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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 7 mei 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. 5
Loopt van 29 mei t/m 25 juni 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
Pagina | 6

Algemene informatie

Klaverblad

VIERINGEN OP DE LOCATIES
Vergeet niet u aan te melden op vrijdag of zaterdag voor 12.00 uur via de
speciale locatietelefoon. Leest u a.u.b. ook het protocol op pagina 5.
De nummers waarop u zich aan kunt melden zijn:
St. Willehadus:
06-57673387
St. Joseph:
06-57683379
H. Antonius van Padua: 06-57656702
H. Henricus:
06-57658994
dag
zaterdag
zondag
dag
zaterdag
zondag

dag
zaterdag
zondag
dag
donderdag
dag
zaterdag
zondag
dag
zaterdag
zondag
dag
maandag

Klaverblad

24 & 25 april
Zwartemeer
Emmer-Compas
Klazienaveen
Barger-Compas
1 & 2 mei
Klazienaveen
Emmer-Compas
Barger-Compas
Zwartemeer
Klazienaveen
Poolse viering
8 & 9 mei
Zwartemeer
Barger-Compas
Klazienaveen
Emmer-Compas
13 mei
Klazienaveen
Emmer-Compas
15 & 16 mei
Klazienaveen
Emmer-Compas
Barger-Compas
Zwartemeer
22 & 23 mei
Zwartemeer
Barger-Compas
Klazienaveen
Emmer-Compas
24 mei
Emmer-Compas
Marialof MHvD

4e zondag van Pasen
Pastoor Okonek
Pastor Mielnik
Pastor Mielnik
Pastoor Okonek
5e zondag van Pasen
Pastor Mielnik
Pastoor Okonek
Pastor Mielnik
Pastoor Okonek
Pastoor Okonek

tijd
19.00
19.00
09.30
09.30
tijd
19.00
19.00
09.30
10.00
14.00

6e zondag van Pasen
Pastor Mielnik
Pastoor Okonek
Pastoor Okonek
Pastor Mielnik
Hemelvaart MHvD
Pastor Mielnik
Pastoor Okonek
7e zondag van Pasen
Pastoor Okonek
Pastor Mielnik
Pastoor Okonek
Pastor Mielnik
Pinksteren
Pastoor Okonek
Pastor Mielnik
Pastor Mielnik
Pastoor Okonek
Tweede Pinksterdag
Pastor Mielnik
Diaken Hof

tijd
19.00
19.00
09.30
10.00
tijd
09.30
10.00
tijd
19.00
19.00
09.30
10.00
tijd
19.00
19.00
09.30
10.00
tijd
15.00
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dag
zaterdag
zondag

29 & 30 mei
Zwartemeer
Barger-Compas
Klazienaveen
Emmer-Compas
Presentatie Communie

H. Drie-eenheid
Pastoor Okonek
Pastor Mielnik
Pastor Mielnik
Pastoor Okonek

tijd
19.00
19.00
09.30
10.00

VIERINGEN DOOR DE WEEK – MEIMAAND MARIAMAAND
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 eerste week van mei (4, 5 en 6 mei) zien de door de weekse vieringen
op alle locaties er als volgt uit: 18.00 uur: Stille aanbidding
18.30 uur: Rozenkransgebed
19.00 uur: Eucharistieviering
De volgende weken van mei zijn de vieringen op alle vier locaties als volgt:
18.30 uur: Rozenkransgebed
19.00 uur: Eucharistieviering
Op donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag, vervalt de door-de-weekse-viering
voor Barger-Compas en Klazienaveen.
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.
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
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.
Pagina | 8
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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
locatie
voorganger
28 apr
Zwartemeer
Kerk
Pastor Mielnik
04 mei
Emmer-Compas
Kerk
Pastor Mielnik
06 mei
Barger-Compas
Kerk
Pastoor Okonek
18 mei
Klazienaveen
Kerk
Pastor Mielnik
26 mei
Zwartemeer
Kerk
Pastoor Okonek

tijd
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN
Week 16
Week 17
Week 18
Week 19
Week 20
Week 21
Week 22

19 apr
26 apr
03 mei
10 mei
17 mei
24 mei
31 mei

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

25 apr
02 mei
09 mei
16 mei
23 mei
30 mei
06 juni

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

De week loopt van maandag 0.00 uur tot en met zondag 24.00 uur.
Pastoor Okonek
Pastor Mielnik

tel: 06-34905233
tel: 06-15153010
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 hierboven.
Klaverblad
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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.
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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WOORD VAN DE PASTOR
GEEF VREDE, HEER, GEEF VREDE
Beste parochianen,
op 4 mei kijken veel mensen om en herdenken met name de doden die in de
oorlog gevallen zijn voor onze vrijheid. Het is goed om daar bij stil te staan en
te beseffen dat vrijheid en vrede die wij op 5 mei – Bevrijdingsdag – vieren
geen vanzelfsprekendheid zijn.
Tegelijk mag het stilstaan ons hart ook verheffen tot de Heer die onze
uiteindelijke vrede is. In Hem zijn alle doden geborgen en Hij aanvaardt het
offer van mensen die hun leven geven voor hun broeders en zusters. Zoals
het Evangelie zegt: “Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij
zijn leven geeft voor zijn vrienden.” de liefde van God door Jezus is sterker dan
oorlog en dood.
In dat geloof mogen wij herdenken en bidden en alle slachtoffers van oorlog
en geweld, waar ook ter wereld aan Gods barmhartigheid aanbieden. Hij is de
God van levenden en Hij vraagt dat wij in zijn liefde blijven.
Tot slot laten wij nu samen bidden...
Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang,
er wordt zoveel geleden, de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein,
o, Jezus Christus, luister, en laat ons niet alleen.
Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven, bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.
Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart,
deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd.
Mede namens Pastoor Okonek wens ik u allen

Zalig Pinksteren

Pastor Mielnik

DANKWOORD PASTOOR
Beste parochianen, heel, heel hartelijk dank voor alle belangstelling, goede
wensen en attenties die ik tijdens mijn ziekte van vele parochianen mocht
ontvangen. Ook de gebeden en de kaarsjes die voor mij aangestoken zijn,
hebben vast meegeholpen aan een snel herstel van Covid-19. Nogmaals
hartelijk dank.
Pastoor Józef Okonek SChr
Klaverblad
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Onlangs zag ik deze afbeelding voorbijkomen en ik
vond het een leuk idee. Soms lijkt het of we alleen stil
staan bij dingen, die niet gaan zoals wij zouden willen,
maar er is ook zoveel om dankbaar voor te zijn, zoveel
dat door mensen gedaan wordt met veel liefde en
inzet, zonder te kijken naar wat voor tijd dat soms kost.
Ik ben benieuw welke positieve woorden en
gedachten u met ons wilt delen. Vanuit het
parochiebestuur willen we in ieder geval aangeven
hoe blij we zijn met de vele vrijwilligers op allerlei
terreinen, zowel in de kerk als bij activiteiten rondom
de kerk. Ook in dit Klaverblad leest u daarvan vele voorbeelden.
Positiviteit vanuit het parochiebestuur, dus met de letter P, is penningmeester.
Op dit moment is André Zwake zich in aan het werken als penningmeester.
Binnenkort wordt hij voorgedragen bij de Bisschop en dan kan hij helemaal
echt aan de slag. Misschien komt u hem hier of daar wel tegen.
Een andere positieve “P” is pastoor. We zijn heel bij dat onze pastoor weer
thuis is uit het ziekenhuis en hij herstelt voorspoedig. Hopelijk is hij snel weer
helemaal beter!
Op onze Facebookpagina kunt u uw positieve woorden achterlaten, want
gedeelde vreugd is dubbel vreugd!
COLLECTES
Collecte 24/25 april: Roepingenzondag.
Op 24 en 25 april wordt op alle locaties gecollecteerd voor de priesteropleiding
van het bisdom Groningen Leeuwarden. De kerk bestaat uit gelovigen en
herders. In het bisdom worden priesters en diakens opgeleid om te werken in
de Nederlandse kerkprovincie. Van harte aanbevolen!
Collecte 22/23 mei Pinksteren: Nederlandse missionarissen.
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) zet zich in voor
Nederlandse missionarissen en missionaire werkers. Elk
jaar voert de WNM-campagne voor deze mensen, die zich
elke dag met hart en ziel inzetten voor hun medemens,
waar ook ter wereld. Vanuit hun geloof gaan zij de strijd aan
tegen armoede en onrecht. Samen gaan zij op zoek naar
perspectief en hoop, op weg naar een betere toekomst en
een wereld waarin iedere mens meetelt. De opbrengst van
deze collecte is bestemd voor het welzijn van deze
bevlogen mensen.
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MARIALOF
Op Tweede Pinksterdag maandag 24 mei om 15.00
uur, wordt vanuit de Willehaduskerk in EmmerCompascuum via livestream een MARIALOF
uitgezonden ter ere van Maria, Hertogin van
Drenthe!
Traditie in de parochie is dat elk jaar vanuit de
parochiekerk in Emmer-Compascuum op tweede
Pinksterdag een Mariavesper wordt gehouden en een
processie door de kerktuin. Maar in verband met de
Coronacrisis kan de Mariavesper helaas dit jaar ook
niet doorgaan, daarom hebben we gekozen om een
MARIALOF op te nemen en uit te zenden voor
parochianen en andere belangstellenden
Pastor Karol Mielnik en diaken Sander Hof zullen in het MARIALOF voorgaan,
zij zullen terzijde worden gestaan door een aantal pastores vanuit de
buurtparochies. Het MARIALOF wordt afgesloten bij de kapel van Maria,
Hertogin van Drenthe, daar wordt dan gebeden en als slotlied gezongen het
mooie lied ‘O, Hertogin van Drenthe’.
Moge Maria ons bevrijden van onrust en angst,
Moge Maria ons verlichten in pijn en verdriet.
Moge Maria ons hoop geven als wij het niet meer zien zitten.
Moge Maria ons en onze dierbaren beschermen.
U bent van harte welkom om het MARIALOF mee te vieren via YouTube.
Site van Maria Hertogin van Drenthe
https://www.youtube.com/channel/UC_jkcVd-5UBQCYevK01mFEQ
U kunt zich voor deze viering niet aanmelden..

Het bestuur van de Parochie
Maria, Hertogin van Drenthe
wenst u allen
Zalig Pinksteren
Klaverblad
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ACTUALISEREN GEGEVENS RECHTHEBBENDEN
We hebben u al een aantal keer verteld dat we druk bezig zijn met onze
begraafplaatsenadministratie. Inmiddels zijn van al onze begraafplaatsen de
overledenen, die daar liggen, ingevoerd. Vorig voorjaar hebben we in Barger
Compascuum geprobeerd om de gegevens van de rechthebbenden te
actualiseren, gevolgd in het najaar door de rechthebbenden van Zwartemeer.
Dit voorjaar zijn we vooral bezig met Emmer
Compascuum en in het najaar hopen we
Klazienaveen op te pakken. Actualiseren betekent
dat we alle rechthebbenden benaderen met de vraag
om de bij ons bekende gegevens te controleren en zo
nodig te verbeteren of aan te vullen. Veel mensen
zeggen dan “Jullie weten toch dat ik rechthebbende
ben, dus dan hoef ik toch niets te doen?” Het klopt dat wij het soms wel weten,
maar voor ons systeem hebben wij sowieso een handtekening op het
rechthebbende formulier nodig. Als wij de handtekening hebben (en het
grafrecht loopt nog) krijgt u van ons een grafakte met daarop alle gegevens,
zowel van u als rechthebbende, als van het graf en de overledene(n).
Bent u rechthebbende en is er op uw locatie een avond, dat u zich kunt melden,
maakt daar a.u.b. gebruik van. U kunt dan ter plekke een handtekening zetten.
Dat scheelt ons veel tijd en natuurlijk ook weer postzegels!
GIFTENAFTREK AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2020
Bij de aangifte inkomstenbelasting over 2020 is dit jaar nieuw dat in een
uitklapscherm de concrete naam van de parochie moet worden opgezocht. Er
wordt ons soms gemeld dat een parochie niet in het uitklapscherm voorkomt.
Dat kan verschillende redenen hebben.
Eén van de redenen dat de
parochie niet wordt gevonden,
is dat degene die de aangifte
doet de naam van zijn parochie
net iets anders spelt dan de
naam waaronder de parochie bij de Belastingdienst geregistreerd staat. De
parochie kan dan het beste via de ANBI-zoekfunctie op de website van de
Belastingdienst worden opgezocht door bij de naam van de instelling in te
vullen 'parochie' (zonder toevoeging) en bij vestigingsplaats de plaats van
vestiging van de parochie of kerk. Dan laat het programma de mogelijke
parochies zien waar de gift aan is gedaan. Wilt u dit jaar nog meer gebruik
maken van de belastingaftrek voor uw giften aan de kerk? Neem gerust contact
met ons op zodat we samen met u kunnen kijken of bijvoorbeeld een
periodieke gift wat voor u is. Meer informatie? Bel de parochietelefoon (06-517
515 92) of mail naar boekhouding.mhvd@gmail.com
Pagina | 14
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KINDERPAGINA
Maak een boekenlegger, voor jezelf of om cadeau te geven.
Kleur alles in, knip uit en rijg de 2 delen op elkaar.
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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: 06-16387733

Klaverblad
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zondag 25 april
Anna Helena Heller-Twickler, Gerhard Heinrich Lübbers, Lenie VieveenHazeveld, Tecla Behrendt-Weber.
Zondag 2 mei
Anna Helena Heller-Twickler, Annie Hölscher-Arling, Ebelina Heller-Benes,
fam. Linnemann-Drees, Gerhard Heinrich Lübbers, Lenie Vieveen-Hazeveld.
Zaterdag 8 mei
Moederdag
Annie Greve-Gepken, Annie Hölscher-Arling, Gerhard Heinrich Lübbers,
Hendrik Heller, Hennie en Erwin Feringa, Johan Hake, Karin Drent, Leida
Koiter-Hartmann, Lenie Vieveen-Hazeveld, Lies Griemink-Schulte, Mini
Wubkes-Többen, ouders Berends-Lippold, ouders Cramer-Tubben, ouders
Pruim-Tiben, ouders Tubben-Keizer, overl. fam. Bernard Heinrich Hake.
Donderdag 13 mei

Hemelvaart viering zie voorin het Klaverblad

Zondag 16 mei
Anna Helena Heller-Twickler, fam. Nijzing-Heller, Gerhard Heinrich Lübbers,
ouders Steenhuis-Rolfes en dochter Lia, Pastoor Ben Velthuis, Wim
Wehkamp.
Zaterdag 22 mei
Pinksteren
Anna Helena Heller-Twickler, Annie Hölscher-Arling, echtpaar KoiterHartmann, Frans Wittendorp, Gerhard Heinrich Lübbers, gezusters Feringa,
Henk Heller, Jo Robben, Karin Drent, Lies Hartmann, Mini Wubkes-Többen,
ouders Berends-Lippold, ouders Feringa-Hake, ouders Feringa-Rolfes, ouders
Hake-Wubben, ouders Heller-Benes, ouders Heller-Bols, ouders MoormanKúhl, ouders Pruim-Tiben, ouders Suelmann-Nieters, ouders Tubben-Keizer,
overl. fam. Hartmann-Hartmann, Pastoor Ben Velthuis, uit dankbaarheid voor
een 25-jarig huwelijk.
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
Pagina | 18

Barger-Compascuum

Klaverblad

FAMILIEBERICHTEN
Overleden

Kees Lukkien
in de leeftijd van 86 jaar

Lenie Vieveen-Hazeveld
in de leeftijd van 89 jaar
We wensen de familie’s 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.
SAM’S KLEDINGACTIE
Op 29 en 30 april kunt u uw gebruikte kleding en schoenen weer inleveren.
De garage van de kerk zal dan van 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, 12 augustus,
16 september, 21 oktober, 18 november en
16 december wordt de kerk schoongemaakt.
OUDERENVIERING
Op donderdagmiddag 6 mei is er een ouderenviering in de kerk.
Na de viering is er gelegenheid om samen een kopje koffie/thee te drinken.
Klaverblad
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VASTENACTIE
Vastenactie 2021
De vastenperiode is weer voor bij en daarmee ook de vastenactie.
Samen met de basisschool hebben we geld ingezameld voor jongeren in
Zambia, Bangladesh en Sierra Leone. Het geld zal gebruikt worden voor het
opzetten van beroepsopleidingen voor jongeren zodat ze in hun eigen
onderhoud kunnen voorzien. Op deze manier krijgen jongeren een betere
toekomst.
De opbrengst van dit jaar is
€ 102,25 van de basisschool
€ 427,40 van de collectes en vastenzakjes.
€ 529,65 totaal
Dank aan de kinderen van de basisschool die hun vastendoosje hebben
ingeleverd en alle mensen die via de collecte of het vastenzakje hun bijdrage
hebben gegeven.
VOM-groep
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 vindt u op de eerste pagina van het
locatiegedeelte Barger-Compas. Ook kunt u uw interesse kenbaar maken op
het locatiebureau dat elke donderdagavond van 18.30 uur - 19.30 uur is
geopend.
FELICITATIES
Wij willen iedereen die
in deze periode iets te vieren heeft,
namens de parochie

Van harte

feliciteren

LOCATIEBUREAU GEWIJZIGDE OPENINGSTIJD
In verband met Hemelvaart op 13 mei is het locatiebureau geopend op
woensdag 12 mei van 18.30 uur tot 19.30 uur.
ALGEMENE INFORMATIE
Leest u ook altijd het Algemene gedeelte???
Hier kan altijd informatie in staan dat voor 1 van onze locaties, of voor
alle locaties bestemd is en alleen hierin vermeld wordt.
Pagina | 20
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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

Klaverblad
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zaterdag 24 april
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters,
Bé Möller, fam. Sturre-Schrör, Pastoor Franciscus Antonius Sturkenboom,
Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno en Greet Timmer, Renk Kuper,
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Lenie Arling, Rika
Harms-Schulte, Marlies Snuverink-Sturre, Taeke Graafsma, Herman Heijnen,
Henk Sturre.
Zaterdag 1 mei
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters,
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Truus OverMeijer, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, Diny Hendriks, Renk
Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Jan Geert Meijer, Henk Joosten
(jaargetijde), Broer Bentlage en Lenie Bentlage-Tieben, Herman Sturre, Taeke
Graafsma, Herman Heijnen, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen.
Zondag 9 mei
Greetje Schulte-Heller, Andries Harms en Helena Alida Harms-Ophof, Theo
Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. MulderWolters, Bé Möller, Pastoor Franciscus Antonius Sturkenboom, Maria
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Johan Herman Thole, ouders TholeKloppenburg, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus Welling,
ouders Welling-Fehrmann, Jan Geert Meijer, Johan Bernard Ellermann en
Maria Aleida Ellermann-Robben, Hennie Bredek, Geert Zaan en Maria Tekla
Zaan-Albers, Taeke Graafsma, Herman Heijnen.
Donderdag 13 mei
Hemelvaart 10.00 uur
Greetje Schulte-Heller, Andries Harms en Helena Alida Harms-Ophof, overl.
fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina
Wolthuis-Weghorst, Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo, Ina SchuurWilts, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, Johan
Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, levenden en overl fam.
Bredek-Hoffard, Taeke Graafsma, Herman Heijnen.
Zaterdag 15 mei
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters,
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Henderikus Herbers, Renk
Kuper, fam Kuper-Wolbers, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van UemMensink, Henk Scheven, Taeke Graafsma, Herman Heijnen.
Zondag 23 mei
Pinksteren
Greetje Schulte-Heller, Lucas Bolmer, Andries Harms en Helena Alida HarmsOphof, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam.
Mulder-Wolters, Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans,
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Jozef Sturre, overl. ouders Schulte-Schutte, Maria Wilhelmina WolthuisWeghorst, Enno en Greet Timmer, Gerard Mensink, Pastoor van den
Barselaar, Zuster Bernardo, Henderikus Herbers, Willem Hendrik Berends,
Maria Margaretha Ahlers-Hoezen, Johan Herman Thole, ouders Ahlers-Koop
en dochter Joke, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Ina MensenRos, Gradus Welling, ouders Welling-Fehrmann, Johan Bernard Ellermann en
Maria Aleida Ellermann-Robben, Hennie Bredek, Gerhard Geerdink, Henk
Thole, Herman Sturre, Marlies Snuverink-Sturre, Geert Zaan en Maria Tekla
Zaan-Albers, Taeke Graafsma, Herman Heijnen.
MARIALOF 15.00 UUR TWEEDE PINKSTERDAG
Ook dit jaar wordt ondanks alle beperkingen een Marialof gehouden op
Tweede Pinksterdag. Over hoe het gevierd wordt, vindt u in het algemene
gedeelte van dit Klaverblad alle informatie. Helaas kunt u zich voor deze
viering niet aanmelden.
KOSTER VAN DE WEEK
ma 19 apr
ma 26 apr
ma 03 mei
ma 10 mei
ma 17 mei
ma 24 mei

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

zo 25 apr
zo 02 mei
zo 09 mei
zo 16 mei
zo 23 mei
zo 30 mei

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

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

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR
Datum
za 24 apr

Misdienaar/Acoliet
Annemiek Bos

za 01 mei

Chantal Witteveen

zo 09 mei

Jo-Ann Loves

do 13 mei Hemelvaart

Rianne Hoesen

za 15 mei

Sander Bos

zo 23 mei Pinksteren

Annemiek Bos

ma 24 mei Tweede Pinksterdag
Marialof 15.00 uur

Chantal Witteveen,
Jo-Ann Loves

Voorganger/Lector
Pastor Karol
Ria de Vries
Diny/Erik
Janique Dijck
Pastor Mielnik
Harry Fecken
Pastoor Okonek
Ria de Vries
Pastor Mielnik
Erik Meijer
Pastoor Okonek
Janique Dijck
Pastor Mielnik
Diaken Hof

KERKSCHOONMAAK
Groep 2
Klaverblad
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BLOEMVERSIERING
Gr 4
Gr 1
Gr 2

Lena Mencke
Maureen Nie
Siny Wilkens
Magdalena Tiben
Greetje Rengers
Liezet Mouris

26 apr t/m 09 mei
10 mei t/m 23 mei
24 mei t/m 06 juni

0591-349057
0591-346365
0591-351081
0591-353718
0591-354229
06-49417006

LOCATIEBUREAU
do 29 apr
do 06 mei
do 20 mei
do 27 mei

Tiny Hogenbirk
Tilda Heine
Christa Schut
Tiny Hogenbirk
PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN

Groep 1
Groep 2
Groep 3

26 apr
10 mei
24 mei

t/m
t/m
t/m

30 apr
14 mei
28 mei
KVE

Mei - juni REISJE
Alle bijeenkomsten zijn in ons Parochiehuis
en beginnen om 19.30.
alle data onder voorbehoud!
CONTACTMIDDAG GAAT DOOR
Op dinsdag 4 mei 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
LEVER A.U.B. OP TIJD KOPIJ IN
Voorin het Klaverblad staat altijd vermeld wat de uiterlijke inleverdatum is.
Helpt u ons mee? Stuur uw kopij a.u.b. naar:
lb.willehadus.mhvd@gmail.com Alvast hartelijk dank.
Redactie locatie St. Willehadus
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JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER
R. Geerts
A.M. op 't Ende - Musters
G.M. Abeln - Schulte
J.G. Ahlers
J.A.B. Möller
Johannita J. van 't Klooster
Herman H.T. van Doeveren
J. Thole - de Groot
J.H. Hoezen
J.H. Mensen
Annie A.J.M. van Mensvoort-Klijs
T.M. van Roon
Bertus H.J. de Roo
A.M. Ramaker - Hof

Roswinkel
Emmer-Compas
Emmer-Compas
Emmer-Compas
Emmer-Compas
Amersfoort
Emmer-Compas
Emmer-Compas
Emmer-Compas
Emmer-Compas
Emmer-Compas
Emmer-Compas
Emmer-Compas
Emmer-Compas

1-5-1939
8-5-1937
11-5-1938
12-5-1937
14-5-1944
15-5-1939
16-5-1931
17-5-1943
20-5-1946
23-5-1945
23-5-1936
25-5-1937
27-5-1939
28-5-1934

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!
Als u niet wilt dat uw verjaardag vermeld wordt, kunt u dit doorgeven via
e-mail: lb.willehadus.mhvd@gmail.com of tijdens openingsuren op het
parochiebureau. Dit i.v.m. de wet op privacy.
ST. WILLEHADUS MAIL
Vanaf het moment dat we niet meer samen konden vieren, hebben we als
stuurgroep regelmatig een mail gestuurd met daarin mededelingen maar ook
wat woorden die ons kracht mogen geven in deze tijd. Dat het wordt
gewaardeerd blijkt wel uit de leuke reacties die we terugkrijgen.
Aangezien deze mail alleen gestuurd kan worden naar diegenen waarvan wij
het e-mailadres hebben, verzoeken wij u/of jou, als je deze mail ook wilt
ontvangen om een mailtje te sturen naar ons e-mailadres:
lb.willehadus.mhvd@gmail.com
Zet in de mail als onderwerp ‘weekmail’ en wij zorgen ervoor dat u/jij die in de
toekomst ook ontvangt.
Stuurgroep St. Willehadus
ALGEMENE INFORMATIE
Leest u ook altijd het Algemene gedeelte???
Hier kan altijd informatie in staan dat voor 1 van onze locaties, of voor
alle locaties bestemd is en alleen hierin vermeld wordt.
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VASTENACTIE & VASTENBEZORG-SNERT
Dank, dank, dank, aan ieder die een bijdrage heeft geleverd aan de
Vastenaktie!!! De verkoop van verschillende spulletjes, de Vastendoos met de
zakjes, de kindervastendoosjes. Alles bij alles heeft het gezorgd voor een
supergrote opbrengst van € 1477,12 voor de toekomst van de jongeren in
Zambia, Bangladesh en Sierra Leone.
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De Vastenbezorg-SNERT is ook een succes geworden.
Dank aan de kooksters en bezorgers.
Het werd aangeboden met een ‘slaif’ (soeplepel) en daarna mocht het geld
erin, zie foto’s.
Als jongeren een vak kunnen leren, vergroot dat hun kansen op werk waarmee
ze een redelijk inkomen kunnen verdienen zoals kleermaker, winkelier, bijen
houden, manden vlechten, dokter of verpleger/verpleegster. Sommige
mensen in Malaga, Zambia verdienen hooguit € 100,- per jaar oftewel
maximaal € 8,30 per maand. Na een opleiding en begeleiding verdienen ze
nu tussen de € 20,- en € 50,- per maand. Daarmee kunnen ze goed voor
zichzelf zorgen en ook voor hun familie.
EMAILADRESSEN LOCATIE
Hierbij de emailadressen van onze locatie.
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.
VERLOTING PAASKAARS 2020
Voor iedere vrijwilliger van onze locatie, die nog niet eerder een paaskaars
heeft gewonnen, is er weer de mogelijkheid mee te loten voor de paaskaars
van 2020. U kunt een briefje met uw naam, tel.nr. en adres in de doos achter
in de kerk doen.
STILLE TOCHT 4 MEI
De laatste jaren is door het
4 mei Comité, de dodenherdenking
georganiseerd.
Vorig jaar kon dit i.v.m. de Coronacrisis
helaas niet doorgaan.
Er wordt nog overlegd wat dit jaar
mogelijk is. Informatie hierover komt in
de weekkranten en in het Weekblad
‘Ons Compas’. Houdt u dit in de gaten.
Het 4 mei Comité
Klaverblad
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PASEN 2021
We kunnen dankbaar terugkijken op de prachtige Paasvieringen in de kerk of
via livestream.
Palmpasen hebben we gevierd met de kinderen in onze kerk. Op Witte
Donderdag was de aanbidding tot 21.30 uur. Op Goede Vrijdag om 15.00 uur
was er een indrukwekkende Kruisweg. Daarna was de kerk tot 17.00 uur
openen zodat parochianen bij het kruis, bloemen konden leggen, een kaarsje
opsteken of even te bidden. Om 19.00 uur was de Kruishulde in samenwerking
met de Jesus Freaks en jongeren.
Ook hier werden nog bloemen bij
het kruis gelegd waarmee de
bloemversiersters
de
kerk
prachtig wisten te versieren. Het
is nu één bloemenzee! Vanuit de
gezamenlijke
Paaswake
in
Klazienaveen hebben we onze
Paaskaars meegenomen, zodat
we op Eerste Paasdag in onze
kerk volop Pasen konden vieren
en samen met Tweede Paasdag
waren het prachtige vieringen. En
altijd was er de ondersteuning van
koorleden, acolieten, lectoren, kosters en nog veel meer vrijwilligers.
Dank aan iedereen die, op welk manier dan ook,
bijgedragen heeft om deze Goede Week
écht een Goede Week te laten zijn.
Locatieraad St. Willehadus
MEI VERKOOP
Dankzij het initiatief van een aantal parochianen samen met de
bloemendames, kunt u op zaterdag 8 mei tussen 10.00 en 14.00 uur buiten bij
het Parochiehuis verschillende artikelen kopen:
•
•
•

prachtige zelfgemaakte artikelen,
bakjes met mooie perkplantjes voor op het
kerkhof
bakjes voor thuis op de tuintafel of om weg te
geven.
Het is dat weekend ook Moederdag
Dus kom gerust even kijken wat voor moois er allemaal te koop is.
De opbrengst komt ten goede aan onze
St. Willehadus locatie.
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HOE DEZE TIJD MOOIE INITIATIEVEN VOORTBRENGT
Het is geen gemakkelijke tijd voor onze St. Willehaduslocatie. De ontmoeting
met elkaar, die we als normaal voelden, ontbreekt maar het heeft ons toch ook
iets goeds gebracht. We zijn aangezet, om na te denken over hoe we een
andere invulling kunnen geven, aan het vieren met elkaar. Eerst uit noodzaak,
maar later werden we er steeds creatiever en beter in. En geloof het of niet, er
zijn ook goede dingen voortgekomen uit deze periode:
✓

We schakelden over naar het uitzenden van online kerkdiensten. Eerst
zonder kerkgangers, de ontmoeting ontbrak, maar het was beter dan niets.
Later leerden we dat we met de online vieringen ook heel veel anderen en
ook veel meer jongere, kerkbetrokkenen wisten te bereiken. Want door het
online uitzenden van de vieringen werd ook de drempel verlaagd voor
kijkers, die anders niet zo snel een kerkdienst bezoeken.

✓

We hebben dit jaar alweer voor de tweede keer de ouderen een palmtakje
met kaars en Paasgroet thuisbezorgd. Hetgeen, uit de reacties die we
ontvangen, erg gewaardeerd wordt.

✓

De Gezinsvieringgroep
heeft
afhaalpakketten
voor een Palmpasenstok
gemaakt die door de
kinderen buiten bij het
Parochiehuis kon worden
afgehaald. En daardoor
was er met de viering van
Palmpasen toch nog
erehaag, buiten de kerk,
van
kinderen
met
Palmpasenstokken.

✓

Alhoewel we hopen dat
we gauw weer met het hele koor mogen zingen, hebben we ook gezien
hoe creatief de koorleden zijn omgegaan met het zingen in de vieringen,
met twee personen zingen tijdens de viering was in het begin best even
wennen en nu een jaar later zingen de koorleden voluit alsof het de
gewoonste zaak van de wereld is.

✓

Het is ook prachtig om te zien hoe er nieuwe ideeën zijn ontwikkeld voor
de Vastenactie, o.a. de Vastenbezorg-snertactie was een groot succes. In
de lockdown tijd hebben we de hoogste opbrengst ooit voor de
Vastenactie. Fijn om te zien dat er zoveel mensen meeleven, met degenen
die onze hulp hard nodig hebben.
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✓
✓

Het warme welkom door de gastdames- en heren is iets wat we vast
moeten houden.
De weekmail waarbij we iedereen op de hoogte houden van wat er
allemaal in onze parochie en St Willehadus gemeenschap gebeurt.

✓

De EmmercomPassion online, een prachtig initiatief van de jongeren, met
veel aandacht van de kranten en RTV Drenthe en zelfs op de site van
KRO-NCRV is er een prachtig artikel aan gewijd.

✓

Er zijn meerdere parochianen die zich ook in de afgelopen periode hebben
aangemeld als vrijwilliger.

✓

En zo zijn er nog veel meer initiatieven.

Voor de verbondenheid en de inzet van alle parochianen waar dan ook, in- of
rondom de kerk, in bezoekersgroepen of doordat u voor de parochie bidt,
kunnen wij alleen maar vanuit een diepe dankbaarheid van harte zeggen:
DANK U WEL!
Locatieraad St. Willehadus
SAM’S KLEDINGACTIE
Sam’s Voorjaars 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.
Actiedagen in Emmer Compascuum
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.
Op 1 mei kunt u in Emmer Compascuum
uw herdraagbare kleding en schoenen inleveren bij
het Parochiehuis aan het Hoofdkanaal OZ 82 A.
U kunt van 09.00-12.00 uur uw goederen brengen.
Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en
dekbedden mogen wij 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,
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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.
Projecten
Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die
zij ondersteunen en over wat er wel- en niet mag worden ingeleverd kunt u
terecht op www.samskledingactie.nl
TAXIPASTORAAT
Ik heb een eerste rit naar een prachtige
dagbesteding locatie in Odoorn. Prachtig
onderhouden met een mooie dierenweide
met o.a. ooievaars erin. Ik haal de vrouw bij
haar huis in Emmen op en bel drie keer aan,
loop nog even om het huis aan en zie haar in
de keuken zitten. Ik klop op het raam en
uiteindelijk ziet ze me. De deur gaat zachtjes
open en ze schuifelt naar buiten. Ik vraag haar
rustig om het mondkapje op te doen daar ik
ook al wat mensen in de taxi heb zitten. Ze klampt me aan anders valt ze. Ik
vraag haar of ze haar sleutel bij zich heeft alvorens de deur dichtgetrokken
wordt. Oei…..waar is de sleutel. Ik mag haar handtas onderzoeken maar
tussen de zakdoekjes, mondkapjes, borstels, lipgloss etc. Geen sleutel. Ik
loop de keuken nog even in en jawel op tafel. Ze is en beetje verward maar ja
ze gaat ook niet voor niets naar de dagbesteding. Uiteindelijk heb ik haar in de
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taxi en doe de gordel om. Al met al ben je toch wel even 10 minuten zoet soms.
Maar ik word er niet anders van. Er is trouwens ook nog nooit een planner
geweest die me gebeld heeft met de vraag wat of ik in godsnaam aan het doen
ben. Met andere woorden, je mag best de tijd even nemen voor de klant, maar
we kunnen ze natuurlijk niet allemaal naar bed brengen zeg ik altijd. Hoort erbij
een stukje menselijkheid en begeleiding en ik voel me er goed bij. Mensen zijn
je dankbaar en als ik het beleven mag wil ik ook een beetje hartelijk behandeld
worden op mijn oude dag toch?
In de middag haal ik bij een andere dagbesteding een vrouw op die ik rustig
naar huis breng. Daar aangekomen, tas vergeten…… heb ik weer! Gelukkig
kan ze via de buren het huis in maar ik heb er nog ritten op staan dus vlieg
even terug naar de dagbesteding en haal de tas alvast op. Ritten niet in de war
maar ik geef de planner even door dat ik de tas bij einde dienst wel even
langsbreng. Iedereen op de hoogte.
Ik sta later nog even op een rit te wachten bij het station en zie een jonge vrouw
wel tien keer teruglopen naar haar auto om steeds weer opnieuw te controleren
of ze de portieren wel dicht heeft. Typisch geval van dwangneurose, sneu en
lastig om te zien. Uiteindelijk maakt ze zich ‘los’ en rent naar de reeds
gereedstaande bus. Ik glimlach nog even naar haar en voel me gezegend met
mijn eigen lijst aan ‘beperkingen’.
Ik haal nog een stel mannen op die het heel goed met elkaar kunnen vinden.
Altijd de grootste verhalen in mijn taxi met de stoute plannen die ze samen
schijnen te beramen. Ik speel het spel natuurlijk mee en we hebben de grootste
lol.
De tas breng ik na mijn dienst nog even naar de dame die me héél hartelijk
dankt en haar bewondering nog even uitspreekt over mijn opgewekte
handelen. Kijk weer een cadeautje denk ik maar weer. Met een glimlach rij ik
terug naar de zaak en sluit af.
Na een late OV-dienst rij ik om 01.40 uur op mijn net aangeschafte motor naar
huis. Ik wil net het gas vol opendraaien, ik blijf een groot kind, zie ik van een
zijweg een auto naderen die links achter me blijft hangen. Ik wil net aan het
gas gaan hangen, ‘Stop politie’, pffff heb ik dat weer. Ik zet de motor aan de
kant en een humeurige agent stapt uit en vraagt me nors wat of ik zo laat op
straat moet i.v.m. de geldende avondklok. Ik trek als een potloodventer mijn
motorjas open en daar staat groot op mijn trui de naam van de
busmaatschappij te lezen. ‘Oké’ zegt hij. Waar gaat u nu heen, ik zeg, ‘hallo
het is 01.40 uur dus slapen denk ik’? Verkeerde antwoord, had Emmer
Compascuum moeten zeggen, daar woon ik. Gas erop en lekker slapen.
Alle goeds, Harry Fecken
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Doorndistel 16
Klazienaveen
Tel: 0591-312223
www.woonsfeerheine.nl
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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

LOCATIETELEFOON

H. Henricus: 06-57658994
REDACTIEADRES EN LOCATATIEBUREAU
Mailadres: lb.henricus.mhvd@gmail.com
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 25 april
Jo en Grietje Wesseling-van Os en zoon Benny, Sophia Maria Magdalena van
der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en Griet HeidottingPeters, Johannes Arnoldus Marinus van Elteren, Anna Maria Josephina
Heijne-Gerfen, Tiny Schulte- Lambers.
Zaterdag 01 mei
Overl. ouders Heijnen-Wittendorp, Sophia Maria Magdalena van der WerfTieben en Henk van der Werf, overl. ouders Bruins-Arling, Toon Loves en
Annie Loves-Tholen en overl. fam. Loves en Tholen, Maria Regina HellerWehkamp, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Anna Maria
Josephina Heijne-Gerfen, Tiny Schulte- Lambers.
Zondag 09 mei
Moederdag
Echtpaar Muller- Wesseling, overl. ouders Heijnen- Wittendorp, Sophia Maria
Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Margaretha Aleida
Kolmer-Kramer, overl. ouders Valke-Tholen, Maria Regina Heller-Wehkamp,
Lubertus Beukers en Maria Magretha Hemel en Johannes Hermannus Hemel
en overl. fam., Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Alberta Agata
Hendrikson-Germes, overl. ouders Veringa-Kolmer, Berendina SchiphouwerKoops.
Donderdag 13 mei
Maria Regina Heller-Wehkamp.

Hemelvaart

Zaterdag 15 mei
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf,
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters.
Zondag 23 mei
Pinksteren
Overl. ouders Heijnen-Wittendorp, Johan Wilhelm Tieben en Margretha Maria
Grummel, Angela Dina Ellerman en Steffen Groen, overl. ouders ValkeTholen, Maria Regina Heller-Wehkamp, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs,
overl. ouders Veringa-Kolmer.
ALGEMENE INFORMATIE
Leest u ook altijd het Algemene gedeelte???
Hier kan altijd informatie in staan dat voor 1 van onze locaties, of voor
alle locaties bestemd is en alleen hierin vermeld wordt.
OUDERENVIERING
Er zijn nog geen ouderenvieringen
in de Dillehof.
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CONTACTMIDDAG VOOR OUDEREN
Dinsdag 18 mei 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
19 apr
26 apr
03 mei
10 mei
17 mei
24 mei

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

25 apr
02 mei
09 mei
16 mei
23 mei
30 mei

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

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

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK
zo 25 apr
za 01 mei
zo 09 mei
do 13 mei
za 15 mei
zo 23 mei

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

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

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
Datum
di 11 mei

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 zijn
10 maart
Johannes Arnoldus Marinus van Elteren
65 jaar, Grote Beer 1
18 maart
Willemina Martina Groote-Ten Velde
80 jaar, Andoorn 15
20 maart
Anna Maria Josephina Heijne-Gerfen
85 jaar, Dwarsstraat 16
27 maart
Tiny Schulte-Lambers
86 jaar, Hondsdraf 14
1 april
Anna Margaretha van Dijk-Heller
92 jaar, Jagerslaan 46
1 april
Johannes Bernardus Peters
88 jaar, Grote Beer 9
2 april
Mans Snijders
87 jaar, Langestraat 39
6 april
Lucas Harms
86 jaar, Evenaar 76
Dat zij mogen rusten in vrede.
Wij wensen de familie’s heel veel sterkte en God’s kracht.
Datum
zo 25 apr
za 01 mei
zo 09 mei
do 13 mei
za 15 mei
zo 23 mei
zo 30 mei

LECTOR – ACOLIET – ORGANIST – CANTOR
Lector
Acoliet
Orgel/Cantor
B. Menzen
J. Lohuis
Henk van Os
G. Lambers
H. Maatje
Marc Bruinewoud
Gerda Drent
H. Slip
Henk van Os
S. Karstenberg
R. Harmes
Marc Bruinewoud
G. Lambers
J. Lohuis
Marc Bruinewoud
B. Menzen
H. Slip
Henk van Os
Gerda Drent
H. Maatje
Henk van Os

In de donderdagavond vieringen is S. Karstenberg acoliet en M. Bruinewoud
organist. Bij eventueel niet kunnen onderling ruilen of contact opnemen met:
Simon tel: 06-40042474
of
Albert tel: 06-44720966
Klaverblad
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KERKBALANS 2021
Daar we elkaar, door Corona, minder vaak zien en minder spreken geef ik u
hier een kort overzicht van het resultaat van de actie Kerkbalans. Zoals u hebt
kunnen lezen is de actie Kerkbalans bedoelt als extra gift aan de kerk. Uw
kerkbijdrage (contributie) heeft een drempel bedrag van € 60,= per persoon.
De bijdrage via kerkbalans is echter geheel vrij. We zien de bedragen variëren
van € 5,= tot € 200,=. We ontvingen het fantastische bedrag van € 1146,= als
vrije gift. Daarnaast hebben 105 mensen een eenmalige machtiging
afgegeven, (totaal € 5540,=) en hebben 17 mensen aangegeven zelf een
bedrag over te maken (€ 940,=). Hiervoor allemaal heel hartelijk dank.
U hebt in het vorig Klaverblad een stukje kunnen lezen over de besteding van
uw bijdragen. We hebben samen € 7626,= bijeengebracht en dit is een
geweldig bedrag. Dit bedrag gaan we gebruiken voor onderhoud, vervanging
van kozijnen in de pastorie, schilderen van de ramen van de parochiezaal.
Indien mensen geen post meer willen ontvangen, hebben we liever dat men
dit aangeeft dan dat men de ontvangen envelop dichtplakt en zo weer retour
geeft, want daar hebben we niks aan.
Ik wil u nogmaals hartelijk danken voor uw bijdrage. Zo houden we samen
onze kerk overeind.
Met vriendelijke groet
Frederikus Kuper, voorzitter locatieraad
VERMELDING VAN VERJAARDAGEN VAN PAROCHIANEN
Om meer informatie met elkaar te delen en onze oudere
parochianen meer aandacht te geven hebben we het
voorstel om de verjaardagen van onze parochianen die 85
jaar en ouder zijn, in het Klaverblad te vermelden. Het is de
bedoeling om die verjaardagen te vermelden van
parochianen die in de periode van de geldigheid van het Klaverblad jarig zijn.
U wordt dan met naam, datum dat u jarig bent en uw leeftijd vermeld.
In het kader van de wet op de privacy, moeten we u dit echter vooraf melden,
opdat, wanneer u dit niet wilt, u dat kunt aangeven. Dus wilt u niet dat we uw
verjaardag vermelden in het Klaverblad, laat het ons dan zo spoedig mogelijk
weten. U kunt dit doen door een E-mail te sturen naar
lb.henricus.mhvd@gmail.com of bellen naar het locatie bureau 0591-649071
(Dit kan op maandag avond van kwart 18:15 tot 18:45 uur). We willen met het
vermelden van de verjaardagen beginnen met de uitgave juli 2021.
Ook willen we graag verhuizingen gaan vermelden. Inden u gaat verhuizen en
u wilt dit wel in het Klaverblad vermeld hebben, wilt u dan uw verhuisbericht
naar ons locatiebureau sturen, of bij de kerk in de brievenbus doen??
Met vriendelijke groet
Frederikus Kuper, voorzitter locatieraad
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TUINONDERHOUD
Inmiddels hebben zich twee vrijwilligers aangemeld. Dat is heel fijn. De
tuingroep start op 12 april met het onderhoud. Versterking blijft gewenst in
verband met het principe ‘vele handen maken licht werk’. Het telefoonnummer
voor de aanmelding is 0591-317060. U krijgt dan Leo Mensen aan de telefoon.
SCHENKING PERENBOOM
In november 2020 heeft elke kerk van het Bisdom Groningen-Leeuwarden een
boompje gekregen. De volgende tekst staat erop: ‘Laudato si ‘ “De aarde is
een gemeenschappelijk erfgoed waarvan de vruchten allen ten goede moeten
komen. De boom is gezegend en aangeboden door Mgr. Dr. C.F.M. van den
Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden.
De gift is gebaseerd op de encycliek LAUDATO SI van
paus Franciscus. Hierin staat een oproep voor “Alle
mensen van goede wil” om met respect en eerbied om
te gaan met de aarde en de armen. De ommekeer
waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie,
politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht
zijn op het behoud van de schepping, op het
verbeteren van de levensomstandigheden van de
zwaksten en op het welzijn van de generaties die na
ons komen. De boom is geplant op het kerkhof bij de
urnenmuur door Hein Langen en Tinus Knegt, leden van de kerkhofcommissie.
REPARATIE SCHUTTING
Bij de storm van 11 maart is er schade ontstaan aan
de schutting van de begraafplaats aan de
noordzijde, aan de kant van de Boni. Enkele palen
zijn afgebroken en 5 panelen lagen op de grond. De
schade is gemeld bij de firma Doornbos, eigenaar
van de winkelpanden en opdrachtgever voor het
plaatsen van de schutting. De aannemer, welke de
schutting heeft geplaatst, heeft inmiddels een
noodreparatie uitgevoerd en zal binnenkort de
schade definitief herstellen. Ook zal de schutting
worden verstevigd zodat hij bij de volgende storm wel blijft staan.
CORONA
Pastoor Okonek was in de week van 10 maart getroffen door corona.
Dientengevolge heeft hij een paar nachten in het ziekenhuis gelegen. Gelukkig
was hij weer snel thuis, al zal het nog wel enige tijd duren voordat zijn conditie
weer op peil is. Laten we hopen en bidden dat de corona niet teveel
slachtoffers maakt en dat het vaccineren vlot gaat verlopen.
Klaverblad
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Willie en Jannet
 Dijck
Kanaal A NZ 100


Emmer-Compascuum
Tel: 06-50206237







Nieuw-Weerdinge


Emmer-Compascuum

Ter Apel

Woensdagmorgen:
Donderdagmorgen:

Donderdagmiddag:
Vrijdagmorgen:
Zwartemeer
Vrijdagmiddag:
Musselkanaal
Zaterdagmorgen:
Emmer-Compascuum
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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 24 april
Sientje Kolmer-Heidotting, ouders Oortmann-Peters, Lucie Kieviet-Bos, Pa en
ma Post, ouders Willem en Lenie Gerth-Siebum, ouders Siebers-Siebum en
zoon Herman.
Zondag 02 mei
Ouders Tieck-Rocks en kinderen, Mieke Bruins-Hoge, ouders Willem en Lenie
Gerth-Siebum, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman, Lucie Kieviet-Bos.
Zaterdag 08 mei
Moederdag
Bennie en Binie Wösten-Siebum, Harm en Annie Heidotting-Peters, Herman
en Triena Wubbels-Valke, pa en ma Fühler-Bernsen, Mia Santing-Abeln, Gré
Schoonbeek-Lambers, Joop Lambers, Maria Lambers-Oortmann, ouders
Willem en Lenie Gerth-Siebum, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman, Lies
Peters-Heidotting, Johan Peters en overl. fam. Peters en Arling, Lea Peters en
moeder Klaasje, Lucie Kieviet-Bos.
Donderdag 13 mei

Hemelvaart viering zie voorin het Klaverblad

Zondag 16 mei
Berry Schepers, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman, Annie en Hendrik
Peters.
Zaterdag 22 mei
Pinksteren
Pa en ma Fühler-Bernsen, Herman Lübbers en kinderen, Mia Santing-Abeln,
Joop Lambers, Maria Lambers-Oortmann, Mieke Bruins-Hoge, ouders TieckRocks en kinderen, Annie en Hendrik Peters, ouders Conen-Thöne, ouders
Siebum-Nusse.

Na de viering van zondag 02 mei
gezamenlijk koffie drinken.

onder voorbehoud van Covid -19
OUDERENVIERING WOENSDAGEN 28 APRIL EN 26 MEI
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
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KOSTER VAN DE WEEK
19 apr
26 apr
03 mei
10 mei
17 mei
24 mei

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

25 apr
02 mei
09 mei
16 mei
23 mei
30 mei

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

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

ACOLIETEN
24 apr
02 mei
08 mei
16 mei
22 mei

Bertha Heidotting
Jan Siebers
Marianne Keurs
Bertha Heidotting
Marianne Keurs
LECTOREN

24 apr
02 mei
08 mei
16 mei
22 mei

Truus Falke
Annie Bartels
Jan Siebers
Bertha Heidotting
Annie Bartels
GASTDAMES en GASTHEREN

24 apr
02 mei
08 mei
16 mei
22 mei

Sharon Rocks
René Tieck koffiedrinken
Tonnie Conen
Bertha Heidotting
Luuk Ronde
ALGEMENE INFORMATIE

Leest u ook altijd het Algemene gedeelte???
Hier kan altijd informatie in staan dat voor 1 van onze locaties, of voor
alle locaties bestemd is en alleen hierin vermeld wordt.
VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
Datum
06 mei
11 mei

Tijd
19.00 uur
19.30 uur

Naam
Vergadering locatieraad
BANIER/Vergadering ouderenvereniging
BLOEMVERSIERING
Lenie Theijken
Mieke Schepers
Beatrix Scheepbouwer
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DE BANIER
Vanaf Vrijdag 07 mei 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
Jan Siebers
tel: 0591-313282

Mail: berthaheidotting@gmail.com
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
LOCATIERAAD ZWARTEMEER
1e Paasdag was ook weer een mooie dienst met medewerking van pastor
Karol en na afloop kregen wij een presentje van pastores en locatieraad.
Dat werd erg gewaardeerd door de kerkgangers.
SAM’S KLEDINGACTIE
Zaterdag 01 mei is weer de jaarlijkse kledinginzameling van Sam’s kleding.
U kunt uw kleding en schoenen van 10:00 uur tot 12:00 uur inleveren bij de
kerk, De Hoven 8. Er is hulp aanwezig.
Bij voorbaat dank.
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FAMILIEBERICHTEN

Overleden

Op 16 maart 2021

Bernarda Lucia Kieviet-Bos (Lucie)
In de leeftijd van 73 jaar
Kamerlingswijk wz 79 7894 AN Zwartemeer
Op 29 maart 2021

Johanna Maria Wilhelmina Kolmer-Lippold
In de leeftijd van 71 jaar
Kamerlingswijk wz 4 7894 AK Zwartemeer
Dat zij mogen rusten in vrede.
WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE
Vorige keer heb ik gemeld dat er weer een nieuwe werkgroep is gevormd voor
het onderhoud van ons parochiekerkhof. Een deel bestaat uit nieuwe
vrijwilligers, maar gelukkig zijn ook weer een aantal van de
vorige werkgroep teruggekeerd. En ze hebben zich niet
onbetuigd gelaten. In totaal is er 22 kuub zand op de paden
gebracht. Ook is het gras op en voor het kerkhof al weer
gemaaid. Bedankt mensen!. Hopelijk krijgen jullie dit jaar ook
elektriciteit op het kerkhof zodat je elektrisch gereedschap kunt gebruiken en
dat met Allerzielen het kerkhof kan worden verlicht zonder de materialen en
stroomvoorziening van anderen.
Ook de plinten van de vitrinekast in de kerk zijn vervangen. Ze waren in de
loop der jaren aangetast en begonnen af te brokkelen. Ze zien er nu weer mooi
en fris uit. Bedankt Bertus Gepken voor je werk en de materialen.
Afgelopen maand is overleden Lucie Kieviet-Bos. Lucie is heel veel jaren
samen met Annie Lübbers en mij actief geweest in de werkgroep
Bloemengroet en ziekenbezoek. Helaas moesten beide dames vanwege
gezondheid afscheid nemen van deze werkgroep. Ik denk met veel plezier
terug aan de tijd dat we samen vergaderden over de bezoeken die we gingen
brengen aan parochianen. Heel dankbaar werk vonden ze het. Lucie was
bovendien ook vele jaren actief voor de Actie Kerkbalans. Afgelopen voorjaar
was het voor haar niet meer mogelijk om op pad te gaan met de enveloppen.
Van deze kant een hele grote dank aan Lucie. En we wensen haar man Broer
en de andere familieleden veel sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen. De
huidige werkgroep "Bloemengroet en ziekenbezoek" kan vanwege de corona
maatregelen helaas niet bij u thuis op bezoek komen. Daar waar mogelijk
sturen we een kaartje of een bloemetje.
Klaverblad
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De Paasdagen zitten er weer op nu ik dit schrijf. Door de Covid-19 beperkingen
waren de vieringen niet zoals we dat graag zien en er was maar plek voor 30
bezoekers. Dat aantal hebben we met uitzondering van Paaszondag niet
gehaald. Op Witte Donderdag waren er 15 personen en bij de Kruisweg op
Goede Vrijdag waren er naast de personen die een taak hadden slechts 4
personen aanwezig. Dat is erg teleurstellend. Beide vieringen werden
voorgegaan door pastoor Okonek die weer herstellende is na zijn positieve
coronatest en opname in het ziekenhuis daarna. Hopelijk is hij weer spoedig
helemaal hersteld.
Soms vraag je je ineens af waarom iets een bepaalde naam heeft. Dat had ik
met Witte Donderdag. Voor het antwoord moeten we terug naar de vroege
middeleeuwen. In die tijd was het de gewoonte dat boetelingen die uit de kerk
waren gezet, vlak voor de aanvang van het paasfeest weer in de gemeenschap
van de kerk werden opgenomen. En ze mochten dan ook weer deelnemen aan
de drie dagen paasfeest. Het was de gewoonte dat de boetelingen dan in witte
kleding aan de eerste viering (de donderdag) konden deelnemen. En in de
liturgische gebruiken staat wit voor goed, vreugdevol en heilig. In Polen
spreken ze niet over Witte Donderdag en Goede Vrijdag maar over Grote
Donderdag en Grote Vrijdag. In sommige kerken daar wordt op Goede Vrijdag
een graftombe nagebouwd in de kerk en hierbij wordt gewaakt tot aan zes uur
in de morgen van Paaszondag. De wake wordt afgesloten met een processie
en een wederopstandingsmis. En na afloop een ontbijt van alle lekkere dingen
die op Paaszaterdag door de gelovigen naar de kerk zijn gebracht.
Tot slot weer een spreuk of gezegde. We kennen allemaal het gezegde
"In zak en as zitten" (helemaal in de rats of in de put zitten).
Dit gezegde is gebaseerd op het boek Esther. In hoofdstuk 4:1 staat;
" Zo verscheurde Mordechai zijn kleren en trok een zak aan met as.... ".
J.S.

Wij wensen
u allen
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JONGERENPLATFORM:
TIENERWEEKEND HEILOO IN JUNI EN SEPTEMBER
In de weekenden van 18-20 juni en 26-28 november 2021 organiseert het
Jongerenplatform van het bisdom Groningen-Leeuwarden een tienerweekend
voor tieners van 12-18 jaar. Een weekend met catechese, ontmoeting, leren
en leven bij en met zusters, spelactiviteiten en gezelligheid! Dit weekend vindt
plaats bij de Blauwe Zusters in Heiloo.
Aankomst is op vrijdagavond rond 18.00 uur. Hier beginnen we met z’n allen
met avondeten, ook voor de ouders die brengen. Op zondag rond 13.00 uur
gaan we weer naar huis.
Voor de ouders die ophalen bestaat de mogelijkheid om de mis om 10.30 uur
mee te vieren en mee te lunchen. De kosten voor het weekend zijn € 30,Mochten de kosten en/of vervoer een probleem zijn, stuur dan even een mailtje
naar johankrijnsen@hotmail.com
Per weekend is er een beperkt aantal plaatsen, dus geef je snel op via de link!
Dit alles onder voorbehoud van de dan-geldende coronamaatregelen.
https://forms.gle/9DicBRkySJCcAuSQ9
RETRAITEWEEKEND: VERHALEN OVER FRANCISCUS
Veel verhalen doen de ronde over de heilige Franciscus. Verhalen geworteld
in de geschiedenis, maar ook verhalen die ontsproten zijn aan vrome
volksfantasie. Verhalen die mondeling zijn overgeleverd voordat ze in diverse
handschriften verder zijn doorgegeven. Verhalen die de weerbarstigheid van
het optreden van Franciscus onder woorden brengen en die nog steeds te
denken geven. In dit kloosterweekend gaan we ons onderdompelen in de
verhalende traditie die is ontstaan rond de heilige van Assisi. We proberen te
ontdekken waarom de verhalen over hem nog steeds de moeite waard zijn om
door te vertellen.
Begeleiding: Peter Vermaat
Datum: vrijdag 11 juni – zondag 13 juni 2021
Plaats: Klooster Thuine, Duitsland
Tijd: Aankomst: 20.00 uur - vertrek: 16.00 uur
Opgave vóór 27 mei 2021 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden
e-mail l.winter@bisdomgl.nl tel. 050 – 4065888
Inlichtingen: Peter Vermaat, tel. 0518 – 451751 / 06 5161 9965
I.v.m. coronamaatregelen kan het zijn dat het weekend niet doorgaat.
Klaverblad
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I n de crisis van het leven…
gaat het niet alleen om de vraag:
‘Wie was ik, wie ben ik?’
maar ook: ‘Wie wilde ik zijn?’
Zelden zal een mens ál zijn mogelijkheden
kunnen ontplooien.
Dat is een illusie. Dat is een droom.
Dan overvraagd een mens zichzelf.
Een mens kan gebukt gaan onder hoge idealen,
onder zijn eigen super-beeld.
Een mens kan ook gebukt gaan onder het waanidee
van een rimpelloos leven, zonder verdriet en zonder lijden.
Er is ook een tegenbeeld van te hoge idealen:
dat een mens zichzelf onderwaardeert of onderschat.
Dat een mens ondergewaardeerd wordt.
Mogelijkheden en sterke kanten blijven dan onderbelicht.
In de crisis van het leven stellen wij onszelf de vraag
wat we gedaan en gelaten hebben,
maar dan niet in de zin van ‘gepresteerd’.
Het gaat niet alleen om de positie
op de maatschappelijke of kerkelijke ladder.
Het gaat om authenticiteit: wie we echt proberen te zijn.
De crisis kan een kans zijn om méér mens te worden.
Wie in contact komt met zijn/haar schaduwzijde,
met zijn/haar eigen donkere nacht,
wie de durf heeft, zijn/haar kwetsbare kant,
krácht te laten worden –
die kan groeien in mens-worden.
Alleen wie de nacht ingaat, komt eruit.
Uit: ’Vormen van geluk ‘
Van Marinus van den Berg

