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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 2 april 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. 4
Loopt van 24 april t/m 28 mei 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

1

De Avondklok.
Zolang de avondklok geldt is het niet mogelijk vieringen na 21.00 uur te
verzorgen. Dit heeft consequenties voor die vieringen in de Goede Week
en Pasen. Waarschijnlijk geldt de avondklok tot en met 31 maart, maar
dat is niet zeker. Kijk daarom ook verderop in het Klaverblad bij
Algemene informatie op blz. 13 om te zien wat er in het geval dat de
avondklok nog geldt verandert aan onderstaand rooster.
dag
zaterdag
zondag
dag
donderdag

27 & 28 maart
Zwartemeer
Barger-Compas
Klazienaveen
Emmer-Compas livestream
1 april

dag
vrijdag

Zwartemeer
Barger-Compas
Emmer-Compas
2 april
Emmer-Compas
Klazienaveen
Zwartmeer
Barger-Compas
Emmer-Compas

dag

3 april

zaterdag

Emmer-Compas
Klazienaveen
livestream
4 april
Klazienaveen
Barger-Compas livestream
Zwartemeer
Emmer-Compas
Klazienaveen Poolse Viering

dag
zondag

Klaverblad

Kruisweg
Kruisweg
Kruisweg
Kruisweg
Kruishulde
livestream

Palmzondag
Pastoor Okonek
Pastor Mielnik
Pastor Mielnik
Pastoor Okonek
Witte Donderdag
MHvD
Pastoor Okonek
Pastor Mielnik
Stille Aanbidding
Goede Vrijdag
DoP
Pastor Mielnik
Pastoor Okonek
DoP
Pastoor Okonek
en Pastor Mielnik
Paaswake
MHvD
Pastoor Okonek
Pastoor Okonek
Eerste Paasdag
Pastoor Okonek
Pastor Mielnik
Pastoor Okonek
Pastor Mielnik
Pastoor Okonek

Algemene informatie

tijd
19.00
19.00
09.30
10.00
tijd
19.00
19.00
20.30
tijd
15.00
19.00
19.00
19.00
20.30
tijd
19.00
21.00
tijd
09.00
09.00
10.30
10.30
14.00
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dag
maandag
dag
zaterdag
zondag
dag
zaterdag
zondag
dag
zaterdag
zondag

5 april
Emmer-Compas
10 & 11 april
Zwartemeer
Barger-Compas
Klazienaveen
Emmer-Compas
17 & 18 april
Klazienaveen
Barger-Compas
Zwartemeer
Emmer-Compas
24 & 25 april
Zwartemeer
Emmer-Compas
Klazienaveen
Barger-Compas

Tweede Paasdag MHvD
Pastor Mielnik
2e zondag van Pasen
Pastor Mielnik
DoP
DoP
Pastor Mielnik
3e zondag van Pasen
Pastoor Okonek
Pastor Mielnik
Pastor Mielnik
Pastoor Okonek
4e zondag van Pasen
Pastoor Okonek
Pastor Mielnik
Pastor Mielnik
Pastoor Okonek

tijd
10.00
tijd
10.00
09.30
09.30
10.00
tijd
19.00
19.00
10.00
10.00
tijd
19.00
19.00
09.30
09.30

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.
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
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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
31 mrt
06 apr
08 apr
20 apr

locatie
Zwartemeer
Emmer-Compas
Barger-Compas
Klazienaveen

voorganger
Pastoor Okonek
Pastoor Okonek
Pastor Mielnik
Pastoor Okonek

Kerk
Kerk
Kerk
Kerk

tijd
14.00
14.00
14.00
14.00

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN
Week 12
Week 13
Week 14
Week 15
Week 16
Week 17

22 mrt
29 mrt
05 apr
12 apr
19 apr
26 apr

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

28 mrt
04 apr
11 apr
18 apr
25 apr
02 mei

Henk Kuhl
Henk Kuhl
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
Henk Kuhl

tel: 06-34905233
tel: 06-15153010
tel: 0591-312478
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 hier boven.
Klaverblad
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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.
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.
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
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0591-649071 0591-769144

18.30-19.30

11.00-12.00
10.00-12.00
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WOORD VAN DE PASTOOR
Beste Parochianen,
Om de diepere betekenis van Pasen duidelijk te maken, wordt vaak naar
symbolen gezocht. Het ontluikende voorjaar illustreert heel mooi hoe de
natuur – die dood leek – weer tot leven komt. En Jezus zelf spreekt van een
korrel die in de aarde valt en sterft, maar nieuw leven voortbrengt. Ook wordt
de betekenis van Pasen vaak omschreven als ‘vanuit het donker naar het licht
gaan’. Die vergelijkingen zijn prima, maar ze mogen nooit voorbij gaan aan de
werkelijke gebeurtenissen van Pasen: dat Christus echt verrezen is, dat Hij
dood was en weer leeft bij zijn Vader in de hemel.
Daarmee heeft Hij voor ons het perspectief geopend op eeuwig leven bij God.
Daarop is de Blijde Boodschap, daarop is de Heilige Schrift gebaseerd.
Apostel Paulus zegt: als wij niet geloven dat Jezus is verrezen, dan is ons
geloof niets waard. We geloven daadwerkelijk in een Levende en Verrezene
God. Die naar ons omziet en uitziet.
Ik weet wel dat het niet voor iedereen gemakkelijk is, om dit te geloven. Ook
dat is niet nieuw. In het Paasevangelie lezen we al dat sommigen twijfelen.
De vrouwen en de leerlingen begrijpen niet wat er aan de hand is en vluchten
weg. De apostel Thomas wordt de ‘ongelovige’ genoemd, omdat hij bewijzen
wil zien. Vanaf het lege graf, is het mogelijk geworden om de verrezen Christus
persoonlijk te ontmoeten. Thomas heeft dat ervaren.
Wij mogen dat óók ervaren.
Omdat Christus niet dood is
maar leeft, kunnen we Hem
ontmoeten in het lezen van
het Evangelie, in het vieren
van de sacramenten en in
de liefde en barmhartigheid
tussen mensen. We hoeven
ons niet druk te maken over
de steen voor het graf, want
die is er niet meer. Het graf
is leeg. Christus is verrezen!
Ik wens u toe dat u Hem in
uw leven persoonlijk mag
ontmoeten. In die zin:

wens ik u allen, mede namens pastor Karol Mielnik,
alvast een Zalig Pasen!
Pastoor Józef Okonek SChr
Klaverblad
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VASTENACTIE 2021
In een tijd waarin alles zo gericht is op wat
er binnen onze landsgrenzen gebeurt, is
het soms moeilijk over die grenzen heen
te kijken. Iedere dag worden we met onze
neus op de feiten gedrukt dat we voorlopig
nog niet van corona af zijn. Voor veel mensen is dit een heel bepalende factor
in hun leven. Het brengt onzekerheid en onrust in onze maatschappij. Wat je
ook persoonlijk mag vinden van de maatregelen, een feit is dat het leven is
veranderd. De één pakt de veranderingen met gemak op, ervaart het zelfs als
een verademing, voor een ander voelt het alsof het leven aan banden is
gelegd. Onveranderd is dat we nog steeds leven in een verzorgingsstaat, met
tot nog toe voor de meeste mensen voldoende vangnetten om rond te komen.
Daaraan denkend dwalen gedachten af naar verre oorden, waar mensen
minder geluk hebben door de plek waar ze zijn geboren, of door de
omstandigheden waarin ze zijn opgegroeid. Waar die verzorgingsstaat niet
bestaat en mensen zijn teruggeworpen op zichzelf.
Tijdens de Vastenactie 2021 willen we vooral de jongeren wereldwijd
ondersteunen met tal van projecten die hen toegang bieden tot onderwijs en
ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Laten we
deze mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen een zelfstandig
bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen
én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap.

Mogen zij op onze steun rekenen???
U ook het vastenzakje nog inleveren in de bus achter in de kerk, of in de
brievenbus van de kerk. De kerk is op Palmzondag langer geopend. De tijden
vindt u vermeld in het volgende artikel.
PALMTAKJES OPHALEN OP LOCATIE
Beste parochianen,
omdat er met Palmzondag (28 maart) nog geen normale kerkdiensten
gehouden kunnen worden waar meer dan 30 personen aanwezig mogen zijn,
blijven alle vier de parochiekerken na de Palmzondagviering enkele uren
geopend om parochianen de gelegenheid te geven de gewijde palmtakjes op
te halen, ook kunt u dan uw vastenzakje of doosje inleveren.
Openingstijden:
Barger-Compascuum en Zwartemeer:
Klazienaveen en Emmer-Compascuum:

11.00 - 13.00 uur
13.30 - 15.30 uur
Pastoor J. Okonek SChr
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LIVESTREAM-VIERINGEN
Omdat het nog steeds niet is toegestaan met meer dan 30 parochianen een
liturgieviering te bezoeken verzorgen we voor de volgende vieringen weer een
livestream:
➢ Op Palmzondag 28 maart de viering van 10.00 uur vanuit de
Willehaduskerk.
➢ Op Goede Vrijdag 2 april de Kruishulde van 20.30 uur vanuit de
Willehaduskerk.
Als de avondklok nog geldt wordt de Kruishulde verplaatst naar
19.00 uur.
➢ De Paaswake van 3 april om 21.00 uur vanuit de Henricuskerk.
➢ Als de avondklok nog geldt vervalt deze viering en wordt de Paaswake
van 19.00 uur vanuit de Willehaduskerk via livestream uitgezonden.
➢ De viering op Eerste Paasdag 4 april om 9.00 uur vanuit de St.
Josephkerk.
DE AVONDKLOK
Zolang de avondklok geldt is het niet mogelijk
vieringen na 21.00 uur te verzorgen. Dit heeft
consequenties voor die vieringen in de Goede
Week en Pasen. Waarschijnlijk geldt de
avondklok tot en met 31 maart, maar dat is niet
zeker. Als de avondklok ook na 31 maart nog van
toepassing is regelen we het volgende:
• De Stille aanbidding op Witte Donderdag 1 april in de Willehaduskerk
komt te vervallen.
• De Kruishulde in de Willehaduskerk wordt verplaatst van 20.30 uur
naar 19.00 uur.
• De Paaswake van 21.00 uur vanuit de Henricuskerk komt te
vervallen en de livestream wordt verzorgd vanuit de Willehaduskerk
om 19.00 uur.
STILLE AANBIDDING OP WITTE DONDERDAG IN DE
WILLEHADUSKERK
Op Witte Donderdag is in de Willehaduskerk
gelegenheid tot stille aanbidding van het
Allerheiligste van 20.30 uur tot 24.00 uur. Tijdens
deze aanbidding worden ingebrachte intenties en
gebeden gelezen door een voorganger of pastor.
Deze aanbidding is open voor alle parochianen van
onze parochie. U kunt gebeden en intenties inleveren
bij het locatie bureau van de Willehaduskerk in
Emmer Compascuum.
Klaverblad
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Geniet van de kleine dingen in het leven. Op een
dag zul je namelijk zien dat dat grote dingen
waren. Hoe waar zijn deze woorden. In deze
Corona maanden hebben we ervaren hoe
gewoon het was om naar de Kerk te gaan, om
mensen te ontmoeten en dat we daar veel
vreugde uithalen. En nu zitten we alweer
maanden in een lockdown en moeten we nog
afwachten in hoeverre we een Paaswake kunnen
vieren. Gelukkig kunnen we ook via een
livestream enigszins verbonden blijven, maar ik
mis de contacten met mede parochianen, het
elkaar een hand kunnen geven of soms een
troostende arm om iemand kunnen slaan.
Ook als parochiebestuur is het lastig om bij elkaar te komen en allerlei
parochiezaken te regelen. Toch proberen wij dit te wel te doen. Natuurlijk vult
Corona een groot deel van onze agenda, maar ook Kerkbalans heeft onze
aandacht gevraagd. Ook de gesprekken over de begraafplaats in Barger
Compascuum hebben veel tijd gekost. Hierover leest u verderop in het
Klaverblad meer.
VOORSTELLEN COMMUNICANTJES EN VORMELINGEN
In het vorig Klaverblad stond dat
de communicantjes van dit jaar
zich met Palmzondag zouden
voorstellen.
In overleg met de ouders is
besloten dit wat uit te stellen, in
verband
met
alle
Corona
maatregelen. Het voorstellen in
Emmer Compascuum is gepland
op 31 mei en in Klazienaveen op 12 juni. Voor Barger Compascuum en
Zwartemeer is nog geen nieuwe datum bekend; dit zal in ieder geval pas na
de zomervakantie zijn. Zodra hier meer over bekend is zullen wij dit vermelden
in het Klaverblad.
Ook de Vormelingen zullen zich nog niet presenteren. Alle ouders van de
aangemelde kinderen hebben hierover bericht gehad. We willen graag eerst
alle ontwikkelingen rondom Corona afwachten en daarna pas een ouderavond
organiseren. Op deze ouderavond willen we samen met de ouders een
planning maken.
Vriendelijke groeten van de catechesegroep
Pagina | 14
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BEGRAAFPLAATSEN VAN ONZE PAROCHIE
Onze parochie heeft een viertal begraafplaatsen, namelijk:
- St. Joseph in Barger Compascuum;
- St. Willehadus in Emmer Compascuum;
- H. Henricus in Klazienaveen;
- H. Antonius van Padua in Zwartemeer.
Het is de taak van de parochie om precies te weten wie
er begraven ligt op onze begraafplaatsen en ook wie
rechthebbende is van elk graf. Veel mensen denken
dat wij dat al weten, maar we vragen aan een ieder, die
rechthebbende is en geen grafakte heeft van de
parochie Maria, Hertogin van Drenthe om contact met
ons op te nemen.
Aan het verstrekken van een grafakte zijn geen
kosten verbonden. Alleen als het grafrecht is verlopen, vragen wij u of u het
grafrecht wil verlengen of dat het graf geruimd mag worden. Aan het
verlengen van het grafrecht zijn wel kosten verbonden.
In april willen we de rechthebbenden van graven in Emmer Compascuum de
kans geven dit persoonlijk aan ons door te geven. Dit kunt u doen op
woensdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur (aansluitend op de door de weekse
viering). U kunt ons dan vinden in het parochiehuis, waar we voorzieningen
hebben getroffen zodat u Coronaproof kunt komen. Als u liever een afspraak
maakt, kan dat via de parochietelefoon. We hopen velen van u hier te treffen,
zodat we ook de rechthebbenden van Emmer Compascuum in beeld krijgen.

Het parochiebestuur
wenst u
Zalig Pasen
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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
Vacant

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

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 (06 163 877 33)

Klaverblad
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zaterdag 27 maart
Anna Helena Heller-Twickler, Gerhard Heinrich Lübbers, Jo Robben, Johan
Bernard Hartmann, ouders Feringa-Hake, Tecla Behrendt-Weber.
Donderdag 1 april
Pastoor Ben Velthuis.

Witte Donderdag

Zondag 4 april 9.00 uur
Eerste Paasdag
Herman Mencke, ouders Hemmen-Thole, ouders Mencke-Steenhuis, Ria
Hemmen, Mieke Gepken-Rass, ouders Gepken-Veringa, ouders SulmanTappel, Wim Grummel, uit dankbaarheid, ter ere van het Heilig hart van Jezus,
tot zekere intentie, ouders Dijck-Suelmann, ouders Veringa-Tieben, Anna
Helena Heller-Twickler, Annie Greve-Gepken, Annie Hölscher-Arling, echtpaar
Vedder-Wehkamp, fam. Linnemann-Drees, fam. Nijzing-Heller, Frans
Wittendorp, Gerard Koiter, Gerhard Heinrich Lübbers, Hendrik Heller, Henk
Heller, Hennie en Erwin Feringa, Jo Robben, Johan Bernard Hartmann, Johan
Hake, Karin Drent, Lies Hartmann, ouders Berends-Hölscher, ouders BerendsLippold, ouders Heller-Benes, ouders Heller-Bols, ouders Kaiser-Wehkamp,
ouders Moorman-Kúhl, ouders Pruim-Tiben, ouders Tubben-Keizer, overl.
fam. Bernard Heinrich Hake, overl. fam. Hartmann-Hartmann, overl. fam. KuhlGebben, Pastoor Ben Velthuis, Tecla Behrendt-Weber, Wim Wehkamp.
Zaterdag 10 april
Anna Helena Heller-Twickler, Gerhard Heinrich Lübbers, Henk Heller, Lies
Griemink-Schulte, Marian Wittendorp-Heller, Tecla Behrendt-Weber.
Zaterdag 17 april
Anna Helena Heller-Twickler, Gerhard Heinrich Lübbers, Jo Robben, Johan
Hake, ouders Berends-Lippold, 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
BEGRAAFPLAATS - H. WILLEHADUS EN ST. JOSEPH
In dit Klaverblad op blz. 15 en blz. 23 vindt u belangrijke informatie over de
begraafplaatsen, misschien is het ook voor u van belang.
Het Parochiebestuur
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FAMILIEBERICHTEN
Op 13 februari is overleden
Gerhard Heinrich Lübbers
op de leeftijd van 89 jaar
We wensen de familie God’s Kracht en sterkte toe.
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.

Van harte

feliciteren

OUDERENVIERING
Iedere 2e donderdag van de maand is er om 14.00 uur een ouderenviering.
De eerstvolgende keer is de viering op 8 april.
BIJZONDERE COLLECTE
27 maart is de 2e collecte bestemd voor de PCI
25 april is de 2e collecte voor Roepingenzondag, priesteropleiding v.h. Bisdom
Klaverblad
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SAM’S KLEDINGAKTIE
Op 30 april en 1 mei kunt u uw gebruikte kleding en schoenen weer inleveren.
De garage van de kerk zal dan tussen 15.30 uur tot 19.00 uur geopend zijn.
Kleding graag aanbieden in gesloten zakken.
SCHOONMAAK KERK
Op donderdag 29 april, 3 juni, 8 juli en 12 augustus wordt de kerk
schoongemaakt.
DAMESKOOR “SINT CAECILIA”
Afscheid
Vanaf januari 1999 tot februari 2020 is ondergetekende betrokken geweest
bij het dameskoor “Sint Caecilia” te Barger-Compascuum. In het begin waren
er zo’n 25 leden en aan het eind nog 14.
In al die jaren hebben we heel veel gerepeteerd en talloze diensten verzorgd.
Ik heb dit altijd met veel plezier gedaan en de samenwerking met de dames
was steeds uitstekend.
Door de coronapandemie en persoonlijke lichamelijke problemen ben ik nu
genoodzaakt een punt achter mijn activiteiten in de St. Josephkerk te zetten.
Mijn wens is dat het met het koor goed blijft gaan en dat er nieuwe leden zich
aan zullen melden.
Hartelijk gegroet, Wim van Uem
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
Wanneer u dit klaverblad leest is de vastenperiode al bijna weer voorbij. U
heeft de vorige keer het vastenzakje bij het Klaverblad gekregen.
Gebrek aan scholing is op veel plekken in de wereld een groot probleem. Het
is de oorzaak van armoede en werkeloosheid. Daarom willen we dit jaar
jongeren helpen te werken aan een betere toekomst, zodat ze een zelfstandig
bestaan op kunnen 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.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
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VAN DE LOCATIERAAD
Locatieleden gevraagd
Door het vertrek van Ria Feringa hebben we
momenteel twee functies vacant binnen onze
locatieraad nl:
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 19. Ook kunt u uw interesse kenbaar maken op het locatiebureau dat
elke donderdagavond van 18.30 uur-19.30 is geopend.
BEGRAAFPLAATS ST. JOSEPH – STAND VAN ZAKEN
Het is al een tijd geleden dat we u op de hoogte
hebben gesteld van de ontwikkelingen rond de
onderhoudsbijdrage voor de begraafplaats van
Barger Compascuum. We willen u in dit stuk
informeren over de stand van zaken m.b.t. deze
bijdrages voor de begraafplaats in Barger
Compascuum. Zoals u waarschijnlijk weet is
hierover een meningsverschil tussen het
Parochiebestuur van Maria, Hertogin van Drenthe en de heren J. Gepken en
H. Suelmann, die een deel van de rechthebbenden van graven op de
begraafplaats vertegenwoordigen.
Pastoor Hassink heeft vroeger gezegd dat de mensen, die meegeholpen
hadden bij de aanleg van de huidige begraafplaats, voor niets begraven
mochten worden. Daar is ook altijd gevolg aan gegeven. In de loop van jaren
werd duidelijk dat een begraafplaats behalve het onderhoud door vrijwilligers
ook geld nodig heeft voor andere vaste lasten om te kunnen blijven draaien.
Daarom heeft pastoor Stiekema in 2002 aangegeven dat het anders moest.
Vanaf dat moment moest iedereen gaan betalen en voor de graven gevestigd
voor 2002 kwam een overgangsregeling van 15 jaar, allemaal vastgelegd in
het reglement dat goedgekeurd werd door de Bisschop.
Vanwege allerlei andere zaken rond de fusie is echter pas uitvoering gegeven
aan het reglement vanaf 1 januari 2019, dus twee jaar later dan de bedoeling
was. Het parochiebestuur handelt vanuit van deze begraafplaats reglementen.
Het doel van deze reglementen is dat de begraafplaats ook op lange termijn
onderhouden kan worden en dat alle rechthebbenden gelijk behandeld
worden.
De onderhoudsbijdrage gebruiken we voor veel zaken waaronder: een
waterpunt, zodat u uw bloemen en planten water kunt geven, de container voor
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uw afval, voor benzine om het gras te kunnen
maaien, voor grond om gaten op te vullen, voor
een hovenier, die de heg snoeit, voor het
onderhoud en de gereedschappen van de
vrijwilligers.
De onderhoudsbijdrage, die wij vragen is niet
voor de kerk of parochie, maar alles is voor de
begraafplaats. Sterker nog, al vele jaren draagt
de parochie bij om het onderhoud te kunnen betalen. Terwijl het uitgangspunt
van het Bisdom is, dat een begraafplaats zich zelf zou moeten kunnen redden.
Als parochiebestuur kunnen wij zonder geld geen begraafplaats beheren.
De parochie en de begraafplaatsen moeten zichzelf onafhankelijk kunnen
financieren. Ook kan het niet zo zijn dat als – wat we niet willen – de parochie
in financiële nood is, de begraafplaatsen worden meegesleept in een
eventueel tekort. De dierbaren die op de begraafplaats liggen en hun
rechthebbenden moeten ervan verzekerd zijn dat de begraafplaats de
komende tientallen jaren er piekfijn bijligt. Daarvoor is het begraafplaats
reglement ook bedoeld.
Het kan zijn dat wij – als parochiebestuur - de indruk hebben gewekt dat er
betaald moet worden en als dat niet gebeurde er geruimd gaat worden. Dat
was niet onze bedoeling en wij hebben inmiddels – ook in dit Klaverblad –
duidelijk gemaakt dat er niet geruimd wordt wanneer geen onderhoudsbijdrage
betaald wordt. De heren J. Gepken en H. Suelmann zijn van mening dat we
alle bedragen die geïnd zijn terug moeten betalen. We zijn het daar niet mee
eens. Hun standpunt is dat het in rekening brengen van kosten voor onderhoud
of grafrechten of welke naam daaraan wordt gegeven van graven van voor
2002 in strijd is met eerder gemaakte afspraken. Wij zijn van mening dat voor
graven van voor 2002 geen grafrecht geïnd mag worden maar wel een
onderhoudsbijdrage, zoals ook al vastgelegd in het reglement van 2002.
Wij kunnen ons niet vinden in het standpunt van de heren J. Gepken en H.
Suelmann, omdat dit de toekomst van ons kerkhof op het spel zet en je
daarmee rechthebbenden ook ongelijk behandeld. Dat zou nl. betekenen dat
het onderhoud van het kerkhof opgebracht moet worden door een minderheid
van de rechthebbenden. Een grote meerderheid van de rechthebbenden,
betaalt daar dan niet aan mee. Dat is voor ons financieel en sociaal
onverantwoord.
Als parochiebestuur zijn we al geruime tijd in gesprek met J. Gepken en H.
Suelmann, die spreken namens de groep rechthebbenden, die niet voor
onderhoud willen bijdragen. Omdat dit een ingewikkelde kwestie is, hebben wij
ondersteuning aan het Bisdom gevraagd. Op het moment ligt daar het
uiteindelijk besluit dat de toekomst van onze begraafplaats gaat bepalen.
Zodra er een besluit is – en wij hopen dat dat binnenkort is - zullen wij u dit
laten weten.
Het Parochiebestuur
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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
tel: 06-53188727
RK. Begrafenisvereniging Sint Barbara
Website:
http://rksintbarbara.nl
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zondag 28 maart
Palmzondag
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters,
Bé Möller, fam. Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Jan
Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne-Wessel, Albert en Herman Heijne,
Henderikus Herbers, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Johan
Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Rika Harms-Schulte,
Gerhard Geerdink, Henk Thole, Marlies Snuverink-Sturre, Taeke Graafsma,
Herman Heijnen, Henk Sturre, ouders en grootouders Wessel-Hempen.
Zaterdag 3 april
Paaswake 21.00 uur
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters,
Bé Möller, Jozef Sturre, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno en Greet
Timmer, Gerard Mensink, Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo,
Henderikus Herbers, Johan Herman Thole, ouders Thole-Kloppenburg, Renk
Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Geert Zaan en Maria Tekla ZaanAlbers, Taeke Graafsma, ouders Tubben-Buurman, Herman Heijnen, levende
en overl. fam Schepers-Zoelman, levende en overl. fam Ter Veen-Borghuis,
Johan Herman Spijker, ouders Feringa-Gustin, ouders Hoesen-Zomer.
Zondag 4 april
Eerste Paasdag 10.30 uur
Ouders Rolink-Huls en dochter Marianne, Greetje Schulte-Heller, Lucas
Bolmer, Andries Harms en Helena Alida Harms-Ophof, ouders Theodoor
Ahlers en Maria Katharina Ahlers-Kragt en zoon Henk, Theo Deddens, overl.
fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller,
ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, overl. ouders Schulte-Schutte, Maria
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo,
ouders Bernardus Hoezen en Maria Susanna Hoezen-Roelfes, Ina SchuurWilts, Truus Over-Meijer, Henderikus Herbers, Hendrik Koop en Annie KoopSchoemaker, Sien en Frits Behrendt-Fischer en zus Anneke, Diny Hendriks,
overl. ouders Ellermann-Schutte, Willem Hendrik Berends, Maria Margaretha
Ahlers-Hoezen, ouders Welling-Tieben, Renk Kuper, Hennie en Riet DeimanDekkers, Ina Mensen-Ros, Gradus Welling, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert
Meijer, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Henk en
Dinie Joosten-Hulleman, Hennie Bredek, Johan Herman Spijker, levende en
overl. familie Bredek-Hoffard, Gerhard Geerdink, Henk Thole, Broer Bentlage
en Lenie Bentlage-Tieben, Herman Sturre, Heinrich Theodor Langen, Taeke
Graafsma, Herman Heijnen, Maria Margaretha Ahlers Hoezen. voor ouders
van ongedoopt gestorven kinderen.
Zondag 11 april
Greetje Schulte-Heller, Andries Harms en Helena Alida Harms-Ophof, overl.
fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina
Wolthuis-Weghorst, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Jan Geert
Meijer, Gerhard Geerdink, Taeke Graafsma, Herman Heijnen.
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Zondag 18 april
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters,
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, overl. ouders Over-Groen,
Renk Kuper, fam Kuper-Wolbers, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Henk
Scheven, Taeke Graafsma, ouders Tubben-Buurman, Herman Heijnen.
KOSTER VAN DE WEEK
ma 29 mrt
ma 05 apr
ma 12 apr
ma 19 apr

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

zo 04 apr
zo 11 apr
zo 18 apr
zo 25 apr

José Wessel
Margriet Ahlers
René Berendsen
Diny de Roo

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

LOCATIEBUREAU
April

do 01
do 08
do 15
do 22

Christa Schut
Tiny Hogenbirk
Tilda Heine
Christa Schut
MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR

Datum
zo 28 mrt
Palmzondag
do 01 apr 19.00 uur
Witte Donderdag

Misdienaar/Acoliet
Sander Bos

20.30-00 uur
vr 02 apr
15.00 uur Kruisweg

Nachtelijke aanbidding EC
Marit Gustin

20.30 uur Kruishulde
za 03 apr 21.00 uur
Paaswake
zo 04 apr 10.30 uur
Eerste Paasdag
ma 05 apr 10.00 uur
Tweede Paasdag MHvD
zo 11 apr
zo 18 apr

Lector
Harry Fecken

Zwartemeer en
Barger-Compas

Annemiek Bos

in overleg
Erik Meyer
Diny Thole
Jesus Freaks
Ria de Vries

Chantal Witteveen
Paaszondag
Jo-Ann Loves

Janique Dijck

Rianne Hoesen
Sander Bos

Diny Thole
Erik Meyer

Harry Fecken

KERKSCHOONMAAK
Groep 1
Klaverblad

29 mrt t/m 03 apr
Emmer-Compascuum
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PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN
Groep 2
Groep 3

29 mrt
12 apr

t/m
t/m

02 apr
16 apr

BLOEMVERSIERSTER
Groep 1

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

Groep 2
Groep 3

0591-351081
0591-353718
0591-354229
06-49417006
0591-352363
06-18170565

15 mrt t/m 28 mrt
29 mrt t/m 11 apr
12 apr t/m 25 apr

KVE
Dinsdag 13 april
Pastoor Okonek komt ons over zijn leven
in Polen en Nederland vertellen.
Mei - juni REISJE
Alle bijeenkomsten zijn in ons Parochiehuis
en beginnen om 19.30, alle data onder voorbehoud!
FAMILIEBERICHTEN
Verhuisd
Jan en Gea Heins zijn verhuisd
van Maatschappijweg 34 naar:
Populierenlaan 98, 7881 RB Emmer Compascuum
*****************************
Willie en Greetje Heller zijn verhuisd
Van Hoofdkanaal OZ naar
Acacialaan 24, 7881 RN Emmer Compascuum
*****************************
Dhr. H.H. Peters
Van Verl. Scholtenskanaal OZ 50 naar
Houtweg 278, 7823 PR Emmen
We wensen allen een heel goede tijd op hun nieuwe adres.
BEGRAAFPLAATS - H. WILLEHADUS EN ST. JOSEPH
In dit Klaverblad op blz. 15 en blz. 23 vindt u belangrijke informatie over de
begraafplaatsen, misschien is het ook voor u van belang.
Het Parochiebestuur
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JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 23 APRIL
G.H. Berends
J.B. Harms
M.M. Bolmer - Hake
W.C. Kaiser-Hölscher
H.K.G.B.M. Neehoff
M.J. Lentelink - voor 't Hekke
G.C. Ahlers - Neehoff
J.H. Thole
S.W.H. Geerdink-Motzheim
M.H. Steenhuis - Alberts
R. Wolbers
W.C.M. Peerdeman - Visser
G. Veen
A. Wolbers - Dost

Emmer-Compascuum
Emmer-Compascuum
Emmer-Compascuum
Emmer-Compascuum
Roswinkel
Emmer-Compascuum
Emmen
Emmer-Compascuum
Ter Apel
Emmer-Compascuum
Emmer-Compascuum
Emmer-Compascuum
Emmen
Emmer-Compascuum

26-3-1935
1-4-1946
5-4-1941
5-4-1936
5-4-1938
10-4-1944
11-4-1946
11-4-1936
14-4-1934
22-4-1942
23-4-1937
24-4-1939
24-4-1944
26-4-1939

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!
Als u niet wilt dat uw verjaardag vermeld wordt, kunt u dit doorgeven via email: lb.willehadus.mhvd@gmail.com of tijdens openingsuren op het
parochiebureau. Dit i.v.m. de wet op privacy.
CONTACTMIDDAG (Onder voorbehoud)
Op dinsdag 6 april 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
PALMTAKJES
Op zondag 28 maart Palmzondag kunt u, indien u niet bij
de viering aanwezig kunt zijn, palmtakjes ophalen ‘s
middags tussen 13.30 en 15.30 uur. Ook is er dan de
gelegenheid om uw vastenzakje of vastendoosje in te
leveren.
De kerk is sfeervol verlicht en er is gelegenheid om een
kaarsje op te steken. Alle 80-jarigen en ouderen krijgen net als vorig jaar een
takje thuisbezorgd, maar u bent natuurlijk dan nog steeds welkom om even
naar de kerk te komen om te bidden of om uw vastenzakje in te leveren.
Klaverblad
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14 FEBRUARI - KLEINTJE CARNAVAL
Op zondag 14 februari hebben we toch nog een klein
beetje carnaval kunnen vieren in de kerk. Mensen
werden ontvangen door echte lakeien.
Er was geen grote optocht en ook geen loeiharde
muziek, maar wel veel mensen om mee te vieren en
prachtige zang door enkele kinderen van ons
kinderkoor Eigen-Wijs.
Sem en zusje
Maud heetten ons welkom met het
lied: Is je deur nog op slot zet hem
open voor God. Bij de offerande
vertelden ze Sandra:
Weet je dat je een parel bent.
Stewardess Marit
nam ons mee en
wees ons de
juiste weg bij de
schuldbelijdenis
en later ging ze ons voor bij de voorbeden.
Geronimo en zus Charity schudden
ons wakker met het lied: Hé luister
mee naar een nieuw verhaal. En
nadat pastor Karol samen met
Mega Mindy tot grote verrassing
van alle aanwezigen de 2 confettikanonnen had laten knallen zongen
ze tot slot: Ga je mee zeg niet nee.

Bij het verlaten van de kerk was er nog een
kleine verrassing voor iedereen. We kregen
een presentje aangeboden, namelijk een zakje
met snoephartjes en daarbij
een kaartje met de tekst: Liefs
van Willehad. Het was ook Valentijnsdag en dat kon onze
locatie Willehad natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan.
Wat was het een mooie en bijzondere viering.
IEDEREEN DIE HEEFT MEEGEHOLPEN EN
MEEGEVIERD BEDANKT!!!
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VASTENACTIE 2021
In twee weken tijd al een opbrengst van
€ 257,55 voor de toekomst van de
jongeren. Voor een eigen onderneming of
studie. Al bijzonder veel dank namens
Vastenaktie. Tot en met Palmzondag blijft
het vastenwinkeltje na iedere viering
geopend.

De Vasten-bezorgmaaltijd van SNERT in de
locatie St. Willehadus loopt ook als een trein.
We hebben al 50 maaltijden en er kunnen nog
heel veel bij natuurlijk maar……
de laatste opgave dag is 25 maart!
Met hulp van veel
vrijwilligers is dit mogelijk en zo werken we hier allemaal
mee, aan de toekomst voor daar!
Met zoveel SNERT-eters maken we de opbrengst groot en
kunnen we straks zeggen:
‘Willehadus aan de SNERT op 27 maart’!
KRUISWEG VOOR OUD EN JONG.
Op vrijdag 2 april om 15.00 uur, vindt in
onze kerk de Kruisweg plaats.
Voorafgaand aan Pasen staan we stil bij
het sterven van Jezus. Samen met de
kinderen lopen we langs de 14
kruiswegstaties in de kerk. Op deze
vrijdagmiddag herdenken we het lijden
en sterven van Jezus. We staan stil bij
het lijden en sterven van mensen in de
wereld. Gaande langs de Kruisweg
kunnen de kinderen een roos en lichtje bij iedere statie plaatsen.
Voor degenen die ‘s avonds niet naar de Kruishulde kunnen komen is er de
gelegenheid om bloemen bij het kruis te leggen.
De kerk is ook na de Kruisweg open tot 17.00 uur zodat u ook later even
binnen kunt komen om te bidden of bloemen bij het kruis leggen.
Klaverblad
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KRUISHULDE
Op vrijdag 2 april is er om 20.30 uur
een bijzondere en mooie viering die
voorbereidt is door jongeren. Gezien
de huidige situatie is er plek voor
maximaal
30
kerkgangers
dus
vriendelijk, maar dringend verzoek om
u even aan te melden via de
parochietelefoon 06-57673387.
Het is van oudsher een mooi gebruik
om Christus hulde te brengen met bloemen, daarvoor willen we in deze viering
nadrukkelijk plaats inruimen. Wij nodigen u dan ook allen uit om op vrijdag
bloemen mee te brengen, die we na afloop van de
Kruisweg/Kruishulde neer kunnen leggen bij het kruis.
De bloemengroep gaat met deze bloemen de kerk
versieren voor het Paasfeest. Misschien is het mogelijk om
bij de keuze van uw bloemenhulde rekening te houden met
de traditionele paaskleuren wit, geel en groen. Maar kiest u
vooral zelf wat u mooi vindt! De dames van de
bloemengroep doen, zoals altijd, hun best om er weer iets
moois van te maken.
LIEFS VAN WILLEHAD.
Zou het kunnen zijn...
Dat terwijl wij ziek worden, de aarde kan helen
Dat nu van alles verandert en stopt,
de natuur weer door kan gaan.
Zou het kunnen zijn...
Dat nu de wereld vertraagt, de liefde kan versnellen
Dat druk zijn en naar buiten racen en vliegen,
de rust vinden en naar binnen keren wordt.
Zou het kunnen zijn....
Dat als we thuis moeten blijven,
we weer kunnen ervaren van wie we houden
Dat nu de maatschappij zo leunt op de zorg,
we beseffen hoe ontzettend belangrijk dat is.
Zou het kunnen zijn...
Dat de wereld en de luxe om ons heen nu kleiner wordt,
zodat we ons eigen grote hart weer kunnen voelen
Dat nu we goed voor onszelf en anderen moeten zorgen,
Ontdekken dat zelfliefde en naastenliefde noodzakelijk is.
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Zou het kunnen zijn...
Dat nu we samen strijden tegen hetzelfde,
de eenheid in de verschillen kan worden gevonden
Dat als we elkaar nodig hebben,
herontdekken hoe saamhorigheid voelt.
Zou het kunnen zijn....
Dat na de chaos en strijd van deze tijd,
een nieuwe wereld wordt geboren
Dat na de angst en onzekerheid,
de liefde en waardering voor elkaar
en de aarde terugkeert.
Zou het kunnen zijn....
Dat het zo moet zijn,
opdat de liefde wederkeert
en het ook dit jaar weer Pasen wordt.
Juist in het afgelopen jaar hebben we, meer dan ooit, laten zien dat we samen
kerk zijn en dat we voor de nieuwe uitdaging waar we voor stonden met elkaar
de schouders eronder hebben gezet.
Dat we trots mogen zijn op de flexibiliteit en inzet van de vele vrijwilligers.
Dat we liefs van- en voor Willehad hebben laten zien, vertrouwend op God.
Er is een lied van Daniël Lohues met de titel: “As de liefde mar blef winnen”
en de titel van dat lied is juist in deze tijd belangrijker dan ooit.
En als we God en elkaar lief hebben kunnen we vol vertrouwen de laatste zin
van het lied van Daniël Lohues beamen: “As de liefde mar blef winnen komp
‘t allemaol wel goed”.
Locatieraad St. Willehaduslocatie
EMAILADRESSEN LOCATIE
Voor duidelijkheid over welk emailadres van de locatie je wanneer moet
gebruiken, hier een korte toelichting.
Alle vragen die betrekking hebben op het locatiebureau, zoals
misintenties, dopen, huwelijk, het opgeven voor b.v. vastenmaaltijd of
vrijwilligersgroep en m.b.t. parochieblad kunnen naar dit emailadres gestuurd
worden: lb.willehadus.mhvd@gmail.com
Vragen voor locatieraad, zoals vragen over kerkhof, gebouwen, financiën
kunnen via het emailadres: willehadus.mhvd@gmail.com
Naar dit 2e e-mailadres kunnen ook vragen die besproken moeten worden in
de locatieraad m.b.t. diaconie, catechese, liturgie en parochieopbouw en
facturen.
Klaverblad
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TAXIPASTORAAT
Wat een verschil vandaag, vorige week sneeuw en ijs
en nu ineens lente. De zon schijnt lekker en je ziet de
mensen daadwerkelijk genieten ondanks alle Corona
perikelen waar we nog middenin zitten.
Met een grijns op mijn gezicht stap ik de bus in en
geef de autowasser bij ons op de zaak even een
compliment. ‘De handel ziet er weer netjes uit’ zeg ik
hem. Ik zie dat hij het leuk vindt, kost ook niks om even de goede dingen te
benoemen.
Ik haal een vaste klant op die ik naar de dialyse mag brengen. Een oudere
man die altijd aan me vraagt; ‘Komt u uit Amsterdam?’ Goedbedoeld, maar hij
vraagt het iedere keer. Moet ik altijd even of lachen en dan leg ik het maar
weer uit. Hij vindt het belangrijk dat mensen van buiten zich aanpassen en dan
zeg ik altijd maar weer dat ik hier al 21 jaar woon en overal op- en in zit alleen
dat ik mijn tongval niet kan wijzigen. We lachen er samen om. Vandaag zit er
een piepgeluid in de bus, want de klep van de lift beweegt iets heen en weer.
‘Fluit je niet dan piept de bus wel’ zegt de man. Ik fluit of neurie altijd wel een
lied. Ik red me er wel mee en zing er wel overheen. Ik wens hem een goede
dialyse toe en hij bedankt me vriendelijk.
Bij een flat in het centrum haal ik een andere vaste klant op. Een jongen die
onder begeleiding woont en komt aanlopen met een fietspomp. Op dat
moment lopen er blijkbaar ook twee bekenden van hem langs die hem even
begroeten. Ik roep hem toe dat hij de bus wel mag oppompen als hij denkt dat
het nodig is. De passanten lachen erom en wensen me sterkte met het
vervoeren van hun wederzijdse kennis. ‘Ik hou hem wel in toom’, zeg ik ze, ‘Ik
blaas hem wel terug met de fietspomp’. Vrolijk vervolgen wij onze weg en
babbelen nog even over het weer.
Bij een dagbesteding haal ik een ouder vrouwtje op die van een soort helling
in de hal met de rollator naar beneden moet. Ze is een beetje bang maar ik
zeg haar dat ik bij haar blijf en de rollator hou ik even vast. Al schuifelend
komen we beneden. Uiteindelijk krijg ik haar in de bus, maar…..bij haar huis
aangekomen is ze haar tas vergeten met de sleutels en alles erin. Via de buren
kan ze toch haar appartement in maar ze krijgt niet mee dat ik aangeef dat ik
haar tas probeer op te halen. Ik heb er alweer vervolgritten in staan en meld
bij de planning dat ik toch wil proberen om de tas even langs te halen.
De vervolgritten wil je niet in de war schoppen maar het lukt me toch om
tussendoor de tas nog even aan te halen. De begeleidster stond er al mee bij
de deur en was blij dat ik nog even kwam want, ja het is vrijdagmiddag.
Bij een andere dagbesteding help ik een fragiele oudere dame in de bus die
me meteen bedankt voor mijn hulp en aandacht.
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In the pocket, denk ik dan maar weer. Maar ze geeft aan dat de chauffeur van
de ochtend haar maar liet aanrommelen. ‘Daar oordeel ik niet over’ zeg ik haar,
maar voor mij is het een kleine moeite om u even te helpen. Ik hoop altijd maar
dat het ook gebeurt wanneer ik zo oud mag zijn als u’. Ze lacht me toe en
bedankt me nogmaals. Lief toch. Hup, einde dienst en nu de tas weer naar de
andere dame zien te brengen. Daar aangekomen weer een tevreden blije klant
die me een muntstuk in de hand drukt als bedankje, altijd mooi. Weer een
heerlijke fijne dankbare dag.
Alle goeds, Harry Fecken
ENGELTJES HAKEN
Veel mensen willen graag haken en weten soms niet wat.
Deze engeltjes zijn met zóveel liefde ontvangen bij de
ouderen in Emmer Compascuum, dat anderen er zelf ook
nog wel graag eentje wilden hebben in huis of in de
boom. Helaas hadden wij maar net genoeg, maar als u
het nu leuk vindt en u wilt graag iets haken dan vinden
wij het erg leuk als u zo’n engeltje wilt maken. Wij zorgen
voor het lichtje en verkopen ze dan op de kerstmarkt of
bij de kerststaltentoonstelling. Mocht u het leuk vinden en
graag willen haken dan haak maar in. Iedereen mag
meedoen natuurlijk!
Gehaakt Engeltje Benodigdheden:
Een ronde kraal of wattenbolletje van ca. 2 cm doorsnede, haaknaald 1.0 en
dun haakkatoen (n20)
Werkwijze
Haak rond een bolletje tot je nog 6 steken over hebt
(of volg beschrijving onderaan)
Toer 1: 2 halve stokjes in elke steek (12)
Toer 2: 2 halve stokjes in elke steek (24)
Toer 3: *2 halve stokjes in een steek, 1 half stokje* Dit de hele toer rond (36)
Toer 4: *2 stokjes, 1 losse, 1 overslaan* toer rond
Toer 5: *5 stokjes in de losse van de vorige toer, 1 vaste tussen de stokjes
van de vorige toer* (waaiertje) Dit de hele toer rond
Toer 6: *Tussen de stokjes van het waaiertje, 1 st, 2st, 2 st, 1 st, nog een
waaiertje*, 6 waaiertjes overslaan tussen**herhalen
Toer 7: 1 stokje, 1 losse, 1 stokje tussen twee stokjes,
steek overslaan herhalen
Toer 8: 2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes op de losse vorige toer, herhalen
(dit is een Shell)
Toer 9-12: toer 8 herhalen
Toer 13: 5 stokjes door de losse tussen de twee stokjes,
1 vaste tussen twee shells.
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Hoofdje (in ronden haken)
Toer 1: Haak 6 vaste in een “magic ring” (of haak vier
losse en sluit met een halve vaste in de eerste steek)
Toer 2: Haak 2 vasten in elke vaste (12)
Toer 3: *Haak 2 vasten in een steek, 1 vasten in de
volgende steek* herhalen (18)
Toer 4: *Haak 2 vasten in een steek, 1 vasten in de
volgende 2 steken* (24)
Toer 5-14: vaste in elke vaste rondom (24)
(Nu eventueel kraal of wattenbolletje plaatsen)
Toer 15: *Haak 2 vaste samen, 1 vaste in de volgende
2 steken* herhalen (18)
Toer 16: *Haak 2 vaste samen, 1 vaste in de volgende steek* herhalen (12)
Toer 17: *Haak 2 vaste samen* totdat je nog 6 steken overhebt en kun je hier
verwerken aan de body.
(Het kan zijn dat je van toer 5-14 een ronde extra of minder moet haken
afhankelijk van bolletjes en hoe strak je haakt.)
VOORAANKONIGING: SAM’S KLEDINGACTIE
4

Cordaid en Sam’s Kledingactie
geloven, meer dan ooit, in het
belang van omkijken naar elkaar;
altijd, maar vooral nu!
Dat je er bent voor de mensen
om je heen, maar ook voor mensen in moeilijkheden die verder weg wonen.
Een crisis als deze laat zien hoe belangrijk dat is. We kunnen deze uitdaging
samen te lijf, als we er maar voor elkaar zijn.
Wij denken dat een voorjaarsinzameling -met in achtneming van alle door de
overheid op dit moment geldende maatregelen (1,5 m afstand houden,
mondkapje dragen, handen desinfecteren) - op een veilige manier mogelijk is.
Mocht de situatie m.b.t. corona onverhoopt weer verslechteren, dan zullen wij
t.z.t. ons besluit om een voorjaarsactie te houden heroverwegen.
De jaarlijkse kledingactie is dit jaar ingepland voor zaterdag 1 mei.
U kunt dan uw kleding van 9.00 tot 12.00 uur
afleveren bij het hek vooraan bij de kerk
LEVER A.U.B. OP TIJD KOPIJ IN
Aan het maken van het Klaverblad werken meerdere
mensen. Voorin het Klaverblad staat altijd vermeld wat
de uiterlijke inleverdatum is van de kopij. Stuur uw kopij
a.u.b. naar: lb.willehadus.mhvd@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 LOCATIEBUREAU
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
Zondag 28 maart
Palmzondag
Anna Tecla Tappel-Loves, Johan Bernard Cosse en Maria Margraretha
Hoffard en zoon Bennie en schoonzoons Joop en Bennie, Jo en Grietje
Wesseling-van Os en zoon Benny, Sophia Maria Magdalena van der WerfTieben en Henk van der Werf, Jan Roufs, Bennie Heidotting en Griet
Heidotting-Peters, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, overl. ouders VeringaKolmer, Anna Maria Heine-Sulmann, Johan Herman Koop, Johannes
Hendriekus Greve.
Zaterdag 3 april
Paaswake
Herman Gerard Tieck, Johanna Maria Post-Lankhorst en kleinzoon Joppe,
overl. ouders Wendker-Langen en Jo Wendker, overl. ouders HeijnenWittendorp, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der
Werf, Hendrikus Lankhorst en Maria Helena Lankhorst-Falke en fam., Bennie
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. ouders Veringa-Kolmer.
Zondag 4 april
Eerste Paasdag
Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Pastoor
Middelkoop, Anna Tecla Tappel-Loves, Pastoor Swart, Angela Dina Ellerman
en Steffen Groen, overl. ouders Valke-Tholen, Lubertus Beukers en Maria
Magretha Hemel en Johannes Hermannus Hemel en overl. fam., Bernard
Jozef Heinrich Hendrikson en Alberta Agata Hendrikson-Germes, overl. fam.
Kolmer-Sijbom-Roufs.
Zondag 11 april
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf,
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters.
Zaterdag 17 april
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Sophia
Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Bernard Jozef Heinrich Hendrikson en
Alberta Agata Hendrikson-Germes.
OUDERENVIERING
Op woensdag 31 maart 2021
is er GEEN VIERING in de Dillehof.
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CONTACTMIDDAG voor OUDEREN
Dinsdag 20 april 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
22 mrt
29 mrt
05 apr
12 apr
19 apr

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

28 mrt
04 apr
11 apr
18 apr
25 apr

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

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

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK
zo 28 mrt
za 03 apr
zo 04 apr
zo 11 apr
za 17 apr

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

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

VERGADERINGEN en BIJEENKOMSTEN
Datum
di 06 apr

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.
KAARTEN
Voorlopig niet.
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FAMILIEBERICHTEN
Overleden op
7 februari
Johannes Hendriekus Greve
73 jaar, Roedestraat 17

7 februari
Johan Herman Koop
80 jaar, Evenaar 66

15 februari
Anna Maria Heine-Sulmann
87 jaar, De Weegbree
01 maart
Ria de Munnik-Lubbers
80 jaar, Kruiwerk 3
09 maart
Eise Visscher
88 jaar, Emmen
ROOSTER LECTOR-ACOLIET-ORGANIST-CANTOR
Datum
zo 28 mrt
vrij 02 apr
za 03 apr
zo 04 apr
zo 11 apr
za 17 apr
zo 25 apr

Lector
S. Karstenberg
B. Menzen
G. Lambers
Gerda Drent
DoP
S. Karstenberg
B. Menzen

Acoliet
J. Lohuis
S. Karstenberg
H. Maatje
H. Slip
R. Harmes
J. Lohuis

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

In de donderdagavondvieringen is S. Karstenberg acoliet en M. Bruinewoud
organist.
Als je niet kunt dan graag een ander regelen of doorgeven aan:
Simon: 06-40042474
of
Albert: 06-44720966
WIFI
De locatieraad heeft een internetaansluiting gemaakt in de
parochiezalen, waarop tijdens uitvaarten en vieringen de
livestreamverbinding kan worden aangesloten. Tevens hebben
we deze aansluiting gebruikt om de WIFI in de kerk te verbeteren.
Binnenkort gaan we de WIFI-verbinding gebruiken om de
verwarmingsketel van de kerk met een slimme thermostaat op afstand aan te
kunnen zetten. Dit vergemakkelijkt het werk van de kosters die dan vanuit huis
de verwarming aan kunnen zetten.
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AFSCHEID en BLIJK VAN WAARDERING VAN TUINVRIJWILLIGERS
In februari hebben we afscheid genomen
van drie vrijwilligers: Bennie Dillerop, Leo
Mensen en Wim van der Velde. Bennie is
vanaf 2002 betrokken bij het tuinonderhoud
en was daarnaast jarenlang lid van het
parochiebestuur voor de portefeuille
bouwzaken. Leo en Wim hebben ongeveer
9 jaar meegewerkt aan het groenonderhoud.
Hierbij een greep van de werkzaamheden die zijn verricht: in 2008 is aan de
kant van de Stellingstraat naast het kerkpad de tuin opgehoogd en is drainage
aangelegd. Rondom de kerk zijn bosschages weggehaald. Aan de voorkant
van de kerk, naast basisschool De Spil zijn bomen verwijderd, waardoor de
dakgoten minder blad hebben.
Bennie memoreert aan andere
medevrijwilligers die zich jaren hebben ingezet.
Elke week hebben de vrijwilligers 1 ochtend geschoffeld
en gesnoeid. Eén ochtend werd besteed aan
grasmaaien. De drie mannen kunnen goed vertellen over
het tuinonderhoud. Daaruit blijkt een grote betrokkenheid.
Heel belangrijk is de gezelligheid naast het werk. Als dank
hebben Bennie, Leo en Wim een bos rozen gekregen als
blijk van waardering.
Eén van de vrijwilligers wil de werkzaamheden blijven uitvoeren maar dat ligt
aan de omstandigheden. Zie de oproep hieronder.
TUINONDERHOUD
In verband met het afscheid van 3 vrijwilligers, is de St. Henricuskerk op zoek
naar parochianen met groene vingers. Vindt u het leuk om 1 of 2 x in de maand
een ochtend de tuin rond de kerk te onderhouden?
Dan kunt u contact opnemen met Leo Mensen tel: 0591-317060.
De werkzaamheden omvatten snoeiwerk, onkruid verwijderen en
verdere voorkomende tuinwerkzaamheden. Het maaien en ‘grotere
tuinwerk’ is uitbesteed aan hoveniersbedrijf Wilfred Bruins.
We proberen weer een gezellige groep bij elkaar te krijgen. Uiteraard is er tijd
voor een koffiepauze met wat lekkers erbij.
BEGRAAFPLAATS - H. WILLEHADUS EN ST. JOSEPH
In dit Klaverblad op blz. 15 en blz. 23 vindt u belangrijke informatie over de
begraafplaatsen, misschien is het ook voor u van belang.
Het Parochiebestuur
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VASTENTIJD
Na een koude week met veel sneeuwval, hadden we in het Carnavalsweekend
van 13 en 14 februari een prachtig weekend met ijspret voor velen. Op
woensdag 17 februari was het Aswoensdag en het begin van de vastentijd. De
vastentijd is van Aswoensdag t/m Paaszaterdag op 3 april. Deze tijd kan een
goede oefentijd zijn op weg naar (nog meer)
bewust consumeren.
Wat zou u willen/kunnen minderen? Is dat
bijvoorbeeld geen internet ná 21.00 uur ’s
avonds of geen telefoon tijdens het eten?
Minder snoepen, minder eten?
Of wat zou u juist méér willen doen: meer bewegen, vaker op familiebezoek,
meer contact met (oude)bekenden, een nieuwe hobby oppakken?
Pasen valt niet toevallig samen met het voorjaar. Iets wat dood lijkt in de natuur
begint toch weer te bloeien. Maakt nieuws uit iets wat
niets was.
Zo ook met opbloeien, je kunt voor een ander, al is het
nog zo klein, iets betekenen. Een vriendelijk woord, een
compliment, een klusje doen. Mensen kunnen hierdoor
opbloeien. Geef dit door aan de ander en geniet van wat
het met een ander doet!
ACTIE KERKBALANS
In de week van 23 januari is bij de katholieke kerk de Actie Kerkbalans van
start gegaan. Inmiddels is deze Actie achter de rug. Alle bezorg(st)ers van de
Actie Kerkbalans worden héél hartelijk bedankt voor hun inzet. Gelukkig zijn
er veel enveloppen ingeleverd bij de kerk of bij de bezorg(st)er.
N.a.v. de actie:
➢ Veel parochianen hebben een eenmalige extra bijdrage gedaan.
➢ Hieruit blijkt een warm hart voor onze parochie.
➢ De extra bijdragen zijn echt alleen bestemd voor de locatie
Klazienaveen.
➢ De Actie Kerkbalans wordt ook gebruikt om de ledenadministratie bij te
werken zoals aan- en afmeldingen voor de katholieke kerk, wel of geen
Klaverblad ontvangen. Alle aanpassingen worden de komende
maanden verwerkt.
In het volgende Klaverblad komen we terug op het resultaat van de Actie
Kerkbalans. Heeft u van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt of is er een
verandering opgetreden ná de Actie Kerkbalans, dan kunt u dit doorgeven aan
de ledenadministratie: leden.mhvd@gmail.com
U heeft dan contact met mw. Jenneke van den Heuvel.
Klaverblad

Klazienaveen

Pagina | 43

BELANGRIJKE CONTROLE!!
We hebben de laatste tijd een paar keer berichten
gekregen dat parochianen denken dat er kerkbijdrage
wordt betaald, maar dit in werkelijkheid niet gebeurd is.
Nabestaanden worden hier hard mee geconfronteerd op
het moment dat er een gezinslid overlijdt en de rekening
van de uitvaart op tafel komt te liggen. Indien dan niet
kan worden vastgesteld dat er kerkbijdrage voor de
overledene is betaald, krijgt men geen korting op de
rekening en moet het volle bedrag betaald worden. Dit is uiteraard voor alle
betrokkene een vervelende situatie.
Het is voor onze budgethouder niet mogelijk, mede door de centrale
ledenadministratie, om van iedere parochiaan te controleren of er kerkbijdrage
betaald wordt of niet.
Daarom wil ik u vragen om zelf te controleren of de kerkbijdrage die u wilt
betalen ook daadwerkelijk van uw rekening wordt afgeschreven. (U weet dat
het drempel bedrag € 60,= per ingeschrevene is).
Daar er voor ieder persoonlijk bijdrage betaald moet worden, graag extra
controleren of dit ook daadwerkelijk gebeurd. Mocht dit niet zo zijn, dan wil ik
u echt aanraden om te zorgen dat de kerkbijdrage voor alle jaren dat het niet
betaald is, te regelen en alsnog te betalen. Het wel of niet betalen is uiteindelijk
uw eigen verantwoording. Ook indien u een automatische incasso heeft
afgegeven bent u er zelf verantwoordelijk voor dat de bedragen ook
daadwerkelijk van uw bankrekening worden overgeschreven naar de
bankrekening van de kerk. Samen met u proberen we op deze manier de
administratie van de parochie te verbeteren.
Tot slot nog dit: Bij de laatste actie kerkbalans hebben we van een aantal
parochianen de bijdrage met volledig ingevulde formulieren terug ontvangen.
Deze bedragen zullen in dat geval ook op uw naam geboekt worden.
Er zijn echter ook parochianen die contant geld hebben gegeven, soms zelfs
€ 60,=. zonder daarbij hun naam en adres te vermelden. U zult begrijpen dat
we deze bedragen dan ook niet kunnen meetellen als kerkbijdrage voor de
gever.
Heeft u vragen over dit onderwerp kunt u altijd bellen met de
parochietelefoon 06-51751592 of mailen met leden.mhvd@gmail.com
Geloven is goed, maar soms moet je controleren.
Met vriendelijke groet
Frederikus Kuper
Voorzitter locatieraad
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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
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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

mail:

tel: 06-55335742
tel: 0591-531161
tel: 0591-318374
tel: 0591-349088
tel: 06-55335742
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
Zaterdag 27 maart
Ouders Siebers-Siebum en zoon Herman.
Witte Donderdag 01 april om 19.00 uur

Palmzondag
Maria Hertogin van Drenthe

Goede Vrijdag 2 april om 19.00 uur

Kruisweg

Zondag 4 april om 10.30 uur
Eerste Paasdag
Gré Schoonbeek-Lambers, ouders Willem en Lenie Gerth-Siebum, Annie en
Hendrik Peters, Bennie en Binie Wösten-Siebum, Sientje Kolmer-Heidotting,
Herman en Triena Wubbels-Valke, Gerrit en Triena Louwes, pa en ma FühlerBernsen, Mia Santing-Abeln, Maria Lambers-Oortmann, Joop Lambers,
Willem Strijker, ouders Immink-Kolmer en de zonen Geert en Harrie, ouders
Tieck-Rocks en kinderen, Mieke Bruins-Hoge, Berry Schepers, ouders Fischer
v/d Aa, Hennie Rass, Lies Peters-Heidotting, ouders Siebers-Siebum en zoon
Herman, ouders Conen-Thöne.
Zaterdag 10 april
Ouders Siebers-Siebum en zoon Herman.
Zondag 18 april
Harm en Annie Heidottng-Peters, ouders Willem en Lenie Gerth-Siebum,
ouders Siebers-Siebum en zoon Herman, Annie en Hendrik Peters.

COLLECTESCHEMA
27 en 28 maart
24 en 25 april

Palmzondag
Roepingenzondag

PCI Parochiële Caritas Instelling
Priester opleiding bisdom

OUDERENVIERING WOENSDAGEN 31 MAART EN 28 APRIL
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
Klaverblad
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KOSTER VAN DE WEEK
29 mrt
02 apr
04 apr
05 apr
12 apr
19 apr

t/m
t/m

28 mrt
01 apr

t/m
t/m
t/m

11 apr
18 apr
25 apr

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

0591-31 32 82
0591-31 65 78
0591-31 34 72
0591-31 32 82
0591-31 65 78
0591-31 34 72
0591-31 32 82

ACOLIETEN
27 mrt
01 apr
02 apr

04 apr
10 apr
18 apr

Marianne Keurs
Jan Siebers
Bertha Heidotting

Marianne Keurs
Jan Siebers
Marianne Keurs

LECTOREN
27 mrt
01 apr
02 apr

Marianne Keurs
Truus Falke
Annie Bartels

04 apr
10 apr
18 apr

Jan Siebers
Bertha Heidotting
Marianne Keurs

GASTDAMES en GASTHEREN
27 mrt
01 apr
02 apr
04 apr
10 apr
18 apr

Luuk Ronde
Sharon Rocks
René Tieck
Tonnie Conen
Bertha Heidotting
Luuk Ronde

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
Datum
06 april
08 april

Tijd
19.30 uur
19.00 uur

Naam
BANIER/Vergadering ouderenvereniging
Vergadering locatieraad
BLOEMVERSIERING
Lenie Theijken
Mieke Schepers
Beatrix Scheepbouwer

BEGRAAFPLAATS - H. WILLEHADUS EN ST. JOSEPH
In dit Klaverblad op blz. 15 en blz. 23 vindt u belangrijke informatie over de
begraafplaatsen, misschien is het ook voor u van belang.
Het Parochiebestuur
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DE BANIER

Vanaf Vrijdag 02 april 2021 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.
OMZIEN NAAR ELKAAR
Werkgroep

aandacht voor nabestaanden
Contactpersonen: Bertha Heidotting tel: 06-55335742
Mail: berthaheidotting@gmail.com
Jan Siebers
tel: 0591-313282
Mail: jansiebers@hotmail.com
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: 06-51751592
VOORJAARSACTIE SAM`S KLEDINGACTIE
Voorjaarsactie Sam’s Kledingactie bestemd voor Congo
Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s
Kledingactie een aantal speciale landelijke
actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen
halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen
voor hulp aan de democratische republiek Congo voor betere
leeromstandigheden voor schoolkinderen.
Actiedag in Zwartemeer De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie
zamelen, grotendeels, het hele jaar door kleding en schoenen in voor het
goede doel. Zij doen dit vanuit een depot aan huis of bij een bedrijf, school of
kerk.
Klaverblad
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Op zaterdag 1 mei a.s. kunt u in Zwartemeer uw herdraagbare kleding en
schoenen inleveren bij de H. Anthonius van Padua Parochie aan De Hoven 8.
De Sam’s vrijwilligers zijn dan van 10.00-12.00 uur aanwezig om de goederen
-geheel coronaproof- in ontvangst te nemen.
Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en
dekbedden mogen zij helaas niet aannemen.
Geen onderwijs door armoede en conflicten
De Democratische Republiek Congo (DRC), worstelt al jaren met de gevolgen
van extreme armoede en continue oplaaiende conflicten. Hierdoor gaan 5,2
miljoen kinderen niet naar de basisschool. Het grootste deel van hen is meisje:
3 op de 10 meisjes gaan niet naar school. Gebrek aan geld om voor de school
te betalen is de belangrijkste reden dat kinderen niet naar school gaan. Ze
worden vaak thuisgehouden om op hun kleinere broertjes of zusjes te passen,
voor het huishouden te zorgen of om op het land te werken. Ook als ouders
ziek worden of overlijden, is het oudste kind vaak vanzelfsprekend
verantwoordelijk voor de rest van het gezin. Daarbij zijn de omstandigheden
op de scholen (gebrek aan bankjes en sanitaire voorzieningen) ook een
belangrijke reden om niet naar school te gaan of op school te blijven.
Duurzaam veilig naar de basisschool
Omdat de slechte staat van de scholen en beperkte voorzieningen voor een
groot deel debet aan het feit dat kinderen niet naar school wil Cordaid hulp
bieden. Samen met de gemeenschappen in onder andere de stad Kananga,
in de provincie Kasaï Centraal, zal de hulporganisatie in totaal 25 scholen en
klaslokalen renoveren en worden waterpunten en sanitaire voorzieningen
aangelegd. Cordaid verwacht dat door de bouw van sanitaire voorzieningen
en de rehabilitatie van klaslokalen de leeromgeving van kinderen duurzaam
verbeterd.
Corona preventiekit
Omdat we in tijden van COVID-19 leven, worden er ook materialen aangekocht
om scholen te helpen met de preventie van COVID-19. Cordaid voorziet elke
school van een kit met preventiemiddelen tegen infectie met Corona.
KERKHOF
Geachte Parochianen.
Even een kort verslag over het kerkhof.
Deze week zijn we weer met een aantal
vrijwilligers begonnen aan het onderhoud van
ons kerkhof. We proberen voor de Pasen alles
weer een beetje netjes te krijgen rondom de kerk en het kerkhof.
We hebben momenteel een aantal vrijwilligers bij elkaar kunnen krijgen om
weer een begin te maken. Als je denkt dat jij je verveelt donderdagmorgen,
dan zou ik zeggen kom bij onze club.
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Graag wil ik vragen of eind maart alle kerststukken cq bakjes met
dennengroen, oude bloemenbakjes verwijderd kunnen zijn. Na 1 april gaat de
onderhoudsploeg de laatste stukken weghalen.
Met vriendelijke groet: Richard Valentin
LOCATIERAAD ZWARTEMEER FINANCIEEL JAARVERSLAG
Financieel jaarverslag 2020.
Het jaar 2020 was een heel bijzonder jaar. We gingen het jaar in met grote
financiële zorgen. De voorspelling voor 2020 was een tekort van 30.000 euro.
We hebben in februari met kerkbalans mee gedaan. Alle vrijwilligers en leden
wil ik bij deze enorm bedanken, want we hebben van kerkbalans 2020 een
succes gemaakt.
En toen kwam het coronavirus. Waardoor we in maart de kerk moesten sluiten
en er geen inkomsten vanuit de collectes en dergelijke kwamen. Gelukkig
waren er live-stream-vieringen en konden we alsnog digitaal naar de kerk.
Tijdens deze periode werden de uitgaven om onze kerkgemeenschap
draaiende te houden ook minder. En kwamen er vrijwillige donaties om de kerk
door de corona periode heen te helpen. Helaas ging onze locatie-dag dit jaar
niet door, vanwege het coronavirus. Deze actie zorgt altijd voor extra geld voor
de kerk. Jan Siebers bedacht daarom de actie "Hart voor Antonius". Hier was
ik ontzettend blij mee. En we hebben aardig wat financiële steun mogen
ontvangen.
Het coronavirus is, zoals u weet, nog steeds tot en met vandaag de dag een
dreigende ontwikkeling. Zodoende zijn geen verdere inzamelacties meer
gehouden. Toch mag ik jullie het heugelijke nieuws vertellen dat wij 2020 met
een kleine winst hebben kunnen afsluiten.
Ik wil iedereen bedanken, die heeft meegeholpen om dit resultaat te kunnen
behalen. Of dit nu door donaties is gebeurd of door onze uitgaven te beperken.
Hartelijk dank. En nu hopen dat 2021 ook net goed gaat lukken.
Met vriendelijke groet, Sharon Rocks
Budgethouder locatie Heilige Antonius van Padua
WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE
In het welkomstwoord door de VOM groep samengesteld bij de
openingsviering van de vastentijd wordt opgemerkt dat we nu in
een tijd leven waarin alles gericht is op wat er binnen onze
landsgrenzen gebeurt. Want we worden iedere dag met de neus
op de feiten gedrukt dat het corona virus ons dagelijks leven
bepaalt. En de een kan er beter mee omgaan dan de ander. Maar vaak hangt
dat af van de mate waarin het virus je lichamelijk, geestelijk of financieel raakt.
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Normaal gesproken wordt met de vastenactie juist over
de landsgrenzen heen gekeken, om dan te beseffen dat
wij het op heel veel terreinen het veel beter hebben dan
mensen in bepaalde delen van de wereld. Maar dat
doen we ook dit jaar met de vastenactie. De vastenactie
van 2021 heeft vooral tot doel om de jongeren
wereldwijd te ondersteunen met tal van projecten die
hen toegang geven tot onderwijs en hen ondersteuning
geven bij het opstarten van een eigen onderneming,
waardoor ze een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen en daarmee ook hun
familie kunnen ondersteunen. En zo'n actie kost natuurlijk geld. Daarom wordt
deze actie van harte bij u aanbevolen. U kunt uw bijdrage afgeven bij de kerk
of het overmaken op de bankrekening van onze locatie met vermelding van
Vastenactie 2021. Op het priesterkoor in onze kerk zijn diverse objecten
neergezet om de actie te ondersteunen. (zie foto)
Vanmorgen liep ik over het kerkhof en zag dat de meeste paden al weer
geschoffeld en aangeharkt waren. Een aantal vrijwilligers die van ons kerkhof
een nette laatste rustplaats willen maken zijn gelukkig al weer gestart. Hopelijk
krijgen ze nog meer steun van nieuwe vrijwilligers. Meld je aan bij Richard
Valentin, Herman Lübbers of een van de leden van onze locatieraad. Bij de
poort hing een oproep van de beheerder om de kerststukken van de graven te
verwijderen voor eind maart, want anders doet de beheerder dat samen met
de vrijwilligers zelf.
Over vrijwilligers gesproken. Eigenlijk hebben we sinds de corona pandemie
er een nieuwe groep vrijwilligers bij, namelijk de cantoren. De groep bestaat
uit Mieke Schepers, Ria Borghuis en Luuk Ronde. Elke dienst, zowel in het
weekend als door de week zingen ze alleen of met z'n tweeën de liederen die
ze in overleg met de voorganger hebben uitgekozen. En dat zonder muzikale
ondersteuning. Compliment en dank daarvoor.
De viering van Aswoensdag in onze kerk was tevens een livestream viering.
De livestream werd verzorgd door Marco Gustin uit Emmer-Compascuum. En
voor zo'n livestream viering komt heel wat kijken, is mij gebleken. Marco liet
ons echter ook een statistiek zien van de leeftijden van de personen die een
livestream viering volgen. Opvallend daarvan was dat de leeftijdsgroep van 25
tot 45 jaar met 25,1% vertegenwoordigd was. En de leeftijdsgroep 65+ met
42,5 % is de grootste groep, maar dat wisten we al. Wat we niet wisten was
de jongeren tussen de 25 en 45 jaar zo'n groot deel uitmaakten en de
leeftijdsgroep van 45 tot 65 jaar vormde 31% van de personen die de
livestream viering volgden. Deze twee groepen zie je namelijk zelden in de
kerk. Ik was verbaasd en vroeg hem hoe hij aan die percentages komt. En dat
heeft allemaal te maken met de persoonlijke gegevens waarover Google
beschikt als u een mobieltje koopt. Maar misschien kan de kerk haar voordeel
ermee doen.
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De vorige keer heb ik u gemeld dat ik iets zou
gaan vertellen over "het plechtig aannemen".
Tegenwoordig heb je voor kinderen twee zaken
die
een
hoogtepunt
vormen
in
hun
geloofsbeleving. De Eerste Heilige Communie en
het Heilig Vormsel. Maar tot midden jaren zestig
van de vorige eeuw was er ook nog het Plechtig
aannemen.
Het plechtig aannemen deed je in de zesde klas
(nu groep 8) van de lagere school. Het was in een
van de laatste weken dat je nog op de lagere
school was. Een hele week was je intensief bezig
met je geloofsbeleving in kerkbezoek en
gesprekken met de pastoor of kapelaan. En deze
week werd afgesloten met een feestelijke viering
Herkent u ze?
waarbij je de doopbeloften ging hernieuwen. En
natuurlijk kreeg je nieuwe kleren en leuke
cadeau’ s en kwam je familie je feliciteren. Na afloop van de viering kwam je
in je nieuwe kleren op de foto voor het Maria kapelletje bij de oude
Antoniuskerk. Hier een foto van een broer en zus die samen op de foto
kwamen bij dat kapelletje bij hun eerste H. Communie.
Tot slot weer een spreuk.
"Ik heb vele dingen in mijn handen gehad, maar ben ze allemaal kwijt geraakt.
Maar wat ik in de handen van God heb geplaatst dat bezit ik nog steeds"
Martin Luther
De beste manier van afvallen is om niet te eten tussen danken en bidden
hoorde ik deze week iemand zeggen. Ik moest er eerst even over nadenken,
maar ik vond het goed gevonden. ik wil het u niet onthouden.
JS
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COLUMN VAN DE BISSCHOP
Sint-Jozef – een wettelijke vader
Paus Franciscus heeft dit jaar als een Jozefjaar
uitgeroepen. Hij heeft er een brief over
geschreven: Patris Corde, Met het hart van een
vader (8 december 2020). Het is namelijk 150
jaar geleden dat Z. paus Pius IX in 1870 SintJozef uitriep tot patroon van de katholieke kerk.
Er komen hem nog meer titels toe: patroon van
de arbeiders (Pius XII in 1955) en Hoeder van de
Verlosser (H. Johannes Paulus II in 1990). Het
volk eert hem als patroon van de zalige dood.
Er zijn in ons bisdom zes kerken die aan Sint-Jozef zijn toegewijd: Heeg,
Zuidhorn, Zandberg, Delfzijl, Barger Compascuum, Groningen (kathedraal).
Heel verspreid dus.
Jozef is geen opmerkelijke figuur of misschien juist wel. Er zijn van hem weinig
legendarische verhalen. Hij heeft een bescheiden plaats in het evangelie: hij
staat náást Maria en ondersteunt haar in haar moederlijke rol. Jozef zegt niets
en laat zich op aangeven van de engel in met het mysterie van de
menswording en neemt de rol van wettelijke vader op zich. Hij wilde zich van
zijn verloofde Maria distantiëren, maar dat was niet de bedoeling. Uiteindelijk
begreep hij dat ook en hij nam de verantwoordelijkheid op zich.
Ook in onze tijd zijn er nogal wat vaders die kinderen opvoeden die niet van
henzelf zijn maar die toch die verantwoordelijkheid hebben gekregen. Het kan
allerlei redenen hebben. Misschien is het niet altijd gemakkelijk om een kind
op te voeden dat je niet vanaf de geboorte hebt gekend. Toch verdient het kind
een vader die het liefheeft, verzorgt en brengt tot volwassenheid. Een vader
die met zijn kinderen speelt en hen meeneemt naar een museum, een vader
die zijn vaderlijke rol vervult naast die van de moeder. We bidden voor deze
‘stiefvaders’ of hoe we ze ook zouden willen noemen, dat zij de
verantwoordelijkheid nemen en het belang van de kinderen voorop plaatsen.
+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden
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VIER PASEN VOOR BELEVING VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN
Pasen 2021 valt op 4 en 5 april a.s. De kans is groot dat beperkende
maatregelen dan nog steeds gelden in verband met de coronapandemie. De
Nederlandse bisschoppen roepen op Pasen thuis mee te vieren als het in de
kerk niet kan. Meevieren kan via de speciale website www.vierpasen.nl die
sinds 17 februari – Aswoensdag – online staat. De site biedt links en
downloads om de Veertigdagentijd én Pasen thuis te beleven en te vieren. In
de week voor Pasen worden videoclips getoond waarin de bisschoppen
persoonlijk uitleg geven over thema’s van de Goede week en Pasen.

‘Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan, dat is de boodschap van
Pasen. Dit willen we vieren en daar leven we veertig dagen lang
naar toe’: zo opent de site www.vierpasen.nl. Bezoekers in heel Nederland
kunnen hier een parochie in de buurt zoeken om op de parochiewebsite te
checken of er plek is in een van de lokale vieringen. Zijn de beschikbare
plaatsen gereserveerd dan bieden parochies vaak de mogelijkheid om thuis
via een livestream op internet mee te doen. Is dat niet mogelijk dan is er, zoals
gebruikelijk, op zondagochtend een eucharistieviering op televisie via de
omroep KRO-NCRV op de zender NPO 2.
Op de website www.vierpasen.nl staan handige links en downloads.
Bijvoorbeeld naar de Vastenactie (www.vastenactie.nl) om in de veertig dagen
voorbereidingstijd op Pasen ook voor anderen iets te betekenen. De
Veertigdagentijd is bij traditie de tijd voor vasten, bidden en geven: in de
voorbereiding op de lijdenstijd en Pasen. Ook wordt een link geboden naar
liturgieboekjes voor het meevieren thuis op alle zondagen in de Veertigdagenen Paastijd.
Videoclips bisschoppen in de Goede Week
In de week voor Pasen publiceert de website acht korte filmopnamen waarin
de bisschoppen persoonlijk uitleg geven over de christelijke geloofsthema’s
van de Goede Week en Pasen. Op de website Vier Pasen staat ook de
boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd.
Van harte uitgenodigd een bezoek te brengen aan www.vierpasen.nl.
Doe mee en Vier Pasen!
Kinderpagina.VierPasen
Kinderpagina.Vier Pasen.WORD
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PASEN
Waarom zijn wij opnieuw bijeen
rond water, vuur en kaars,
en rond een weggerolde steen,
en nemen wit voor paars?
En waarom klinkt weer dat bericht
van leven, sterven, dood,
waaruit een mens werd opgericht
tot Hoeksteen, levensgroot?
Wat is het toch, dat ons bevreemdt
in Hem, die vóór ons staat,
met ons dezelfde richting neemt,
met ons aan tafel gaat?
Ik weet dat ik slechts vragen stel
en heel geen antwoord geef.
Ik loop te zoeken naar wat wel
de Heer bedoelde met: ‘IK LEEF’!
Uit: ‘Ergens Iemand’ van pater Wim van Luyn

