Kuhl       Tijdelijk  
Lid Gebouwen:        Vacant 
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  

 

 

 

 

 

 

 

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 

mailto:PCI.Hertoginv.Drenthe@hotmail.com
mailto:leden.mhvd@gmail.com
mailto:boekhouding.mhvd@gmail.com
mailto:begraafplaatsen.mhvd@gmail.com
mailto:mariahertoginvandrenthe@gmail.com
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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:    06-57673387 
St. Joseph:    06-57683379 
H. Antonius van Padua:   06-57656702 
H. Henricus:    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.  
 

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER 
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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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1 

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 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 
    

dag 6 & 7 maart 3e zondag 40-dagentijd tijd 
zaterdag Klazienaveen Pastor Mielnik 19.00 
 Emmer-Compas Pastoor Okonek 19.00 
zondag Barger-Compas Pastor Miellnik 09.30 
 Zwartemeer Pastoor Okonek 10.00 
 Klazienaveen  

Poolse viering 
Pastoor Okonek 14.00 

    

dag 13 & 14 maart 4e zondag 40-dagentijd 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 20 & 21 maart 5e zondag 40-dagentijd 
Boeteviering 

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 maart Palmzondag 
Presentatie EHC 

tijd 

zaterdag Zwartemeer  Pastor Mielnik 19.00 
 Barger-Compas Pastoor Okonek 19.00 
zondag Klazienaveen Pastor Mielnik 09.30 
 Emmer-Compas Pastoor Okonek 10.00 

 
    
 
 
 

VIERINGEN OP DE LOCATIES 
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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. 

 

 

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   19.00 uur locatie H. Antonius van Padua te Zwartemeer. 
Woensdag   19.00 uur locatie St. Willehadus te Emmer-Compascuum.  
Donderdag  19.00 uur locatie H. Henricus te Klazienaveen. 
Donderdag  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 1e 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. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
De week loopt van maandag 0.00 uur tot en met zondag 24.00 uur. 
 

Pastoor Okonek   tel: 06-34905233 
Pastor Mielnik    tel: 06-15153010 
 

OUDEREN VIERINGEN 

dag locatie   voorganger  tijd 

02 mrt Emmer-Compas Kerk  Pastor Mielnik 14.00 

11 mrt Barger-Compas Kerk Pastoor Okonek 14.00 

16 mrt Klazienaveen Kerk Pastor Mielnik 14.00 

31 mrt Zwartemeer  Kerk  Pastoor Okonek 14.00  

VIERINGEN DOOR DE WEEK 

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN 

Week 08 22 feb t/m 28 feb Pastoor Okonek 

Week 09 01 mrt t/m 07 mrt Pastoor Okonek 

Week 10 08 mrt t/m 14 mrt Pastor Mielnik 

Week 11 15 mrt t/m 21 mrt Pastor Mielnik 

Week 12 22 mrt t/m 28 mrt Pastoor Okonek 

Week 13 29 mrt t/m 04 apr Pastoor Okonek 
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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. 
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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   tel: 06-34905233 
Pastor Mielnik    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 
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   18.15-18.45  

Dinsdag    18.30-19.00  

Woensdag     

Donderdag 18.30-19.30 11.00-12.00   

Vrijdag     

Zaterdag  
10.00-12.00 

stuurgroep 
  

 

 

 

 

PALMPASEN - PRESENTATIE COMMUNICANTJES 
 

In het weekend van 27/28 maart zullen de kinderen 
die dit jaar hun Eerste Heilige Communie gaan doen 
zich voorstellen. 
 

Op zaterdag 27 maart om 19.00 uur zullen de 
kinderen in Barger-Compascuum en Zwartemeer 
zich voorstellen. 
 

Op zondag 28 maart om 9.30 uur in Klazienaveen  
en om 10.00 uur in Emmer-Compascuum. 
 

Graag ook voor deze vieringen telefonisch 
aanmelden, u vindt het telefoonnummer op het eerste blad van de betreffende 
locatie. 

Vr. gr. van de catechesegroep 
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WOORD VAN DE PASTOR 
 

Heilige Jozef, “geen man van veel woorden, maar van daden”. 
 

Beste parochianen, 
de Katholieke Kerk viert het Jaar van de Heilige Jozef. Ook in onze parochie 
willen wij dit jaar meer aandacht besteden aan deze grote heilige. Niet omdat 
de kerk in Barger-Compascuum aan Jozef is toegewijd, of omdat onze pastoor 
de naam Jozef draagt. Wij vieren het Jaar van de Heilige Jozef omdat hij in 
deze coronapandemie, wordt geloofd als een rolmodel van creatieve moed en 
bescheidenheid, gehoorzaamheid, tederheid en verantwoordelijkheid. 
 

Voor veel mensen is Jozef een sympathiek mens. Velen dragen ook zijn naam. 
En toch heeft het Evangelie ons geen enkel woord van Jozef overgeleverd. 
Het beschrijft alleen maar wat hij in alle eenvoud en vaak in stilte doet. Geen 
man van veel woorden, maar van daden. En dat maakt hem misschien zo’n 
sympathieke heilige. 
  

Altijd ontvangt hij de roep van God in een droom. De droom zetelt in het diepst 
van onze ziel. En daar wordt ook Gods stem gehoord. Als je in jezelf keert en 
als je de stilte toelaat, is Gods stem te horen. Als je te druk bent hoor je die 
stem vaak slecht. En als Jozef die stem van God heeft gehoord, “staat hij op 
en gaat hij op weg”. Hij doet wat gedaan moet worden. Fijngevoelig, zwijgend, 
toegewijd, bescheiden en zonder ophef, trouw zorgend en op God vertrouwen.  
 

Ieder jaar op 19 maart vieren wij het Hoogfeest van 
de Heilige Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd 
Maria. Wij loven Jozef als hoofd van het heilig gezin 
van Nazareth waarin Jezus opgroeide. Daarom 
wordt Jezus in het Evangelie vaak “Zoon van 
timmerman” genoemd. Ongetwijfeld heeft Jezus 
veel geleerd van Jozef, die als een vader voor hem 
zorgde. Het gezin waarin je opgroeit, is 
medebepalend voor wie je later wordt. Dat zal ook 
voor Jezus gegolden hebben. Zo heeft die 
eenvoudige dorpstimmerman zijn rol gespeeld in 
de heilsgeschiedenis, die met Jezus begon. 
 

De wereld heeft nog altijd behoefte aan zulke 
mensen. Mensen die eenvoudig het goede doen 
dat gedaan moet worden. Zonder veel omhaal van 

woorden. Luisterend naar de stem van hun hart.  
 

Zonder dat ons een woord van Jozef is overgeleverd, spreekt zijn leven 
boekdelen en is hij een blijvend inspirerend voorbeeld voor elke gelovige. Eren 
wij hem niet alleen dit jaar maar elke dag van ons leven door hem na te volgen 
en zijn voorspraak in te roepen. 
 

Heilige Jozef, bid voor ons!                                                            Pastor Karol 
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KINDERPAGINA 



 

Doorndistel 16 

Klazienaveen 

Tel: 0591-312223 
www.woonsfeerheine.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

  

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

Willie en Jannet Dijck 
Kanaal A NZ 100 

Emmer-Compascuum 
Tel: 06-50206237 

http://www.woonsfeerheine.nl/
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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:            Benny Rijfkogel       0591-349706 
Secretaris/Vicevoorzitter:    Bennie Gustin       0591-349833 
Budgethouder:          Johan Harbers       06-15185068 
Onderhoud gebouwen :     Jan Bruins         0591-349500 
Kerkhoven:            Herman Wehkamp    0591-349082 
Communicatie:          Vacant 
Diaconie/catechese:       Marja Grummel      0591-348843 
Liturgie/gemeenschapsopbouw: Vacant          
 
 
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 

mailto:lb.joseph.mhvd@gmail.com
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zaterdag 27 februari 
Anna Helena Heller-Twickler, fam. Linnemann-Drees, Johan Bernard 
Hartmann, overl. fam. Bernard Heinrich Hake, Tecla Behrendt-Weber. 
 

Zondag 7 maart 
Anna Helena Heller-Twickler, Johan Bernard Hartmann, moeder Heller-Bols, 
Tecla Behrendt-Weber, Wim Wehkamp. 
 

Donderdag 11 maart 
Fam. Siekman-Rolfers, fam. Menzen-Kuhl. 
 

Zaterdag 13 maart 
Anna Helena Heller-Twickler, Annie Greve-Gepken, Annie Hölscher-Arling, 
fam. Linnemann-Drees, Jo Robben, Johan Bernard Hartmann, Tecla 
Behrendt-Weber. 
 

Zondag 21 maart                                                                        Boeteviering 
Anna Helena Heller-Twickler, fam. Nijzing-Heller, Johan Bernard Hartmann, 
Tecla Behrendt-Weber. 
 

KOSTERS 
 

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

 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden op             22 januari 

                               Tecla Behrendt-Webers  
op de leeftijd van 82 jaar 

 

4 februari 

Anna Helena Heller-Twickler  
op de leeftijd van 81 jaar 
 
We wensen de families Gods kracht en sterkte toe !! 
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Van harte 

feliciteren 

VRIJWILLIGERS 
 

Om en in de kerk zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers. We zijn opzoek 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 deze is elke donderdagavond 

geopend van 18.30 uur-19.30 uur. 
➢ Of een brief met de gegevens te deponeren in de brievenbus van de 

pastorie. 
Wij zullen dan een kaartje sturen. 
 

FELICITATIES 

 
Wij willen iedereen die  
in deze periode iets te vieren heeft, 
namens de parochie. 
 
 

OUDERENVIERING 
 

Iedere 2e donderdag van de maand is er om 14.00 uur een ouderenviering. 
De eerstvolgende keer is de viering op 11 maart. 
 

BIJZONDERE COLLECTE 
 

In het weekend van 21/22 februari is de collecte voor de Bisschoppelijke 
Vastenactie. Er is dat weekend 1 collecte. 
 

POTGRONDACTIE 
 

Bij deze uitgave vindt u een formulier voor het bestellen van potgrond.  
Deze actie is van harte bij u aanbevolen.  
 

SCHOONMAAK KERK 
 

Het rooster ziet er als volgt uit. 
Donderdag 25 maart, 29 april, 3 juni, 8 juli en 12 augustus wordt de kerk 
schoongemaakt.  

mailto:lb.joseph.mhvd@gmail.com
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VASTENACTIE 
 

Palmzondag 
Zondag 28 maart is het palmzondag. De kerk is dan extra geopend. U krijgt 
dan de gelegenheid een gezegend palmtakje te komen halen.  
Ook kunt u dan uw vastenzakje inleveren.  
De kerk is van 11.00 -13.00 uur open. 
 

Vastenzakje 
Bij dit Klaverblad krijgt u het vastenzakje. Het 
thema is dit jaar weer: Werken aan een betere 
toekomst. We willen de jongeren in de 
derdewereldlanden helpen een zelfstandig 
bestaan op te bouwen zodat ze beter in staat 
zijn zichzelf te redden.   
Graag zien we dit zakje terug in de bus achter 
in de kerk. U mag het ook via de brievenbus van de kerk inleveren of op 
palmzondag in de kerk.  
 

VAN DE LOCATIERAAD 
 

Locatieleden gevraagd  
Door het vertrek van Ria Feringa hebben we 
momenteel twee functies vacant binnen onze 
locatieraad namelijk: 
 

Communicatie en 
Liturgie/gemeenschapsopbouw 
Mocht u het leuk vinden onze locatieraad te 
komen versterken dan kunt u zich aanmelden via 
een van de locatieleden. Het telefoonnummer 
van de locatieleden staat in het Klaverblad op blz 14. 
Ook kunt u uw interesse kenbaar maken op het locatiebureau dat elke 
donderdagavond van 18.30 uur-19.30 uur is geopend. 
 

Kerkhof 
De locatieraad heeft alle aanduidingen die op het kerkhof en/of op de graven 
staan verwijderd. Het gaat hierbij om de publicatieborden en de stickers op de 
graven. Veel parochianen vonden deze aanduidingen storend.  
Wij hopen door het verwijderen van deze aanduidingen tegemoet zijn 
gekomen aan de bezwaren. 
 

Boom verwijderd 
De boom in de tuin ter hoogte van de Postweg is verwijderd. De gesteldheid 
van de boom was dermate slecht dat we deze uit het oogpunt van veiligheid 
niet meer konden behouden.  
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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:             Erik Meijer    06-51479189 
Gebouwen/Vicevoorzitter:     Allidus Ahlers  0591-354093 
Secretaris:             Harry Fecken   06-13468121 
Budgethouder:           Tineke Koop   0591-351643 
Diaconie:              Mariëlle Oost   06-52473357 
Liturgie/parochie-opbouw:     Henk Zwart   0591-351105 
Catechese:             Vacant  
 
LOCATIETELEFOON 
St. Willehadus:  06-57673387 
 
KERKHOF  
Beheerder:    Joh Heine  0591-351905 
 
REDACTIE EN LOCATIEBUREAU  
Mailadres:    lb.willehadus.mhvd@gmail.com 
 
 
UITVAARTLEIDER 
Dhr. B. Zomer   tel: 06-53188727 
RK. Begrafenisvereniging Sint Barbara  
Website:     http://rksintbarbara.nl  

 

 

 

http://www.mariahertoginvandrenthe.nl/
mailto:willehadus.mhvd@gmail.com
mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
http://rksintbarbara.nl/
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 28 februari 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, fam. Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Pastoor 
van den Barselaar, Zuster Bernardo, Maria Margaretha Ahlers-Hoezen, ouders 
Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Rika 
Harms-Schulte, Marlies Snuverink-Sturre, Henk Sturre, Taeke Graafsma, 
Herman Heijnen. 
 

Zaterdag 6 maart 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Truus Over-
Meijer, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, Diny Hendriks, overl. 
ouders Over-Groen, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Ina 
Mensen-Ros, Jan Geert Meijer, Broer Bentlage en Lenie Bentlage-Tieben, 
Herman Sturre, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, voor ouders van 
ongedoopt gestorven kinderen. 
 

Zondag 14 maart 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Maria Wilhelmina 
Wolthuis-Weghorst, overl. ouders Teiken-Schulte en Ria Teiken, Henderikus 
Herbers, Maria Margaretha Ahlers-Hoezen, Renk Kuper, Hennie en Riet 
Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, Gré van Uem-Mensink, Johannes Teiken 
en Maria Teiken-Twickler, Hennie Bredek, Taeke Graafsma, Herman Heijnen.  
 

Zaterdag 20 maart                                                                      Boeteviering 
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno en 
Greet Timmer, Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo, Willem Hendrik 
Berends, Renk Kuper, fam Kuper-Wolbers, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, 
Ina Mensen-Ros, Gradus Welling, ouders Welling-Fehrmann, Johan Bernard 
Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Henk Scheven, Henk Thole, 
Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Johnny Wolters, voor een 91-jarige. 
 

KOSTER VAN DE WEEK 

 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

Groep 3 01 mrt t/m 05 mrt 

Groep 1 15 mrt t/m 19 mrt 

ma 01 mrt t/m zo 07 mrt José Wessel 06-27369058 
ma 08 mrt t/m zo 14 mrt Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 15 mrt t/m zo 21 mrt René Berendsen 0591-353630 
ma 22 mrt t/m zo 28 mrt Diny de Roo 0591-351697 
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KERKSCHOONMAAK 
 

Groep 1 29 mrt t/m 03 apr 
  

LOCATIEBUREAU 
 

Het locatiebureau is  
op zaterdagochtend open  

van 10.00 uur tot 12.00 uur, 
dan is de stuurgroep aanwezig. 

 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

Datum Misdienaar/acoliet Lector 

zo 28 feb Sander Bos Erik Meijer 

za 06 mrt Chantal Witteveen Diny Thole 

zo 14 mrt Jo-Ann Loves Ria de Vries 

za 20 mrt Rianne Hoesen Janique Dijck 
 

BLOEMVERSIERING 
 

 

 

 

 
 

 

Dinsdag  9 maart 
Dhr. Pras uit Valthermond vertelt over koffer 
met herinneringen uit het café van zijn ouders. 

 

Alle bijeenkomsten zijn in ons Parochiehuis 
en beginnen om 19.30 uur         ONDER VOORBEHOUD!!! 

 

CONTACTMIDDAG (Onder voorbehoud) 
 

Op dinsdag 2 maart is er weer een contactmiddag.  
De middag begint om 14.00 uur met een viering. Na de viering is er een 
gezellig samenzijn, onder het genot van een kopje koffie/thee. 
 

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

INLEVEREN KOPIJ 

 
                    Voor in het Klaverblad 
          op pagina 3 staat altijd de datum. 

Maart do 04  Tilda Heine 

 do 11  Christa Schut 

 do 18  Tiny Hogenbirk 

 do 25  Tilda Heine 

Gr 4 
Lena Mencke 
Maureen Nie 

01 mrt t/m 14 mrt 
0591-349057 
0591-346365 

Gr 1 
Siny Wilkens 
Magdalena Tiben 

15 mrt t/m 28 mrt 
0591-351081 
0591-353718 

KVE 
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VERHUISBERICHT VAN DE ZUSTERS 
 

Beste parochianen,  
Ons klooster aan de Herenstraat is verkocht,  
In het Moederhuis wonen nu alle zusters. 
Vanaf 1 februari is ons adres: 

Zuidsingel 40  3811 HC AMERSFOORT 
 

Vriendelijke groet, zr. Euphemia, zr. Joachima en zr Johannita 

 

A.A. Arling - Hemme Spoel 97 7881BN EC 27-2-1934 

M.A. Hottinga - 
van der Zweep Thedingecamp 22  7824GV  Emmen  27-2-1936  
M.C. Welling - Ameln Hoofdkanaal WZ 141  7881AG EC 27-2-1937 

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

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

M.G. Wösten - Zaan Spoel 31 7881BH EC 6-3-1932 

F.M. Oost - Zwiers Runde NZ 51 7881JH EC 8-3-1946 

G. Smid - Bruinsma Spil 65  7881BV  EC 11-3-1935  
P.J. Peerdeman Westerdiep OZ 72 7881HE EC 12-3-1938 

M.G.T. Ahlers Ravelijn 43 7823TA Emmen 15-3-1945 

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

M.J. de Lange Braam 9 7881NA EC 18-3-1945 

A.C. Thole-Schoemaker Laan vh Kwekebos 20K  7823LE  Emmen  18-3-1930  
M.M.J. den Ouden -  
van Dorst Verl. Scholtenskan. OZ 90  7881JV  EC  19-3-1937  
K. Strijker Lange Kavel 9 7881LP EC 20-3-1937 

W. Kip -Tolksdorf Tweede Koppelveenw. 45 7881EJ EC 21-3-1938 

J. Heine Spindel 20 7881BG EC 21-3-1944 

H.J.J. Logtenberg Kloosterweg 6 7881LE EC 22-3-1946 

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

A.A.M. Saris - Barens De Plaatsen 46 7894BX Zwartemeer 24-3-1944 
 

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 parochiebureau. Dit i.v.m. de 
wet op privacy. 
 
 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M  

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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PLANT EEN BOOM VOOR DE SCHEPPING 
 

Een beetje een laat bericht: Paus Franciscus schreef in 2015 in zijn encycliek 
‘Laudato Si’ dat wij met zorg en toewijding moeten omgaan met de ons 
toevertrouwde Schepping. Deze encycliek wordt wereldwijd omarmd en in veel 

plaatsen over de hele 
wereld neemt men 
initiatieven om de 
mensen wakker te 
schudden en alert te 
houden op deze 
dringende boodschap. 
In de periode van 1 
september tot 4 
oktober wordt in de 

kerken jaarlijks extra aandacht gevraagd voor de zorg voor de Schepping. 
Paus Franciscus vroeg wereldwijd aan parochies om in deze maand van de 
Schepping deze boodschap op een herkenbare manier uit te dragen in hun 
eigen leefomgeving. 
 
Ons bisdom heeft gehoor gegeven aan deze oproep van de Paus en gaf vorig 
jaar aan iedere locatie een appelboompje. Dit boompje is geplant dicht bij onze 
Mariakapel om uit te groeien tot een grote appelboom. Een appelboom in de 
tuin van de kerk. Er is een klein bordje ter verduidelijking bij geplaatst. De 
appelboom symboliseert de oproep om de vruchten van de aarde te delen. Dat 
kunnen we te zijner tijd doen, met de appels die aan de boom komen. Maar 
dat vraagt geduld! 
 
Een boom is als een 
mensenleven, moet 
gure winters doorstaan, 
soms zware stormen, of 
grote droogte, hitte, 
maar kan zich ook 
koesteren in de 
lentezon, die aanzet tot 
overvloedige bloei en 
dan uiteindelijk vrucht 
draagt, voor iedere 
mens die ze wil 
plukken. In ons leven 
doorstaan ook wij 
zware stormen, slaat de guurte ons soms tegemoet, dreigt ons geloof bijna te 
verdorren.  

LAUDATO SI 
‘De aarde is een 
gemeenschappelijk erfgoed waarvan de vruchten 
allen ten goede moeten komen. 

Deze Laudato Si boom is gezegend en 
aangeboden door mgr. Van den Hout, bisschop 
van Groningen-Leeuwarden. 

November 2020 
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Maar wij kunnen ons ook koesteren aan de warmte van de verbondenheid in 
onze geloofsgemeenschap, wij kunnen onze takken in vertrouwen richten naar 
boven, naar de hemel om kracht en voeding. Zo krijgen ook wij in ons geloof 
tijd om te groeien, te bloeien in de lentezon, om pas dàn vrucht en zorg te 
kunnen dragen voor de mensen om ons heen èn voor de schepping!  
 

NIEUW-NIEUW-NIEUW: VASTENBEZORGMAALTIJD 
 

Zaterdag 27 maart gaan we snert maken en bezorgen 
bij iedereen die maar wil. De opbrengst is voor de 
Vastenaktie. Per persoon € 5,- en het wordt rond de 
middag thuisbezorgd. Een dagje geen eten maken en 
een maaltijd met een bezinnende gedachte voor 
mensen in een ander land.   
 

We hopen dat veel 
mensen meedoen, 
het is voor een goed doel. Als u ook graag 

een bakje snert wilt? Geef dan even uw naam en adres door.  
 

➢ Per mail van de parochie lb.willehadus.mhvd@gmail.com  
➢ via Ans Berendsen VOM-groep 06-27535468 
➢ op het parochiebureau en/of via een lijst achter in de kerk 
➢ of zaterdagmorgen bij de stuurgroep! 

 

Doe mee en ‘Eet smakelijk’ 
 

HUISPAASKAARSEN 
 

Zoals elk jaar kun u ook nu weer huispaaskaarsen bestellen. De poster 
met afbeeldingen van de kaarsen met de afmetingen en prijzen kunt u 
achterin onze St. Willehaduskerk vinden en op het locatiebureau. 
Tevens ligt er een opgavelijst. In verband met de bestelling voor Pasen, 
graag bestellen vóór 22 maart. De huispaaskaarsen worden dan tijdens 
de Paaswake ingezegend. 
 

OPROEP 
 

Onlangs kregen we een mail van mevrouw Cristha van Hees, zij is bezig met 
de voorbereidingen voor het schrijven van een boek over pastoor Egberts. 
Theodorus Wilhelmus Egberts is pastoor geweest in onze parochie van 1949 
tot 1962. Zijn huishoudster in die tijd was mevrouw Jo Hendriks. We zijn op 
zoek naar parochianen die pastoor Egberts gekend hebben, die een mooi 
verhaal over hem hebben of die foto’s hebben. U kunt hiervoor contact 
opnemen met Erik Meijer of een mail sturen naar het parochiebureau: 
lb.willehadus.mhvd@gmail.com 
 

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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WEER VOORUIT! 
 

Het zijn vreemde tijden... Kunnen we door de vaccinatie, Corona langzaamaan 
laten verdwijnen, of komt er een derde golf? We weten het allemaal niet.... 
Maar wat we wel weten vanuit ons geloof: we moeten met verstand én met 
liefde met de werkelijkheid omgaan, en ons nooit tegen laten houden om goed 
te doen, juist in moeilijke omstandigheden. Juist wanneer het moeilijk is, 
kunnen we leren van de oude wijsheid: ‘Count your blessings’, tel je 

zegeningen. Zie, wat je wél hebt en richt je daarop. 
Vandaar uit zul je dan vanzelf groeien in gebed 
van dankbaarheid voor wat je wel hebt én in 
concrete inzet voor de ander, die je ook ruimte 
gunt. 

 

Laten we ook in moeilijke tijden ons niet tegen laten houden om goed te zijn 
en goed te doen, ook als niet alles loopt zoals we graag zouden willen. 
Dankbaar zijn we als locatieraad ook voor ál die vrijwilligers die zich, ook in 
deze tijd, inzetten voor onze parochie en St. Willehaduslocatie. 
 

Locatieraad St. Willehadus 
 

OPROEP PAROCHIEHUIS SCHOONMAAK 
 

Voor ons Parochiehuis zoeken we nog hulp voor de schoonmaak. Er zijn drie 
groepen en als groep ben je één keer per 6 weken aan de beurt om het 
Parochiehuis, samen met anderen, schoon te maken. Je bent dus 8 of 9 keer 
per jaar aan de beurt om als groep.  
 

We hopen dat zich een paar parochianen aanmelden die dat willen doen.  
U kunt zich aanmelden bij Gusta Wolbers 0591-357107 of bij het locatiebureau 
tijdens openingsuren. Alvast hartelijke dank! 
 

TAXIPASTORAAT 
 

Gisteren, net voor code rood en Nederland volgens de 
media zou ‘vergaan’, nog een mooie Valys-rit van 
Emmen naar Amstelveen gemaakt. Ik mocht een 
echtpaar, waarvan de man in een rolstoel zat, ophalen 
bij het crematorium.  
 

Ik condoleer ze met het verlies van hun dierbare. Uiterst vriendelijke mensen 
die, voordat ik de oprit af ben gereden, al opmerkte dat de chauffeur hier niet 
vandaan kwam…… Ik moet ook niet zo veel praten hé denk ik wel es. Maar 
goed, ik woon dan wel al ruim 20 jaar in Drenthe en eerst in de provincie 
Groningen maar de tongval blijft zeg ik dan. Van oorsprong kom ik uit het Gooi 
zei ik, Blaricum maar dan de arme tak. Pa was meubelmaker en moeders, 
reeds tachtig, runt nog steeds haar sigarenhandel aan huis vertel ik dan trots. 
Mijn kinderen en kleinkinderen wonen hier dus ik ben blijven hangen.  
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Meteen een klik en de vrouw vertelt me honderduit over haar loopbaan binnen 
de thuiszorg in Amsterdam. Er wordt een storm voorspeld en de wind beukt 
tegen de bus en er staat een gure wind maar gelukkig nog geen vlok sneeuw 
te bekennen.  
 

De tijd vliegt en de rit komt voorspoedig tot haar eind in Amstelveen. De man 
drukt me wat geld in de hand en ik geef aan dat de service erbij hoort. Voor de 
kinderwagen zegt hij, ‘nou daar begin ik niet meer aan’ zeg ik lachend, ‘ik heb 
er genoeg’. Lachend nemen we afscheid.  
 

Als ik wil wegrijden word ik staande gehouden door een man die op me afloopt, 
of ik zijn auto even aan wil duwen samen met zijn vrouw. Hup alarmlichten aan 
en ik help ze even, komt zijn vrouw uit Emmen. Kleine wereld, Westerling als 
chauffeur en kom je toch weer even iemand uit de regio tegen. Ze bedanken 
me hartelijk voor mijn hulp en zwaaien me na.  
 

Mooi man, en met een glimlach en even zonder mondkapje rij ik met radio op 
10 lekker terug naar Emmen. Daar doe ik nog een paar WMO ritten waaronder 
een vaste klant uit Aalden die ik ophaal bij haar zoon in Emmen. Het is een 
combi rit met nog drie passagiers waaronder een licht beperkte man en een 
lichamelijk beperkte vrouw die moeilijk loopt. Ik ondersteun ze bij het in- en 
uitstappen en ze babbelen er rustig op los. 
 

In Aalden aangekomen in het 20.49 uur en ik zeg tegen de aardige dame op 
leeftijd dat ze de grens van de avondklok aardig opgezocht heeft. We lachen 
er samen hartelijk om en ik ondersteun haar even naar de voordeur terwijl ze 
aangeeft het mooi te vinden hoe of ik met haar en met de beperkte man en de 
vrouw omging. Kijk die steek ik in de zak.  
 

Door het hele Corona gebeuren zijn er nu ook een aantal chauffeurs die 
gevraagd zijn om tijdelijk voor een mediabedrijfje te worden in gezet. Ik doe 
daar ook aan mee om de werkgever wat ruimte in het overschot aan diensten 
te geven. Maar….. mijn hart ligt echt wel bij het taxi werk en bij de omgang met 
de klant en de collega’. Daar haal ik zoveel voldoening uit dat de glimlach op 
mijn gezicht verankerd blijft.   

Alle goeds, Harry Fecken 
 

THE EMMERCOMPASSION – TE ZIEN OP PALMZONDAG 
 

Ja, u leest het goed, dit jaar komt er weer een EmmerCompassion. Anders 
dan we gewend zijn, maar …. het komt er wel. We zijn druk bezig met de 
voorbereidingen, de zangers oefenen al enkele weken thuis en met de heren 
Marco Gustin (MGA) en Ron Heijnen (RH Sound) zijn we in overleg hoe we 
alles coronaproof kunnen opnemen en ….. u raad het al, uitzenden via het 
YouTube livestreamkanaal van onze Parochie Maria, Hertogin van Drenthe. 
 

The EmmerCompassion 
Palmzondag 28 april 19.30 uur 

YouTube livestream Parochie Maria, Hertogin van Drenthe 
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live 

live stream 

Tel: 06-81053521 

Mail: heijnenron@gmail.com 

Uw specialist in 

videoverbinding en geluid 
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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:             Frederikus Kuper   0591-314493 
Secretaris:             Marleen Bauerhuit   0591-349580 
Budgethouder:           Jan Dobbe       0591-317268 
Catechese:             Gerda Reuvers 
Diaconie:              Ria Bakker       0591-315252 
Gebouwen:            Vacant 
Liturgie:              Albert Bruinewoud   0591-314698 
Communicatie/Parochie-opbouw: Vacant 
 

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 
 

mailto:henricus.mhvd@gmail.com
mailto:lb.henricus.mhvd@gmail.com
http://www.uitvaartzorgics.nl/
mailto:leden@uitvaartzorgics.nl
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 28 februari 
Jo en Grietje Wesseling-van Os en zoon Benny, echtpaar Muller-Wesseling, 
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, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, overl. 
ouders Veringa-Kolmer, Marijke Vroege-Hegeman, Anna Aleida Feringa-Ten 
Velde. 
 

Zaterdag 06 maart 
Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Willie 
Mensen, 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, Marijke Vroege-Hegeman, Anna Aleida Feringa-Ten Velde. 
 

Zondag 14 maart 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, echtpaar 
Muller-Wesseling, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van 
der Werf, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. fam. Kolmer-
Sijbom-Roufs, Anna Aleida Feringa-Ten Velde. 
 

Zaterdag 20 maart                                                                      Boeteviering 
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Sophia 
Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Anna Aleida Feringa-Ten Velde. 
 

OUDERENVIERING  
 

Op woensdag 03 maart 
is er GEEN VIERING in de Dillehof. 

 
 

CONTACTMIDDAG voor OUDEREN 
 

Dinsdag 16 maart 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  

FELICITATIES 
 

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

                     namens de parochie, van harte feliciteren. 
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KOSTER VAN DE WEEK 
 

22 feb t/m 28 feb H. Beukers 0591-315725 
01 mrt t/m 07 mrt A. Peters 0591-313627 
08 mrt t/m 14 mrt J. Lohuis 0591-313286 
15 mrt t/m 21 mrt H. Beukers 0591-315725 
22 mrt t/m 28 mrt A. Peters 0591-313627 
     

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

zo 28 feb G. Timmerman 0591-317726 
za 06 mrt B. Menzen 0591-316132 
zo 14 mrt A. Heijnen   0591-315653 
za 20 mrt A. Verdel 0591-312976 
 

VERGADERINGEN en BIJEENKOMSTEN 
 

Datum Tijd Gelegenheid 
di 09 mrt 19.00 uur Redactie Klaverblad 
 

ROOSTER LECTOR - ACOLIET - ORGANIST - CANTOR 
 

Datum Lector Acoliet Orgel/Cantor 

zo 28 feb   Henk van Os  

do 04 mrt  S. Karstenberg Henk van Os 

za 06 mrt G. Lambers H. Maatje Marc Bruinewoud 

do 11 mrt  S. Karstenbreg Marc Bruinewoud 

zo 14 mrt B. Menzen H. Slip Henk van Os 

do 18 mrt   S. Karstenberg Henk van Os 

za 20 mrt Gerda Drent R. Harmes Marc Bruinewoud 

do 25 mrt   S. Karstenberg Marc Bruinewoud 

zo 28 mrt S. Karstenberg J. Lohuis Henk van Os 
 

Als je niet kunt dan graag een ander regelen of doorgeven aan               
Simon: 06-40042474    of       Albert: 06-44720966 
 

BEDANKJE BEWONERS TABITHAFLAT 
 

In december was er op de muur van de St. Henricuskerk 
een kerstgroet te zien. ‘Geef je liefde en deel je geluk’. 
Aan bewoners van de Tabithaflat was 
gevraagd om bij onregelmatigheden 
contact op te nemen met de locatieraad. 
Gelukkig is dit niet nodig geweest.  

Hartelijke dank voor uw bereidheid om mee te werken aan de 
kerstgroet op St. Henricuskerk. 
 

KAARTEN 

 
Voorlopig niet. 

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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FAMILIEBERICHTEN 
 

Op 21 januari is overleden 

Marijke Vroege-Hegeman 
64 jaar, Zwichstraat 4                                                    Op 30 januari is overleden 

Anna Aleida Feringa-Ten Velde 
83 jaar, Jhr. De Jongestraat 

 

VASTENACTIE - VASTENACTIE - VASTENACTIE 
 

Als u dit Klaverblad ontvangt is de periode van vasten al begonnen, daarom 
treft u in dit Klaverblad het vastenzakje aan. Ook gaan de beide basisscholen 
dit jaar weer meedoen aan de vastenactie en hopelijk ook veel parochianen 
van de locatie „Heilige Henricus”. Alleen met uw steun kan deze vastenactie 
een succes worden.  
 

In deze vastenactie steunen wij Bangladesh, Zambia en Sierra Leone die 
beroepsonderwijs aanbieden. Voor veel jonge mensen zijn scholen waar ze 
een vak kunnen leren namelijk te ver weg. Anderen die wel een opleiding 
hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen 
steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen 
we mensen in staat te werken aan een betere toekomst. Wellicht zal de 
vastenperiode in de kerk anders verlopen dan voorgaande jaren i.v.m. corona. 
 

Mochten er met Palmpasen nog geen normale kerkdiensten zijn waar meer 
dan 30 personen aanwezig kunnen zijn, dan is de kerk ‘s middags open van 
13.30 tot 15.30 uur. Tijdens de openingsuren kunt u de nieuwe gewijde 
palmtakjes ophalen, ook kunt u dan uw vastenzakje of doosje inleveren. 
Tijdens de vastenperiode staan de vastenactie-bussen ook weer achter in de 
kerk waar u de vastenzakjes kunt inleveren. De kinderen kunnen de doosjes 
ook op school inleveren. Wij rekenen op uw steun. 

Ria Bakker, VOM groep 
H. Henricuslocatie te Klazienaveen 

KLOKKENTOREN ST. HENRICUSKERK GEREPAREERD 
 

Nadat afgelopen april de voedingskabels van de klokkentoren 
bij de St. Henricuskerk vervangen zijn, bleek later dat er nog 
een fout zat in de afstelling van de grootste (onderste) klok. Ten 
behoeve van deze werkzaamheden werd op dinsdag 19 januari 
bij de Firma LW Wittendorp een hoogwerker opgehaald. Samen 
met het bedrijf Velema uit Hallum werd in de stromende regen 
de klus geklaard. 
Toen de installatie op hoogte was zei de monteur: “Helaas, de aansluiting waar 
ik moet zijn, zit aan de andere kant”. Dus weer naar beneden, de hoogwerker 
naar de andere kant gereden en weer naar boven. Na een halfuurtje was de 
klus geklaard en kon de monteur terug naar Friesland. We hopen dat de 
klokkentoren voorlopig zijn werk goed kan blijven doen. 
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ACTIE KERKBALANS 
 

De voorbereidingen van de Actie Kerkbalans zijn midden januari in volle gang 
gegaan. Op verschillende avonden waren er in de parochiezaal vrijwilligers 
druk in de weer met de voorbereidingen voor deze actie. Dit geheel 
coronaproof! Er was ook tijd voor koffie, die met de meegebrachte koek goed 
smaakte. Inmiddels zult u de brief over de Actie Kerkbalans hebben 
ontvangen. Juist in deze coronacrisis beseffen wij dat wij elkaar ontzettend 
hard nodig hebben. Het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel 

hard nodig. Dankzij uw bijdrage kunnen we zorgen voor 
een stabiel financieel fundament en belangrijke taken 
blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst. 
 

Om alles goed te regelen, zoeken we nog mensen die 
ons kunnen helpen met onder meer gebouw- en 
tuinonderhoud. Heeft u een paar uur over? Dat zou fijn 

zijn. U kunt contact opnemen met Frederikus Kuper tel: 06-30573235 
 

GEEN POTGRONDACTIE H. HENRICUSKERK 
 

Als u dit stukje leest, hebt u de envelop “Actie kerkbalans” al in de bus 
gekregen.  (Misschien hebt u hem zelfs al weer bij de bezorger in geleverd.) 
Zoals u gezien hebt, zat het opgaveformulier voor de potgrond er dit jaar niet 
bij.  Helaas moet ik u zeggen dat dit geen vergissing is, maar door het Corona 
virus zijn wij gedwongen om de actie dit jaar niet door te laten gaan en dus dit 
formulier er dit jaar niet bij in te doen. 
 

Vele jaren hebben we samen de actie verkoop potgrond georganiseerd. Deze 
actie was altijd een goed succes en de opbrengst was bestemd voor 
onderhoud van het kerkgebouw. Helaas heeft, het om zich heen grijpend 
Coronavirus, ons dit jaar gedwongen om de actie niet te door te laten gaan. 
Het zou te veel bewegingen geven op het kerkplein bij uitgifte, met grote kans 
op besmettingen. Daarbij zijn we van mening dat wij het niet kunnen 
organiseren terwijl de tuincentra gesloten moeten blijven en dus niets 
kunnen/mogen verkopen. De risico’s voor verspreiding van het virus zijn te 
groot. 
 

Wij hopen dat u ondanks dat u er geen potgrond voor terug krijgt, u wel uw 
bijdrage wilt blijven overmaken op de rekening van de kerk of als extra gift in 
de tweede collecte schaal wilt doen. Wij hopen dat we u allen volgend jaar 
weer kunnen begroeten, als wij de verkoopactie wel kunnen organiseren. Blijf 
hopen op betere tijden. 

Groet Frederikus Kuper 
 

    MIDDELKOOPSCHOOL                                   HENRICUSSCHOOL 
De container staat doorlopend                       De container staat achter Top1Toys. 
        aan De Strijp                                          Tijdens de openingsuren kunt u   
 in het tuinbouwcentrum.                                      uw papier daar brengen. 
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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:        Vacant  
Secretaris: Bertha Heidotting tel: 06-55335742 
Budgethouder: Sharon Rocks tel: 0591-531161 
Onderhoud: Tonnie Conen                      tel: 0591-318374 
Catechese:     Marianne Keurs tel: 0591-349088 
Liturgie: Bertha Heidotting tel: 06-55335742 
Beheer kerkhof Richard Valentin             mail:  rjgmvalentin@gmail.com 
Kerkhof: René Tieck 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  
 
 
 
 

ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA 

tel:0591-31
mailto:.mhvd@gmail.com
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zaterdag 27 februari 
Ouders Oortmann-Peters, Lenie Ten Velde-Lohuis, Willem Strijker, ouders 
Immink-Kolmer en zonen Geert en Harrie, ouders Willem en Lenie Gerth-
Siebum, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman. 
 

Zondag 07 maart  
Johan Peters en schoondochters Lea en Alie, Annie en Hendrik Peters, Berry 
Schepers, ouders Siebers Siebum en zoon Herman, ouders Willem en Lenie 
Gerth-Siebum. 
 

Zaterdag 13 maart 
Harm en Triena Wubbels-Valke, pa en ma Fühler-Bernsen, pa en ma Post, 
Lenie Ten Velde-Lohuis, ouders Tieck-Rocks en kinderen, ouders Willem en 
Lenie Gerth-Siebum, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman, Annie en 
Hendrik Peters. 
 

Zondag 21 maart                                                                        Boeteviering 
Harm en Annie Heidotting-Peters, ouders Willem en Lenie Gerth-Siebum, 
ouders Siebers-Siebum en zoon Herman.  
 

OUDERENVIERING WOENSDAG 31 MAART 
 

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 

 

 
 

27 en 28 maart Palmzondag PCI Parochiële Caritas Instelling 
 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

 t/m 28 feb Jan Knol 0591-31 65 78 
01 mrt t/m 07 mrt Tiny Smit 0591-31 34 72 
08 mrt t/m 14 mrt Jan Siebers 0591-31 32 82 
15 mrt t/m 21 mrt Jan Knol 0591-31 65 78 
22 mrt t/m 28 mrt Tiny Smit 0591-31 34 72 
 

COLLECTESCHEMA 
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ACOLIETEN 
 

27 feb Bertha Heidotting 

07 mrt Marianne Keurs 

13 mrt Jan Siebers 
21 mrt Bertha Heidotting 

 

 
 

 
 
 
 
 

WIJ ZIJN U GASTDAMES en GASTHEREN 
 

27 feb Sharon Rocks 

07 mrt René Tieck 

13 mrt Tonnie Conen 
21 mrt Bertha Heidotting 

 

 

Datum Tijd Naam 
11 mrt 19.00 uur Vergadering locatieraad 
09 mrt 19.30 uur BANIER/Vergadering ouderenvereniging 
   

DE BANIER 

Vanaf Vrijdag 02 april 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.  
 

 
Werkgroep  
 

   
            aandacht voor nabestaanden   
 

Contactpersonen:  
Bertha Heidotting     tel: 06-55335742  of  mail:   berthaheidotting@gmail.com 
Jan Siebers              tel: 0591-313282  of  mail:  jansiebers@hotmail.com  

LECTOREN  

27 feb Truus Falke 
07 mrt Annie Bartels 
13 mrt Jan Siebers 
21 mrt Bertha Heidotting 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
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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    tel: 0591-313282  
                                    Tiny Klein       tel: 0591-393425 
 
U kunt ook aanvragen via de parochietelefoon: 06-51751592 
 

BLOEMVERSIERING 

 
           Lenie Theijken 

Mieke Schepers 
Beatrix Scheepbouwer 

 
 

UPDATE    KINDERKOOR YAËLA 
 

Gelukkig hebben zich inmiddels potentiële nieuwe leden 
aangemeld voor ons kinderkoor en daar zijn we heel blij mee! 
Wanneer zij daadwerkelijk lid worden van ons kinderkoor, tellen 
we 11 leden. We houden onze leden én de potentiële nieuwe 
leden uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen van ons 
kinderkoor, maar zoals met zoveel dingen, ligt alles stil tijdens coronatijd, zo 
ook ons kinderkoor.  
 

Maar we houden moed en hoop! Én we kunnen zeker nog meer leden 
gebruiken! Dus, geef uw kind (eren) op voor het kinderkoor, ook in deze 
coronatijd!  
 

Het is tenslotte fijn om in ieder geval de hoop te houden dat het kinderkoor 
kan blijven bestaan en weer gaat zingen dit jaar!  
 
Ter informatie: 
Als we weer gaan repeteren in 2021, zal dit zijn op maandagavond van 
18.30- 19.15 uur. We hopen elkaar én nieuwe leden snel te ontmoeten! 
Nadere informatie volgt te zijner tijd! 
 

Tot slot wenst kinderkoor Yaëla iedereen een gezond, gezegend en muzikaal 
jaar toe! Blijf gezond & zorg goed voor elkaar! 
 

Namens kinderkoor Yaëla met muzikale groet, 
Mirella Peters- Burmann 
begeleidster van het kinderkoor 
Tel: 0591-311464  
E-mail: mirellapetersburmann@hotmail.com   
 

mailto:mirellapetersburmann@hotmail.com
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LOCATIERAAD ZWARTEMEER 
 

Palmtakjes 
Zaterdag 27 maart tijdens de eucharistie met 
voorstellen van de communicantjes worden de 
palmtakjes gewijd. 
 

Deze kunt u zondag 28 maart vanaf 13:00 uur 
halen voor wie niet in de gelegenheid was om de dienst bij te wonen. Tevens 
kunt u ook uw vastenzakje inleveren. Er is altijd iemand aanwezig van de 
locatieraad.            
                                                                                                        Locatieraad 
 

UPDATE   YOUNG PEOPLE 
 

DRINGENDE OPROEP voor nieuwe begeleider/ dirigent én nieuwe leden! 
Young People: Kunnen we door…..? Of moeten we stoppen….? 

 

Richard Valentin, onze dirigent, is eind 2020 gestopt als 
dirigent van ons koor en dat vinden we héél jammer!!! Na 20 
jaar wil hij graag het stokje doorgeven en dat begrijpen we 
allemaal!  
 

Maar….hoe nu verder?  
Vanwege corona is het heel moeilijk om ons koor in stand te houden maar we 
willen niet opgeven! Ondanks de onzekere tijd en het feit dat we niet weten óf 
we door kunnen en wanneer dit zal zijn, willen we toch graag een dringende 
oproep doen voor een nieuwe begeleider/dirigent én nieuwe leden! 
 

Wat zoeken we? 

• We zoeken een dirigent/begeleider die ons koor kan dirigeren/ 
begeleiden op een ontspannen, gezellige manier.  

• Iemand die muzikaal onderlegd is maar niet per se (officieel) dirigent is.  

• NIEUWE leden die houden van zingen én gezelligheid! Leeftijd speelt 

geen rol!        
 

Lijkt het je wat om mee te zingen in ons koor óf om ons te begeleiden?  
Neem dan contact met ons op! 
 

Dit kan op de volgende manieren: 

• E-mail: mirellapetersburmann@hotmail.com  

• Telefonisch via 0591311464 (Mirella Peters, lid Young People). 
 

Ter informatie: 
Als we weer gaan repeteren zal dit zijn op woensdagavond van 19.30- 20.30 
uur. We hopen elkaar én eventueel nieuwe leden te ontmoeten dit jaar! 
Nadere informatie volgt te zijner tijd! Tot slot wenst Young People eenieder 
een gezegend, gelukkig en liefdevol 2021 toe! 
         Blijf gezond & zorg goed voor elkaar!          Met groet, Young People  

mailto:mirellapetersburmann@hotmail.com
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WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 
 

Afgelopen dinsdag was het 2 februari en dan vieren we in de 
katholieke kerk Maria Lichtmis. Bij dit kerkelijk feest gedenken we 
de Opdracht (presentatie) van de Heer in de Tempel als het licht 
van de wereld voor alle volkeren. Maria is de drager van dit 
Goddelijke licht. Bij de viering van dit feest werd er vaak ook een 

processie gehouden met kaarsen die dan werden gewijd. Vandaar de naam 
Maria Lichtmis.  

Ook afgelopen dinsdagavond in de wekelijkse eucharistieviering werden aan 
het eind van de dienst 2 mooie kaarsen gewijd en werd even daarna met deze 
kaarsen de Blasiuszegen gegeven door pastor 
Karol. Bij de Blasiuszegen worden door de 
priester 2 kaarsen rond de hals van de gelovige 
gehouden met de woorden: "Moge God u op 
voorspraak van de Heilige Blasius bevrijden 
van keelziekten, in de naam van de Vader en 
de Zoon en de H. Geest " 

Blasius leefde in de 4e eeuw als arts in Sebaste 
in Turkije en werd later bisschop van deze stad. 
Hij zou volgens de legende voor zijn marteldood 
een jongetje hebben gered die een visgraat in 
zijn keel had gekregen. Ik vond het mooi om 
deze zegen na vele jaren weer te mogen 
ontvangen. 

Afgelopen maand heeft u de envelop van de Actie Kerkbalans 2021 in de bus 
ontvangen. In de envelop zat een brief van onze pastoor en ook een mooie 
folder speciaal voor en over onze locatie. In de folder werd aangegeven wat 
ze met uw bijdrage in het afgelopen jaar hebben gedaan en wat ze willen gaan 
doen met uw bijdrage voor dit jaar. Ook zat er een retourenvelop in en een 
informatieblad hoe de bijdrage kan worden betaald. Velen van u misten echter 
een richtbedrag, zoals u gewend was. De kerkbijdrage is door de parochie 
ingaande 2019 vastgesteld op € 60 per persoon en is ook van toepassing voor 
het jaar 2021. Deze kerkbijdrage is het richtbedrag dat wordt gehanteerd of en 
hoeverre u in aanmerking komt voor een korting bij bepaalde kerkelijke 
diensten, zoals uitvaart- en huwelijksdiensten. Op de website van de Parochie 
Maria Hertogin van Drenthe kunt u onder "tarieven" inzien wat het effect is 
indien u het richtbedrag of eventueel een lager bedrag gaat betalen. Maar de 
Actie Kerkbalans is bovenal een beroep op uw vrijgevigheid om onze kerk te 
blijven steunen in deze ook voor de kerk moeilijke tijden. Op het informatieblad 
staat vermeld hoe u uw bijdrage kunt overmaken. Maar u kunt natuurlijk ook 
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uw bijdrage contant voldoen. Door de Belastingdienst worden vanaf 2021 
echter contante giften niet langer als aftrekbare gift geaccepteerd. Dus als u 
uw kerkelijke bijdrage als gift wilt opvoeren in uw aangifte over 2021 is het 
raadzaam om de gift per bank te voldoen. Bij deze wil ik graag alle lopers 
bedanken die de enveloppen bij u in de bus hebben gedaan. 

In het vorige parochieblad heb ik u gemeld dat er initiatieven zijn ondernomen 
om weer een nieuwe werkgroep van vrijwilligers te formeren die belast is met 
het onderhoud van ons kerkhof. Van een van de initiatiefnemers heb ik 
vernomen dat zich inmiddels weer een aantal vrijwilligers heeft aangemeld, 
maar het aantal is helaas nog niet op het niveau van de oude werkgroep. Dus 
bij deze nog een oproep aan u om u aan te melden als vrijwilliger, want vele 
handen maken licht werk is een vertrouwd gezegde. 

Ook de oproep voor vrijwilligers voor de werkgroep Omzien 
naar elkaar heeft helaas nog niet het gewenste resultaat 
opgeleverd. Wel hebben zich een aantal personen gemeld 
die bereid zijn om bepaalde taken van de werkgroep te 
helpen uitvoeren. Inmiddels hebben Bertha Heidotting en 
ondergetekende zich beschikbaar gesteld als 
contactpersoon van de werkgroep. Dat hebben we ook op de 
nieuwe folder van de werkgroep laten vermelden. Dank aan 
mijn broer voor de hulp bij het ontwerpen en opmaken van 
deze folder. (Foto voorblad folder)  

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint Jozef. Hij deed 
dat op 8 december 2020 op het Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen. 
Het was op die dag exact 150 jaar gelden dat paus Pius IX de H. Jozef van 
Nazareth uitriep tot Patroon van de Universele Kerk. Maar ook de Covid-19 
pandemie heeft een rol gespeeld bij dit besluit. De pandemie heeft duidelijk 
gemaakt welke betekenis gewone mensen, zoals H. Jozef, hebben. Al 
degenen die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden, waardoor ze een 
gevoel van medeverantwoordelijkheid zaaien.  

Voor onze parochie is het bijzonder dat onze pastoor ook 
Jozef heet en dat we in Barger-Compascuum een St. 
Jozefkerk hebben. Maar wat merkt u ervan in 2021? Elke 
viering wordt afgesloten met een speciaal gebed over de 
Heilige Jozef en het rozenkransgebed wordt afgesloten 
met de litanie van de Heilige Jozef. Zowel het gebed als 
de litanie staan afgedrukt op een speciaal bidprentje dat 
u bij de ingang van de kerk kunt meenemen. Het gebed 
is als volgt:  
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"Laat ons bidden: Almachtige God, Gij hebt aan de H. Jozef de taak gegeven 
om als een trouw dienaar te waken over het begin van uw heilswerk. Geef dat 
uw kerk op zijn voorspraak altijd zorg draagt voor de voltooiing van dit mysterie. 
Door Christus onze Heer. Amen " 

In het vorige parochieblad heb ik u gemeld dat onze parochie 100 jaar geleden 
is ontstaan bij de bouw van de Antonius kerk in 1921. In 1969 is echter onze 
huidige Verrijzeniskerk in gebruik genomen. En vaak hoor je dan "hoe zijn ze 
aan die naam gekomen?" In het boek 100 jaar katholieke kerk in Zwartemeer 
staat hierover het volgende vermeld. Al in 1965 bij de nieuwbouwplannen 
speelde de naam van de nieuwe kerk een rol. Blijkbaar was het voor de 
subsidieaanvraag van belang dat de kerk een naam had. In die fase worden 
diverse namen vermeld in de stukken, waaronder die van Paus Johannes XXIII  

Van deze naam moest worden afgezien omdat deze paus toen nog niet zalig 
was verklaard. Hetzelfde gold voor de naam van Alfonds Ariënskerk. Het 
bisdom gaf echter geen goedkeuring aan deze naam. Want als de kerk 
geconsacreerd moet worden, dan moeten het altaar en de kerk een 
zogenaamde titulus hebben en dat kan alleen een heilige of zalige zijn of een 
geloofsmysterie. De naam Verrijzeniskerk duikt voor het eerst op in de notulen 
van 16 december 1969 vlak voor de inzegening. Maar wie de naam heeft 
bedacht staat helaas niet vermeld. Degenen die dat wel weten roep ik bij deze 
op om dit aan mij door te geven. 

De volgende keer zal ik iets gaan vertellen over het Plechtig aannemen in onze 
parochie. Een gebruik dat helaas is verdwenen en dat voor jongeren onder ons 
helemaal onbekend is. 

Tenslotte weer een spreuk of gezegde. 

"Niemand wordt geboren om een 
persoon met een andere 
huidskleur, achtergrond of geloof 
te haten. Een mens leert haten. 
Als we kunnen leren om te haten, 
dan kunnen we ook leren om lief 
te hebben. Liefde komt 
gemakkelijker in ons hart dan 
haar tegenpool"  
Nelson Mandela               

 JS 
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Het gezin  
 

Nauwgezet volg ik de media in ons land. Er is veel 
negatiefs, maar ik probeer toch altijd het positieve 
op te pikken.  
 

Twee zaken zijn me de laatste tijd opgevallen. De 
eerste was een theatervoorstelling van Richard 
Groenendijk (1972) die ik begin januari op televisie 
zag. Hij ging komisch – en tegelijkertijd serieus – in 
op het verschijnsel echtscheiding. Hij zei onder 

andere dat sommige echtparen te snel uit elkaar gaan en zich niet laten 
weerhouden door het belang van de kinderen. ‘Dat zouden ze juist wel moeten 
doen! Ze hebben in alle vrijheid voor elkaar en voor kinderen gekozen, dan 
moeten ze ook bereid zijn ervoor te gaan.’ Groenendijk had wel eens met 
kinderen gesproken en aan hen gevraagd: ‘Wat zou je nou het állerliefste 
willen?’ ‘Dat papa en mamma weer bij elkaar komen.’ Pleidooi voor de ouders 
om toch zichzelf en hun eigen gevoelens opzij te zetten en het belang van de 
kinderen te dienen. Want opgroeien in een gezin is toch het beste, ook al is de 
huwelijksrelatie niet ideaal. Mooi dat een onverdachte cabaretier zoiets zegt. 
 

Een andere zaak die het gezin raakt. Waarschijnlijk ziet u wel eens billboards 
met daarop de tekst ‘second love’. Die tekst is een uitnodiging om naast je 
vaste relatie het ook eens met een ander te proberen. Overspel dus. Op 9 
januari stond in een landelijk dagblad: ‘Overspelreclame in bushokje 
verbieden? Die roep klinkt steeds luider.’ Over zo’n artikel kan ik mij 
verheugen. Dan ben ik blij dat deze geluiden in de media verschijnen. 
 

Het gezin is de meest natuurlijke en kleinste gemeenschap die er. Als kinderen 
een stabiele omgeving hebben om op te groeien, verdient zich dat later terug. 
En dat komt de hele samenleving ten goede. Echtscheidingen zijn een 
maatschappelijk probleem geworden. Er zijn situaties dat het niet meer gaat, 
daar had Groenendijk het ook over. Maar er zijn ook situaties waarbij ouders 
met enige opoffering hun kinderen een grote dienst bewijzen.  
 

+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden 

COLUMN VAN DE BISSCHOP - januari  
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De Engel des Heren 
Sinds eind november heeft 
de Sint-Jozefkathedraal in 
Groningen er twee nieuwe 
klokken bij. Het ophangen 
ervan en het vernieuwen van 
de klokkenstoel met 
elektrische bediening gaf het 
parochiebestuur de 
gelegenheid het luiden van 
het Angelus opnieuw te 

introduceren. Driemaal daags luidt het Angelusklokje, om acht, twaalf en om 
zes uur. Het valt op, en het is ook de buurt opgevallen.  
 

‘Angelus’ is het eerste woord van het gebed in het Latijn, het betekent Engel. 
“De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt. En ze heeft ontvangen 
van de Heilige Geest. Wees gegroet…” En zo nog drie verzen, en een gebed 
als afsluiting. Het hele gebed vat het evangelie goed samen. De belangrijke 
heilsmomenten worden genoemd: menswording, dood en verrijzenis van 
Christus, werkzaamheid van de Heilige Geest en de bemiddeling van Maria. 
“Bidt voor ons, heilige moeder van God. Opdat wij de beloften van Christus 
waardig worden.” 
 

Het luiden van het Angelusklokje is een oproep om je bezigheden even te 
staken. In de praktijk doe je dat niet zo gauw, merk ik. Kardinaal Simonis deed 
het wel. Als je op het middaguur bij hem op bezoek was, onderbrak hij het 
gesprek gewoon en begon te bidden of stelde het voor, waarop je natuurlijk 
geen ‘neen’ kon zeggen.  
 

Met het bidden van de Engel des Heren doe je op een eenvoudige manier wat 
monniken en priesters je je dag indeelt en toewijdt aan God. Heel eenvoudig. 
Het is een moment om even stil te staan bij ‘waar doen we het allemaal voor?’ 
Voor wie werk of studeer ik? Voor mezelf? Het is een gebed dat je uit het hoofd 
kunt kennen en ook in samenspraak met hun getijdengebed doen: de delen 
van de dag heiligen. Het gaat erom dat met anderen kunt bidden.  
 

De volledige tekst kunt u in katholieke gebedenboeken zeker vinden, ook op 
websites, zoals www.rkliturgie.nl  
 

+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden 

 

COLUMN VAN DE BISSCHOP - februari 

http://www.rkliturgie.nl/


 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Op een dag zal Iemand je zo stevig omhelzen 

dat al je gebrokenheid weer zal helen 
 


