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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 4 juni 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. 6
Loopt van 26 juni t/m 23 juli 2021
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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
André Zwake
Vacant
Henk Harmes
Jannet Dijck
Louis Veldhuis
Vacant

tel: 0591-312478
tel: 06-51751592
tel: 06-46091469
tel: 06-22480061
tel: 06-50206237
tel: 0591-349755

Centraal bureau
Er zijn een aantal centrale punten voor vragen en/of wijzigingen:
* voor al uw vragen belt u de parochietelefoon:
06-51751592
* voor wijzigingen in de ledenadministratie:
leden.mhvd@gmail.com
* voor vragen over financiën:
boekhouding.mhvd@gmail.com
* voor vragen over begraafplaatsen: begraafplaatsen.mhvd@gmail.com
* algemene vragen parochiebestuur:mariahertoginvandrenthe@gmail.com

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

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

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

Oktober 2020 R.-K. Parochie Maria, Hertogin van Drenthe
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VIERINGEN OP DE LOCATIES
Vergeet niet u aan te melden op vrijdag of zaterdag voor 12.00 uur via de
speciale locatietelefoon. Leest u a.u.b. ook het protocol op pagina 5.
De nummers waarop u zich aan kunt melden zijn:
St. Willehadus:
06-57673387
St. Joseph:
06-57683379
H. Antonius van Padua: 06-57656702
H. Henricus:
06-57658994
dag
29 & 30 mei
H. Drie-eenheid
tijd
zaterdag
Zwartemeer
Pastoor Okonek
19.00
Barger-Compas
Pastor Mielnik
19.00
zondag
Klazienaveen
Pastor Mielnik
09.30
Emmer-Compas
Pastoor Okonek
10.00
Presentatie EHC
dag
5 & 6 juni
Sacramentsdag
tijd
zaterdag
Zwartemeer
Pastor Mielnik
19.00
Barger-Compas
Pastoor Okonek
19.00
zondag
Klazienaveen
Pastoor Okonek
09.30
Emmer-Compas
Pastor Mielnik
10.00
Klazienaveen
Pastoor Okonek
14.00
Poolse viering
dag
12 & 13 juni
11e zondag d/h jaar
tijd
zaterdag
Klazienaveen
Pastor Mielnik
19.00
Presentatie EHC
Barger-Compas
Pastoor Okonek
19.00
zondag
Zwartemeer
Pastor Mielnik
10.00
Emmer-Compas
Pastoor Okonek
10.00
dag
19 & 20 juni
12e zondag d/h jaar
tijd
zaterdag
Zwartemeer
Pastoor Okonek
19.00
Barger-Compas
Pastor Mielnik
19.00
zondag
Klazienaveen
Pastor Mielnik
09.30
Emmer-Compas EHC Pastoor Okonek
10.00
dag
26 & 27 juni
13e zondag d/h jaar
tijd
zaterdag
Klazienaveen
Pastor Mielnik
19.00
Barger-Compas
DoP
19.00
zondag
Zwartemeer
DoP
10.00
Emmer-Compas
Pastor Mielnik
10.00
dag
3 & 4 juli
14e zondag d/h jaar
tijd
zaterdag
Zwartemeer
Pastor Mielnik
19.00
Barger-Compas
Pastoor Okonek
19.00
zondag
Klazienaveen
EHC Pastor Mielnik
09.30
Emmer-Compas
Pastoor Okonek
10.00
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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 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.
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.
In juni, juli en augustus zijn er in
locatie Zwartemeer geen ouderenvieringen
dag
26 mei
01 juni
02 juni
10 juni
15 juni

locatie
Zwartemeer
Emmer-Compas
Klazienaveen
Barger-Compas
Klazienaveen

Kerk
Kerk
Dillehof
Kerk
Kerk

voorganger
Pastoor Okonek
Pastoor Okonek
Pastor Mielnik
Pastor Mielnik
Pastoor Okonek

tijd
14.00
14.00
10.00
14.00
14.00

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN
Week 21
Week 22
Week 23
Week 24
Week 25
Week 26

24 mei
31 mei
07 juni
14 juni
21 juni
28 juni

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

30 mei
06 juni
13 juni
20 juni
27 juni
04 juli

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

De week loopt van maandag 0.00 uur tot en met zondag 24.00 uur.
Pastoor Okonek
Pastor Mielnik
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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.
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.
COMMUNIE THUIS
Het is weer mogelijk om de Communie thuis te ontvangen, maar u dient
hiervoor contact op te nemen met één van de Pastores.
Pastoor Okonek tel: 06-34905233
Pastor Mielnik tel: 06-15153010

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.
OPENINGSTIJDEN LOCATIEBUREAU
Voor veel parochiële zaken kunt u terecht op het locatiebureau:
* Doorgeven van gezinsuitbreiding.
* Informatie en afspraken over doop en huwelijk.
* Doorgeven van adreswijzigingen.
* Opgeven van gebedsintenties.
* Vervoer naar weekendvieringen.
* Inleveren kopij voor het Klaverblad.

Barger-Compas

Emmer-Compas

Klazienaveen Zwartemeer

Verl. Oosterdiep WZ 67 Hoofdkanaal OZ 82 Stellingstraat ZZ 4

0591-349051

0591-351351

Maandag

18.15-18.45
18.30-19.00

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

De Hoven 8

0591-649071 0591-769144

18.30-19.30

11.00-12.00
10.00-12.00
stuurgroep

WOORD VAN DE PASTOOR
Beste parochianen,
Roepingenzondag wordt jaarlijks gevierd op de vierde zondag van Pasen. Dit
jaar hebben we Roepingenzondag gevierd op zondag 25 april.
Op Roepingenzondag wordt wereldwijd in alle kerken en kloosters speciaal
gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het
godgewijde leven. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van
roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De zorg om voldoende
herders in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid
van alle gelovigen. Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw.
Het aantal Rooms-Katholieken wereldwijd is gestegen tot 1,345 miljard
mensen. Dat blijkt uit de officiële kerkelijke statistieken over 2019 die
onlangs in Rome zijn gepresenteerd. Ten opzichte van het jaar ervoor is
dat een toename van 16 miljoen gelovigen. Dat betekent dat 17,7 procent
van de wereldbevolking Rooms-Katholiek is.
Pagina | 10
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In Europa liep het aantal katholieken licht terug, maar het aantal nam in
Afrika met 3,4 procent toe. Ook in Azië (1,3 procent), Oceanië (1,1
procent) en Amerika (0,84 procent) was een toename van het aantal
gelovigen te zien.
Priesters
Wereldwijd waren er in 2019 precies 414.336 katholieke priesters. Ook
dat is een toename ten opzichte van het jaar ervoor. In Afrika nam het
aantal priesters toe met 3,45 procent en in Azië met 2,91 procent, terwijl
het aantal priesters in Europa afnam met 1,5 procent en in Amerika met
0,5 procent. Ondanks de afname is nog steeds meer dan 40 procent van
alle priesters in Europa actief. In Nederland werken 371 priesters, 71
diakens en 158 pastoraal werk(st)ers. In het bisdom GroningenLeeuwarden werken 21 priesters.
Iedereen wordt door God geroepen om te geloven in Jezus en Hem te volgen.
Maar niet allemaal op dezelfde manier. God heeft voor iedere mens een
roeping. Voor velen is dat het huwelijk en een gezin stichten. Voor sommige
anderen is dat Jezus intenser navolgen in het religieuze leven of als priester
in de Kerk.
Onze Kerk heeft priesters nodig, dat mag duidelijk zijn. Ondanks de inzet van
veel toegewijde pastorale beroepskrachten en vrijwilligers kan de Kerk niet
zonder mensen die Jezus Christus in persoon vertegenwoordigen in Woord en
Sacrament. We hebben behoefte aan mensen die het Woord van God
verkondigen. We hebben priesters nodig die ons door de sacramenten Gods
liefde en barmhartigheid willen meegeven.
We moeten bidden om nieuwe priesters zegt Jezus ons: De oogst is groot,
maar arbeiders zijn er weinig. Vraag daarom de Heer van de oogst om
arbeiders om te oogsten. Daarom ook heeft paus Franciscus dit jaar bijzonder
aangedrongen op het gebed om roepingen in gezinnen, parochies en
gebedskringen. Gezinnen en parochies zullen plaatsen moeten zijn waar
mensen kunnen groeien in een oprechte vriendschap met de Heer.
Daarom speciaal op Roepingenzondag en in de weken hierna bidden we om
roepingen tot het priesterschap, dat er ook in onze tijd jonge mannen mogen
zijn die Gods roepstem verstaan, willen verstaan en die durven zeggen: Hier
ben ik Heer. Hier ben ik om Uw wil te doen!
Roepingengebed
Heer Jezus, Gij zijt de goede herder.
Gij komt naar ons toe en roept ieder bij naam.
Gij wilt dat wij léven en wel in overvloed.
Draag zorg voor de kudde die Gij weidt.
Open onze oren voor uw stem,
neem onze angst weg om te antwoorden.
Klaverblad
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Verdiep het vertrouwen van jonge partners
om het met elkaar als gehuwden te wagen.
Geef ons religieuzen en Godgewijden,
profeten voor vandaag.
Beziel allen die zich inzetten voor uw Kerk
met de vreugde van uw evangelie.
Schenk ons de priesters en diakens
die we nodig hebben.
Vervul hen met uw Geest van hoop en sterkte.
Beziel elk van ons
die uw naam als christen draagt.
Laat niet toe dat zorgen ons verlammen.
Roep uw Kerk naar buiten
zodat uw Woord van Liefde
in heel uw schepping wordt gehoord. Amen
De bisschop van Brugge, Mgr. Lode Aerts, schreef het bovenstaande
roepingengebed. Laten we het de komende tijd bidden.
Pastoor Józef Okonek SChr.
VAN DE BESTUURSTAFEL
Onlangs hebben wij u goed nieuws kunnen brengen: het aantal bezoekers per
viering mocht weer wat bijgesteld worden. In Barger Compascuum mogen er
nu 45 mensen komen; in Emmer Compascuum 50; in Klazienaveen 75 en in
Zwartemeer blijft het nog even op 30 staan.
Bij ouderenviering wordt er al soms (in de kerk zelf) koffie gedronken en
langzaam komt zo weer van alles op gang.
Daarnaast proberen we het goede te behouden; zo is er ook met Pinksteren
een livestream en ook het Maria Lof kunt u via ons YouTube kanaal volgen
(https://www.youtube.com/channel/UC_jkcVd-5UBQCYevK01mFEQ).
En er is nog meer goed nieuws! We hebben het bestuur kunnen versterken
met een penningmeester. Daar zijn we heel blij mee en dankbaar voor. De
benoeming van André Zwake begint officieel vanaf 1 juni a.s. maar natuurlijk
is hij nu al druk bezig om met
iedereen en met de diverse
uitdagingen kennis te maken. We
wensen André veel succes en
wijsheid.
Tot slot willen wij u een Zalig
Pinksteren wensen en we hopen u
weer snel te zien in één van onze
vieringen.
Pagina | 12
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EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is André Zwake (50) en mogelijk herinnert een aantal van u mij nog:
In de jaren 1992/1995 ben ik lid geweest van het IPO Inter-Parochieel-Overleg
waar de huidige fusie/parochie uit is ontstaan.
Tezamen
met
mijn
partner
Margreth Eikens (50) en onze zoon
Yannieck (17) woon ik in
Klazienaveen. Dat wil niet zeggen
dat ik daar veel in de kerk kom.
Kerken doen we vaak in Weiteveen
en
Nieuw-Schoonebeek
waar
Margreth haar familie vandaan
komt.
In Nieuw-Schoonebeek
runnen we een Museum in de
pastorie: Museum Janning met
onder andere verhalen over zuster Engel en de fotocollectie van Meester
Schreur. In het dagelijks leven werkt Margreth in de zorg en ben ik hoofd
ontwikkeling bij Malvern Panalytical in Almelo waar we röntgensystemen
maken. Dat laatste niet voor medische toepassingen waar velen aan denken
maar voor materiaalonderzoek.
Ik ben gevraagd om zitting te nemen in het parochiebestuur als financieel
manager. Dit is niet echt mijn achtergrond maar gelukkig kan ik terugvallen op
onder andere de vrijwilligers van het Centraal Bureau die, naar ik met eigen
ogen heb kunnen aanschouwen, de (financiële) administratie zeer goed op
een rijtje hebben. Ik zie dan ook met vertrouwen de komende periode tegemoet
in een omgeving die vertrouwd en goed aanvoelt!
Met vriendelijke groet, André Zwake
EERSTE HEILIGE COMMUNIE EMMER COMPASCUUM
Op zondag 20 juni om 10.00 uur in de St. Willehaduskerk doen wij de Eerste
Heilige Communie. Daarom willen wij ons voorstellen op zondag 30 mei om
10.00 uur in onze kerk.
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE KLAZIENAVEEN
Op zondag 4 juli om 9.30 uur in de Heilige
Henricuskerk doen wij de Eerste Heilige Communie.
Daarom willen wij ons voorstellen op zaterdag 12 juni
om 19.00 uur in onze kerk.

NIEUWS VAN DE BEGRAAFPLAATSEN
Velen van u hebben het al gemerkt: na Zwartemeer zijn
we nu ook volop bezig met de rechthebbenden van
Emmer Compascuum. Een aantal van hen hebben zich
op de inloopavonden gemeld, maar daarna zijn de
overige brieven per post rondgestuurd. En daar wordt
volop op gereageerd; sommige bellen met vragen naar
de parochietelefoon en dat is fijn. Meestal kunnen we
de vraag meteen beantwoorden en vult daarna de
rechthebbende het formulier in. En van deze
formulieren zijn er veel terug. Nog niet alles, dus als u
nog een formulier thuis hebt, hopen we dat u dat zo snel
mogelijk invult en opstuurt. Als het grafrecht nog loopt, dan krijgt u van ons een
grafakte, grafkaart(en) en het reglement, in een mooie envelop, zodat u deze
kunt bewaren bij uw belangrijke papieren.
In Klazienaveen begint de muur vol te
raken, dus zijn we bezig om een derde
muur te realiseren. Het zal nog wel
even duren voor dat dat helemaal klaar
is, maar er wordt hard aan gewerkt.
Ook zijn we heel blij met de nieuwe
vrijwilligers, die in Zwartemeer de
begraafplaats bij houden.
Zo zorgen we met elkaar voor mooie
begraafplaatsen.
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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

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 tel: 06-57683379

CONTACTPERSOON BEZORGING
Truus Dijck tel: 06-163 877 33

Klaverblad
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zaterdag 29 mei
Echtpaar Vedder-Wehkamp, ouders Suelmann-Nieters, Marie SuelmannLippold, Anneke Wisman-Muter, Lied Arling-Fuhler.
Zaterdag 5 juni
Sacramentsdag
Anna Helena Heller-Twickler, Annie Greve-Gepken, fam. Linnemann-Drees,
Gerhard Heinrich Lübbers, ouders Steenhuis-Rolfes en dochter Lia, Marie
Suelmann-Lippold, Anneke Wisman-Muter, Lied Arling-Fuhler.
Zaterdag 12 juni
Gerhard Heinrich Lübbers, Hennie en Erwin Feringa, Jo Robben, ouders
Feringa-Hake, Marie Suelmann-Lippold, Anneke Wisman-Muter, Lied ArlingFuhler.
Zaterdag 19 juni
Vaderdag
Annie Hölscher-Arling, fam. Nijzing-Heller, Gerhard Heinrich Lübbers, Hendrik
Heller, Henk Heller, Jan Heller, Johan Hake, ouders Berends-Lippold, ouders
Cramer-Tubben, ouders Pruim-Tiben, ouders Tubben-Keizer, overl. fam.
Bernard Heinrich Hake, Wim Wehkamp, Anneke Wisman-Muter, Lied ArlingFuhler.
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
OUDERENVIERING
Op donderdag 10 juni om 14.00 uur is er een ouderenviering in de kerk. Na
de viering is er gelegenheid om samen een kopje koffie/thee te drinken.
SAM’S KLEDINGACTIE
De kledinginzamelingsactie voor Sam heeft 405 kilo opgebracht.
Allen dank voor het inleveren.
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FAMILIEBERICHTEN
Overleden

Anneke Wisman-Muter
in de leeftijd van 65 jaar

Maria Margaretha Suelmann-Lippold
in de leeftijd van 79 jaar

Helena Aleida Arling-Fuhler
in de leeftijd van 83 jaar
We wensen de familie’s God’s kracht en sterkte toe !!
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.
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
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. 17
Ook kunt u uw interesse kenbaar maken op het
locatiebureau dat elke donderdagavond van 18.30 uur19.30 uur is geopend.
Klaverblad
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Potgrond
Zaterdag 13 maart jl. hebben wij onze potgrondactie gehouden. Wij hebben
vele zakken potgrond mogen bezorgen.
Hiervoor onze hartelijke dank!
Hoewel de actie succesvol is verlopen, hebben wij nog een aantal zakken
potgrond staan. Mochten er nog parochianen zijn die potgrond nodig hebben
dan kunnen ze deze kopen bij:
Johan Harbers
Limietweg-Oost 1
7884TH Barger-Compascuum
tel: 06 15185068
Graag Johan even vooraf bellen!
De inhoud van de zakken is 40 liter. De prijs is € 3,-- per zak.
Ook kunt u voor potgrond bij de pastorie terecht.
Kerkbalans
De actie kerkbalans heeft dit jaar het bedrag van € 2195,67 opgebracht.
Hiervoor onze hartelijke dank!
SCHOONMAAK KERK

Donderdag 3 juni, 8 juli, 12 augustus, 16
september, 21 oktober, 18 november en 16
december wordt de kerk schoongemaakt.
Heeft u op een van deze dagen tijd ???
Kom gerust langs om mee te helpen.

FELICITATIES
Wij willen iedereen die
in deze periode iets te vieren heeft,
namens de parochie
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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
Zondag 30 mei
Voorstellen Eerste Communicantjes
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters,
Bé Möller, fam. Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Renk
Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Rika Harms-Schulte, Taeke
Graafsma, Herman Heijnen, Henk Sturre.
Zondag 6 juni
Sacramentsdag
Greetje Schulte-Heller, Andries Harms en Helena Alida Harms-Ophof, overl.
fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina
Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Truus Over-Meijer, Hendrik Koop en
Annie Koop-Schoemaker, Diny Hendriks, Renk Kuper, Hennie en Riet
Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, Taeke Graafsma,
Herman Heijnen, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen.
Zaterdag 12 juni
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters,
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Renk Kuper, Hennie en Riet
Deiman-Dekkers, Gerhard Geerdink, Taeke Graafsma, Herman Heijnen.
Zondag 20 juni
Eerste H. Communie en Vaderdag
Greetje Schulte-Heller, Andries Harms en Helena Alida Harms-Ophof, overl.
fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller,
Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Henderikus Herbers, Maria Margaretha
Ahlers-Hoezen, Johan Herman Thole, ouders Thole-Kloppenburg, Renk
Kuper, fam Kuper-Wolbers, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus Welling,
Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Henk Scheven,
Hennie Bredek, Geert Zaan en Maria Tekla Zaan-Albers, Taeke Graafsma,
Herman Heijnen.
KOSTER VAN DE WEEK
ma 24 mei
ma 31 mei
ma 07 juni
ma 14 juni
ma 21 juni

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

zo 30 mei
zo 06 juni
zo 13 juni
zo 20 juni
zo 27 juni

José Wessel
Margriet Ahlers
René Berendsen
Diny de Roo
José Wessel

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

KERKSCHOONMAAK
Groep 2

24 mei t/m 29 mei
KVE

MEI - JUNI REISJE ONDER VOORBEHOUD!
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LOCATIEBUREAU
Mei
Juni

do 27
do 03
do 10
do 17
do 24

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

DATUM
zo 30 mei Presentatie EHC
zo 06 juni
zo 13 juni
zo 20 juni EHC

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

LECTOR
Harry Fecken
Ria de Vries
Erik Meijer
Janique Dijck

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN
Groep 3
Groep 1
Groep 2

24 mei t/m 28 mei
07 juni t/m 11 juni
21 juni t/m 25 juni
BLOEMVERSIERING

Gr 1
Gr 2
Gr 3
Gr 4

Siny Wilkens
Magdalena Tiben
Greetje Rengers
Liezet Mouris
Maria Herder
Ria Loves
Lena Mencke
Maureen Nie

10 mei t/m 23 mei
24 mei t/m 06 juni
07 juni t/m 20 juni
21 juni t/m 04 juli

0591-351081
0591-353718
0591-354229
06-49417006
0591-352363
06-18170565
0591-349057
0591-346365

CONTACTMIDDAG
Op dinsdag 1 juni 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

Klaverblad

Emmer-Compascuum

Pagina | 23

FAMILIEBERICHTEN
Overleden
Op 14 april is overleden onze oud-parochiaan en koster

Cornelis Hendrikus (Kees) van Dam
Op 20 april was de afscheidsviering, waarna aansluitend,
in besloten kring, de crematieplechtigheid was.
Dat hij mag rusten in vrede.
We wensen Grarda, haar kinderen, schoondochters
en kleinkinderen heel veel sterkte met dit verlies.
********************************
JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 27 JUNI
C.B. Hempen

Emmer Compascuum

8-6-1935

H. Tiesema

Roswinkel

9-6-1940

J.A.M. van Mensvoort-Burgmans

Emmer Compascuum

10-6-1939

M.A. Mensink-Deddens

Emmer Compascuum

17-6-1943

Hennie H. Pol

Emmer Compascuum

24-6-1937

M. Graafsma-van Luijn

Emmer Compascuum

25-6-1933

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.
VERLOTING PAASKAARS 2020
Voor iedere vrijwilliger van onze parochie, 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, of een e-mail sturen naar
lb.willehadus.mhvd@gmail.com met vermelding bij onderwerp
‘Verloting paaskaars’ en in de mail uw naam en adres.
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4 MEI DODENHERDENKING
Omdat óók dit jaar de dodenherdenking op 4 mei, niet op de manier kon die
we graag zouden willen, hebben we álle oorlogsslachtoffers, waaronder Jozef
Tieben en Gerardus Carolus Moes die op ons kerkhof zijn begraven, samen
met een kleine afvaardiging van de familie Tieben en van onze parochie
herdacht.

Om tien voor acht luiden de klokken van de kerken in ons dorp voor alle
oorlogsslachtoffers. Aansluitend heeft Sandra Heijnen bij de oorlogsgraven de
Taptoe op trompet gespeeld. Na twee minuten stilte speelde ze het Wilhelmus.
Ina en Sandra Heijnen hebben een lied gezongen en pastor Karol heeft een
gebed uitgesproken en 2 kaarsen geplaatst.
Daarna werden er
door de families
bloemen gelegd bij
de graven.
Het was een
eenvoudige, maar
waardige,
indrukwekkende
herdenking.
SAM’S KLEDINGACTIE WEER GESLAAGD
We kunnen weer terugkijken
op een geslaagde
Sam’s Kledingactie.
Er werden maar liefst 105
zakken / (540 kilo) kleding
ingeleverd.
Hartelijk dank aan
iedereen die wat
ingeleverd heeft!
Klaverblad
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TAXIPASTORAAT
Na een lange dag werken kom ik thuis en heb de motor net in de schuur gezet.
Ik draai de sleutel in de voordeur maar krijg hem niet open. Zie ik mijn oude
rode kat van 18 jaar in de hal staan te
miauwen met de tussendeur dicht. Geen
beweging in de deur dus bel even aan bij de
buren die ook een sleutel hebben. Ze hadden
de kat de hele dag al gemist want ja die is
overdag altijd buiten. Van de achterdeur heb
ik de extra haken altijd dicht i.v.m. de
veiligheid en ook het slaapkamerraam kan ik
niet in. Tjemig en nu dan? Schiet van alles
door mijn hoofd, politie bellen, de
woningbouwvereniging, wat zal ik doen. Ik probeer de voordeur nog maar even
een flinke drukker te geven en onder toeziend van mijn buren krijg ik hem open.
Met het aantrekken van de motorkleding in de ochtend is de kat weer naar
binnengeglipt en toen hij zijn behoefte wilde doen is hij aan de
beveiligingshaak gaan drukken….. Gebeurt me niet weer oude rakker, zeg ik
hem en ruim zijn ontlasting op en ben gelukkig weer in mijn hutje.
Laat ik nu onlangs zelf ook Corona gehad hebben, twee slechte nachten gehad
waarbij ik zelfs niet meer naar bed durfde. Gelukkig ben ik er redelijk langs
heen gekomen en nu alleen nog last van droge hoest en niet helemaal fit. Maar
ook allergisch geworden voor de medemens die net doet of er niks aan het
handje is. Zo wil er bij het ziekenhuis iemand instappen. Geen mondkapje op,
dus ik geef aan dat ze er één op moet alvorens in te stappen. ‘Zeur niet zo en
doe niet zo bijdehand’ snauwt ze me met een lage stem toe. Nou dan gaat u
gewoon niet mee. Morrend kapje op, maar geen fijn gesprek kunnen
voeren…..
Dan in de stromende regen, net na mijn pauze, weer naar het ziekenhuis. Een
man op een scootmobiel met zijn vrouw met een ooglapje voor en een
jongeman in een rolstoel. Tegen de laatste, een vaste klant die altijd super
positief is, geef ik aan even onder de overkapping te wachten. De ander zet
zijn scootmobiel op de lift en geeft te kennen omhoog te willen. Dat kan dus
niet zeg ik hem, u mag er even af. Zijn vrouw geeft aan dat hij een kunstknie
heeft. ‘Tja dat kan maar dan moet u hem in een rolstoel vervoeren want een
klant mag niet op de lift in de scootmobiel blijven zitten, dat heb ik niet
verzonnen maar dat is nu eenmaal een regel, die alles met veiligheid te maken
heeft’. Met grote moeite help ik de man die ook nogal lijvig is van de mobiel af.
Al met al 10 minuten verder in de stromende regen. Maar goed, die twee zitten.
Mijn positieve vriend haal ik gauw effe op. Die schijnt nu op een ander adres
te wonen. Ik weet dat hij alles ooit is kwijtgeraakt door een verslaving en hij
heeft eerst bij het Leger des Heils gewoond. Nu heeft hij een eigen
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appartementje in Emmen waar hij begeleid woont geeft hij te kennen. Ik breng
hem erheen en hij bedankt me weer uiterst hartelijk met de opmerking: ‘Je bent
een fijne gozer en hoop je snel weer te zien, ga je goed man’. Kiek, ik weer blij
opgewekt naar Klazienaveen, alwaar ik de man van de scootmobiel weer op
zijn mobiel weet te hijsen. Pfff……. Gaat op werken lijken soms, maar toch
weer fijn de dag afgesloten.
Nu weekje naar mijn favoriete eiland Texel waar ik twee keer per jaar even
heen probeer te gaan, uitwaaien aan het strand, lekker mountainbiken en
hopelijk kan ik, na mijn Corona belevenis het hardlopen weer even oppakken.
Alle goeds Harry Fecken
EEN BRIEF AAN ST. WILLEHAD: WIE SCHRIJFT ER MEE?
In 2021 een tijdsdocument maken voor onze parochie, nu
locatie, in Emmer Compascuum ter ere van het 125 jaar
bestaan. Een activiteit waaraan iedereen mee kan doen!
 Hoe is uw beleving bij onze kerk, hoe was dat toen, in
uw jeugd?
 Heeft u misschien nog leuke verhalen over onze St.
Willehadus parochie.
 Wat is u het meest bijgebleven?
 Een terugblik, (hoor je vaak rond Kerst- of Paastijd)
over bijzondere en ook gewone belevingen van, b.v.
misschien wel, twee keer per dag naar de kerk, in de vastentijd elke dag,
voor schooltijd naar de kerk, en daarna gezamenlijk eten op school en dan
weer een plaatje kleuren op de vastenkalender.
 De regels, in de vieringen en buiten het kerkgebouw, en hoe werd daar
mee omgegaan.
Schrijf een brief met de hand of per mail, en/of stuur een zelfgemaakt filmpje.
Ook kunnen we bij u langskomen om uw verhaal/herinnering op te nemen. Of
misschien heeft u een heel ander idee, om vast te leggen, hoe u onze St.
Willehadus parochie hebt beleefd, vanaf uw jeugd èn vanaf 2017 als onze
Willehadus locatie. Jong en oud kan meedoen. Wij gaan er een mooi
tijdsdocument van maken. Doe het zoals u het wilt. We hopen dat er velen mee
gaan doen, zodat we, tenminste van iedere leeftijdscategorie, een verhaal
hebben.
Voor meer info of indien u iets wilt inleveren/sturen dan kan dat via de
stuurgroep (elke zaterdagmorgen van 10.00 -12.00 uur in ons Parochiehuis,
via telefoonnummer 06-27535468 of via mail: lb.willehadus.mhvd@gmail.com
Schrijft u ook mee aan de geschiedenis van Willehad?
Wij kijken er gespannen naar uit!
Stuurgroep St. Willehadus locatie
Klaverblad
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MARIA IN BEELD
•

U heeft al een lange tijd niets meer gehoord over het nieuwe
Mariabeeld en u denkt misschien: komt dat er nog wel???

Wie ‘mei’ zegt, zegt Maria. Voor veel mensen, gelovig of niet, in ieder geval.
We zien dan weer de versierde Mariakapel. Het rozenkransbidden op
woensdagavond, als een onweerstaanbare traditie. In onze kerk wordt het
Mariabeeld rijkelijk versiert met bloemen en op Tweede Pinksterdag is er dan,
normaal gesproken, de Mariaprocessie. En wat hadden we graag in deze
meimaand het nieuwe Mariabeeld met een feestelijke viering ingezegend!
Maar ook de afgelopen meimaand is nog
in coronatijd verlopen. We konden dus
niet in groten getale samenkomen in de
kerk of bij onze kapel. Daarom hebben
we besloten om het Mariabeeld later dit
jaar in te zegenen. Het beeld is wel
helemaal gereed.
Nadat het bij de beeldenmaker gegoten
is, heeft Angela Wolbers het beeld, met
veel liefde, heel mooi beschilderd! Het is
werkelijk een prachtig beeld van Maria,
Hertogin van Drenthe geworden. Angela
heeft er veel tijd aan besteed en dat is
dan ook zeker te zien.
Liefde gaf U duizend namen.
Groot en edel, schoon en zoet.
Er is geen één, die ons hier samen,
’t hart zo hoog verblijden doet,
als de naam, ‘O Moedermaagd’
die gij in ons’ parochie draagt
Nog schoner klinkt, hier, in de lente:
Maria, Hertogin van Drenthe...
Waar men gaat langs Drentse wegen,
provincie, huis of grens.
Komt men U, Maria, tegen
staat uw beeltenis intens
lachend en ons toegenegen.
Ons bezoek is u altijd gelegen
zomer, winter, herfst of lente
U bent ons aller moeder,
Maria, Hertogin van Drenthe.
Locatieraad
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VERKOOP MOEDERDAGCADEAUTJES
Zaterdag 8 mei was er een verkoop van
diverse (Moederdag) cadeautjes. Dit
heeft het prachtige bedrag van € 615,opgebracht.
Onze hartelijke dank aan iedereen
die dit mogelijk heeft gemaakt!
HART VOOR WILLEHAD 2.0
Vorig jaar hebben we actie Hart van Willehad gehouden omdat de fancy fair
niet door kon gaan. Ook dit jaar moeten we helaas weer besluiten om geen
fancy fair te houden. De opbrengst van deze zomermarkt is een belangrijk
onderdeel van de financiële inkomsten van onze parochie/locatie. Vele
maanden hebben we helemaal niet kunnen collecteren, en daarna alleen met
een beperkt aantal gelovigen.
Gelukkig hebben we ook inkomsten verkregen van
parochianen die een extraatje overmaakten, en die
extra op de collecteschaal gaven. Dank u wel daarvoor!
Maar U begrijpt dat de financiën flink onder druk staan.
Daarom durven we u nòg een keer te vragen, indien dat
voor u mogelijk is, om te geven voor de actie:
Hart van Willehad 2.0
Als u wilt geven, dan kunt u dat op de volgende manieren doen:
• Zaterdag 19 juni is de kerk open van 10.00 tot 14.00 uur en daar kunt u
een ‘Hart voor Willehad enveloppe’ inleveren in de speciale box en/of u kunt
nog zelfgemaakte artikelen kopen.
• U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:
NL 25 RABO 0330679201 t.n.v. R.K. Parochie Maria Hertogin van Drenthe
St. Willehadus, met als omschrijving ‘Hart voor Willehad’.
• U kunt bellen/mailen met onderstaande personen en wij komen
langs met een collectebus (1,5 meter afstand) om uw bijdrage op te halen.
Als we mét elkaar ‘Hart voor Willehad’ hebben, houden
we ‘Willehad in het Hart’ van onze levendige
geloofsgemeenschap! Iedere bijdrage, van jong tot oud,
is van harte welkom, alvast hartelijke dank!
Fancy Fair commissie:
René Berendsen
Jenneke van den Heuvel
Geertjan Mulder
Erik Meijer
Henk Zwart
Klaverblad

tel: 06-28053918
mail: jennekevdheuvel@gmail.com
tel: 06-22443320
tel: 06-51479189
tel: 06-21260458
Emmer-Compascuum
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Uw specialist in
videoverbinding en geluid

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

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

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

REDACTIEADRES EN LOCATATIEBUREAU
Mailadres: lb.henricus.mhvd@gmail.com
LOCATIETELEFOON
H. Henricus: 06-57658994
CONTACTGEGEVENS UITVAARTVERENIGING IN CHRISTO SALUS
Website:
www.uitvaartzorgics.nl
Mailadres:
leden@uitvaartzorgics.nl
Tel. ledenadministratie:
06-28660516 of 0591-312499
MELDEN STERFGEVAL
Bij een sterfgeval kunt u zich in verbinding stellen met:
uitvaartleider H.J. Harmes
tel: 0591-394528 mob: 06-22480061 b.g.g.
E. Seubers-Wittendorp tel: 0591-707101 mob: 06-38965889
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zondag 30 mei
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, Johan Karel Peters, Christa Rocks-Berens.
Zondag 06 juni
Sacramentsdag
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf,
Margaretha Aleida Kolmer-Kramer, Maria Regina Heller-Wehkamp, Lubertus
Beukers en Maria Magretha Hemel en Johannes Hermannus Hemel en overl.
fam., Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. fam. Kolmer-SijbomRoufs, Christa Rocks-Berens.
Zaterdag 12 juni
Voorstellen Eerste Communicantjes
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, overl.
ouders Valke-Tholen, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Anna
Angela Menzen-Kappen en overl. fam., Christa Rocks-Berens.
Zondag 20 juni
Vaderdag
Harm Berend Jonker en Johanna Maria van Rijswijk en overl. kinderen, Gerard
Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Mannus Plas
en Maria Helena van Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Marie Kloppenburg en
overl. fam., Johan Bernard Cosse en Maria Margraretha Hoffard en zoon
Bennie en schoonzoons Joop en Bennie, Johannes Bernardus Kolmer,
Martinus Prinsen en Maria Aleida Koop, overl. ouders Tenfelde-Prinsen en
overl. kinderen, Jan Berens, Joop Wübkes, overl. ouders Heijnen-Wittendorp,
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, overl.
ouders Siewes-Heijnen, overl. ouders Valke-Tholen, Toon Loves en Annie
Loves-Tholen en overl. fam. Loves en Tholen, Bennie Heidotting en Griet
Heidotting-Peters, overl. ouders Maatje-Schiphouwer, overl. fam. KolmerSijbom-Roufs, Bernard Jozef Heinrich Hendrikson, Gerhard Schiphouwer,
overl. ouders Plas-Rolfes, Bertus Snippe, Anna Angela Menzen-Kappen en
overl. fam., overl. ouders Veringa-Kolmer.
CONTACTMIDDAG voor OUDEREN
Dinsdag 16 juni 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.
Iedereen is welkom!
Leo Mensen tel: 0591-317060
KAARTEN
Voorlopig niet.
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OUDERENVIERING
Op woensdag 2 juni om 10.00 uur is er
onder voorbehoud een viering in de Dillehof.
KOSTER VAN DE WEEK
31 mei
07 juni
14 juni
21 juni

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

06 juni
13 juni
20 juni
27 juni

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

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

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK
zo 30 mei
zo 06 juni
za 12 juni
zo 20 juni

G. Timmerman
G. Tobben
B. Menzen
A. Heijnen

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

VERGADERINGEN en BIJEENKOMSTEN
Datum
di 08 juni
di 22 juni

Tijd
19.00 uur
09.30 uur

Gelegenheid
Redactie Klaverblad
Omzien naar elkaar

OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL
De container staat achter Top1Toys.
Tijdens de openingsuren kunt u uw papier daar brengen.

FAMILIEBERICHTEN
Overleden

07 april

Maria Helena Peters-Backs
85 jaar, Roedestraat 47

14 april

Johan Karel Peters
85 jaar, Dordsedijk 42
27 april

Christa Rocks-Berens
62 jaar, Vesperweg 27
Dat zij mogen rusten in vrede.
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ROOSTER LECTOR - ACOLIET - ORGANIST - CANTOR KAARTEN
Datum
zo 30 mei
zo 06 juni
za 12 juni
zo 20 juni
za 26 juni
zo 04 juli

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

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

Orgel/Cantor
H. van Os
H. van Os
M. Bruinewoud
H. van Os
M. Bruinewoud
Jesus Freaks

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
Albert
tel: 06-44720966
VASTENACTIE 2021
De vastenactie die dit jaar is
gehouden ondersteunen projecten
in o.a. Bangladesh, Zambia en
Sierra Leone die beroepsonderwijs
aanbieden. Voor veel jonge mensen
zijn scholen waar ze een vak
kunnen leren vaak te ver weg.
Anderen die wel een opleiding
hebben gevolgd vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Met deze
projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst. Zij
krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming.
Ondanks de corona hebben veel mensen de gang naar de kerk gemaakt op
Palmzondag en hun vastenzakje ingeleverd.
De Vastenactie bij de scholen heeft dit jaar veel ongemak ondervonden van
corona. Er moesten klassen thuisblijven of de gehele school was gesloten.
Toch zijn we heel blij met de opbrengst.
Henricusschool:
€ 72,65
Pastoor Middelkoopschool:
€ 28,50
Vastenactie 1e collecte:
€ 93,00
Vastenzakjes kerk:
€ 323,50
Dit heeft het mooie bedrag van

€ 517,65 opgeleverd.

Dank aan alle kinderen van de Pastoor Middelkoopschool en de
Henricusschool en alle mensen die hun vastenzakje of machtigingsformulier
hebben ingeleverd.
VOM-groep Klazienaveen
Ria Bakker
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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 de
verjaardagen te vermelden in de periode van de
geldigheid van het Klaverblad. 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 vooraf melden, opdat, wanneer u dit niet wilt, dat
aan kunt geven.
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 Locatiebureau 0591-649071
Dit kan op maandagavond van 18.15 uur tot 18.45 uur.
We willen met het vermelden van de verjaardagen beginnen in de uitgave juli
2021.
Ook willen we graag verhuizingen gaan vermelden. Indien 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
FELICITATIES
Wij willen allen die de komende periode iets te vieren hebben, namens de
parochie van harte feliciteren.
JAARVERGADERING IN CHRISTO SALUS
Met het oog op de coronaregeling welke momenteel in
hoofdzaak een versoepeling kent voor buiten activiteiten en
in mindere mate nog voor binnen activiteiten heeft het bestuur
besloten de voor dit jaar geplande jaarvergadering te
verplaatsen naar 2022.
Het beperkt ontvangen van mensen en voldoende afstand houden hebben
geleid tot dit besluit. Het regulier vergaderen van het bestuur vindt in deze
periode doorgang en wel in klein comité (dagelijks bestuur) en mail contact
onderling. Wij hopen dat positieve ontwikkelingen spoedig aanleiding zullen
zijn tot normale omstandigheden.
Het bestuur
Klaverblad
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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 29 mei
Pa en ma Post, Gré Schoonbeek-Lambers, ouders Siebers-Siebum en zoon
Herman.
Zaterdag 05 juni
Sacramentsdag
Annie en Hendrik Peters, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman.
Zondag 13 juni
Ouders Siebers-Siebum en zoon Herman, Berry Schepers.
Zaterdag 19 juni
Vaderdag
Annie en Hendrik Peters, Lies Peters-Heidotting, pa en ma Post, Bennie en
Binie Wösten-Siebum, Harm en Annie Heidotting-Peters, Herman en Triena
Wubbels-Valke, pa en ma Fühler-Bernsen, Joop Lambers, Willem Strijker,
ouders Immink-Kolmer en de zonen Geert en Harrie, ouders Tieck-Rocks en
kinderen, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman.
COLLECTESCHEMA
ONDERHOUD KERK
OUDERENVIERING VAKANTIE PERIODE JUNI, JULI en AUGUSTUS
Voorlopig zijn er geen ouderenvieringen i.v.m. de vakantieperiode.
Op woensdag 29 september begint de ouderenviering weer.
KOSTER VAN DE WEEK
24 mei
31 mei
07 juni
14 juni
21 juni

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

30 mei
06 juni
13 juni
20 juni
27 juni

Tiny Smit
Jan Siebers
Jan Knol
Tiny Smit
Jan Siebers

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

ACOLIETEN
29 mei
05 juni
13 juni
19 juni
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Marianne Keurs
Bertha Heidotting
Jan Siebers
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LECTOREN
29 mei
05 juni
13 juni
19 juni

Marianne Keurs
Truus Falke
Annie Bartels
Jan Siebers

GASTDAMES en GASTHEREN
29 mei
05 juni
13 juni
19 juni

René Tieck
Tonnie Conen
Bertha Heidotting
Luuk Ronde
BLOEMVERSIERING
Lenie Theijken
Mieke Schepers
Beatrix Scheepbouwer

LOCATIERAAD ZWARTEMEER
SAM’S KLEDINGACTIE
Sam’s kledingactie van 01 mei heeft 96 zakken opgeleverd.
Een heel mooi resultaat.
Bedankt allemaal voor uw inbreng.
De Locatieraad, Bertha Heidotting
OMZIEN NAAR ELKAAR
Werkgroep

aandacht voor nabestaanden
Contactpersonen:
Bertha Heidotting tel: 06-55335742
mail: berthaheidotting@gmail.com
Jan Siebers

Klaverblad

tel: 0591-313282
mail: jansiebers@hotmail.com
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ZIEKEN- en BEJAARDEN BEZOEK EN BLOEMENGROET
Weet u iemand die volgens u eens extra aandacht
verdient van de parochie door middel van een
bloemetje of een bezoekje, laat het ons even weten.
Jan Siebers tel: 0591-313282
Tiny Klein
tel: 0591-393425
U kunt ook aanvragen via de parochietelefoon:
06-51751592
DE BANIER
Het afgelopen schooljaar zijn er voor de kinderen van de Banier weinig
activiteiten door gegaan door het coronavirus. Vrijdag 23 april zijn de, ondanks
het coronavirus, koningsspelen wel doorgegaan! De kinderen kwamen
verkleed naar school, een grote stormbaan voor de groepen 3 t/m 8 en voor
de kleuters een groot springkussen. De kinderen konden spelletjes doen en
tussen de middag was er patat met een frikandel. Kortom; een superleuke dag
en alles was corona-proof! De activiteiten voor de kinderen van de Banier
worden georganiseerd door de oudervereniging.
Om naast de ouderbijdrage extra geld in te zamelen worden er ook extra
activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een kledinginzameling en elke
maand staat de oud papier container bij de Banier!
Dus breng uw oud papier bij de Banier voor de kinderen van de Banier.
Zie het affiche voor de datum wanneer de oud papier container bij school
staat.
Groet de oudervereniging van de Banier.

Vanaf 24 juni (rond 13.00 uur) tot 25 juni (rond 13.00 uur) staat de
papiercontainer weer bij de Banier!!

Breng uw oud papier naar de Banier.
De opbrengst komt ten goede aan de kinderen van de Banier.
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FAMILIEBERICHTEN

Overleden
15 april 2021

Nicolaas Walda (Nico)
In de leeftijd van 79 jaar
Meerwijk nz 23, 7894 AV Zwartemeer
22 april 2021

Maria Helena Germes–Lippold
In de leeftijd van 70 jaar
Verlengde van Echtenskanaal NZ 6, 7894 EA Zwartemeer
Dat zij mogen rusten in vrede.
WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE
Het is alweer mei en die maand begint in ons land met 2
bijzondere dagen namelijk de dodenherdenking en de
bevrijdingsdag. Net nog even gekeken naar de dodenherdenking.
Blijft toch altijd weer indrukwekkend. Het meisje dat het gedicht
voordroeg had goed gekeken hoe dat ging bij de inauguratie van
Joe Biden. Ze deed het heel goed. Maar ik was nog meer onder de indruk van
de voordracht van André van Duin. Heel persoonlijk met een lieve handkus
aan het slot voor zijn overleden vriend en levenspartner. Hij kan veel meer dan
alleen maar de komiek zijn.
Binnen de Rooms Katholieke Kerk is de maand mei toch vooral de Maria
maand. Voor het ontstaan van deze Mariaverering moeten we terug naar de
18e eeuw.
Het waren de Jezuïeten die tijdens hun volksmissies in de maand mei elke dag
een Maria meditatie hielden. En in de 18e eeuw hebben ze die meditaties
opgenomen in een speciaal devotieboekje gewijd aan Maria.
Over het waarom die gebeden in de maand mei plaatsvonden bestaan allerlei
anekdotes. Wie erin geïnteresseerd is kan dat allemaal vinden op internet.
Bij de Maria maand hoort natuurlijk ook het bidden van de rozenkrans. We
bidden de rozenkrans in onze kerk al ruim een jaar op de eerste dinsdag van
de maand voorafgaand aan de wekelijkse eucharistieviering. Maar in de
maand mei is dat op elke dinsdagavond om 18.30 uur met aansluitend de
eucharistieviering. Sommigen zeggen rozenkrans en anderen zeggen
rozenhoedje. Beide verwijzen naar de krans/hoed van rozen waarmee het
Klaverblad
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hoofd van Maria is getooid. Maar is het bidden van het rozenhoedje hetzelfde
als het bidden van de rozenkrans?
Neen het is niet hetzelfde. Bij het bidden van de rozenkrans wordt feitelijk
driemaal achter elkaar het rozenhoedje gebeden. Bij het rozenhoedje bidden
we vijf maal tien Weesgegroetjes, dus 50 in totaal, maar bij het bidden van de
rozenkrans zijn het dus 150. Het rozenkransgebed wordt afgesloten met de
litanie van Maria. In andere maanden van dit jaar sluiten we af met de litanie
van de H. Jozef, omdat we die dit jaar speciaal gedenken.
Sommigen van u zullen zeggen: "maar in oktober bidden we toch ook specifiek
de rozenkrans". Ja dat klopt. Dat heeft te maken met het feest van Maria van
de Rozenkrans dat door paus Pius V op 7 oktober 1571 is ingesteld. Dit naar
aanleiding van de door de christenen gewonnen zeeslag van Lepanto op de
Turkse Ottomanen.
In de literatuur kom je ook de naam van Pater Noster (Onze Vader) tegen voor
de rozenkrans. Maar dat is niet erg bekend.
Bij het bidden van de rozenkrans denken veel ouderen onder ons terug aan
hun kindertijd. Toen werd er vaak ook thuis de rozenkrans gebeden en dat was
knielend. En dat was op de kokosmat niet altijd even prettig.
Nu het kerkbezoek door het corona virus sterk is afgenomen blijven de collecte
opbrengsten natuurlijk ook sterk achter. Het zou daarom mooi zijn als u nog
een extra gift zou willen schenken aan onze locatie.
Vorige keer heb ik u gemeld dat er gelukkig weer een werkgroep actief is op
onze begraafplaats. Het ziet er allemaal weer mooi verzorgd uit. Bedankt
mensen.
Maar ook alle andere vrijwilligers die actief zijn in onze locatie erg bedankt voor
jullie inzet. Hopelijk komt er snel weer een moment dat we elkaar rond de kerk
kunnen ontmoeten om de ervaringen als vrijwilliger te kunnen delen met
anderen.
Wat niet zo leuk was is dat er van een graf een mooie stenen schaal met
planten is ontvreemd. Eigenlijk is dat een trieste zaak dat mensen tot zo'n daad
komen.
Op de zondag na Kerstmis vieren we het feest van de Heilige Familie. Pastoor
Okonek gaf mij aan dat bij gelegenheid van dat kerkelijke feest een gebruik is
om de zegen te vragen en te ontvangen in de weekendviering over iets
speciaals of bijzonders wat uw gezin aangaat. Dit zou bijvoorbeeld een
huwelijksjubileum kunnen zijn. Als u er meer over wilt weten kunt u contact
opnemen met pastoor Okonek.
Tot slot weer een spreuk of gezegde.
"Moeizame wegen leiden vaak naar mooie bestemmingen".
"Een rijk leven is een verzameling van kostbare momenten".
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UPDATE BEGRAAFPLAATS
Geachte Parochianen, hierbij een kleine update over de begraafplaats.
Op dit moment zijn wij druk bezig om de open gaten te dichten, die de
afgelopen jaren door verzakking zijn ontstaan. Wij willen jullie vragen, als het
mogelijk is om deze graven bij te houden, dit i.v.m. het onkruid wat nu op de
graven groeit.
Het gebeurt wel eens dat de ruimte tussen de graven beplant worden, of met
steentjes versierd wordt. Wij willen vragen om dit niet te doen, het is voor de
vrijwilligers lastig om alles onkruidvrij te krijgen.
Wij staan open om uw vragen te beantwoorden.
Wij zijn iedere donderdag morgen op het kerkhof bezig,
u bent van Harte Welkom met uw vragen.
Als u een bijdrage wil leveren om als vrijwilliger mee te helpen op het kerkhof,
dan bent u natuurlijk ook van Harte Welkom.
Vriendelijke groeten
Richard Valentin, beheerder kerkhof
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Doorndistel 16
Klazienaveen
Tel: 0591-312223
www.woonsfeerheine.nl
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COLUMN VAN DE BISSCHOP - APRIL

Dierenmishandeling
Onlangs werden mij foto’s toegestuurd van mishandelde dieren. Het schijnt
meer voor te komen dan we denken. Dat is trouwens met meer zaken zo.
Kindermishandeling is in corona-tijd ook toegenomen. Evenals
ouderenmishandeling! ‘Dit moet jij betalen, pa, anders kunnen we je niet meer
komen opzoeken’. Er is heel wat leed achter de voordeur.
Eerbied voor de schepping betekent ook eerbied voor dieren. Er zijn dieren die
onder onze verantwoordelijkheid vallen: huisdieren en dieren op boerderijen,
in dierentuinen en onderzoekslaboratoria. “Dieren nutteloos laten lijden of hun
leven verspillen is in strijd met de menselijke waardigheid” (Catechismus van
de Katholieke Kerk, nr. 2418). Wij dienen dieren goed te behandelen. Dat
betekent niet dat we geen dieren mogen houden in stallen of hokken, en geen
vlees mogen eten. Het gaat erom dat we ze niet mishandelen. Paus Franciscus
onderstreept deze samenhang tussen het omgaan met mensen en dieren als
volgt: “Het is ook waar dat onverschilligheid of wreedheid tegen de andere
schepselen van deze wereld [dieren] uiteindelijk altijd op de een of andere
manier wordt overgedragen op de wijze waarop wij andere mensen
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behandelen” (Laudato sí, nr. 92). De wijze waarop wij met dieren omgaan, zegt
iets over de wijze van omgaan met onze medemensen.
We hoeven met dieren niet om te gaan zoals
met mensen. Het zijn dieren. We mogen ook
van dieren houden, maar ze kunnen nooit
het menselijke contact vervangen. Toen
God voor Adam de dieren schiep, vond hij in
hen niet de hulp die bij hem paste (Genesis
2,20). Adam had Eva nodig als een
gelijkwaardig schepsel dat met hem kon
communiceren op hetzelfde niveau en
gelijkelijk van hem kon houden.
Respectvol omgaan met de schepping,
betekent dat we ook goed met dieren
omgaan. We maken van hen geen nutteloos
gebruik. We geven hen voldoende te eten en
goede en droge huisvesting. En geen
mishandelingen. Als we zo met dieren
omgaan eren we de Maker van dit alles.
+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden
COLUMN VAN DE BISSCHOP - MEI
De Bijbel letterlijk lezen?
We discussiëren wel eens over het lezen van de Bijbel, of dat letterlijk moet of
symbolisch. Maar wat verstaan we onder ‘letterlijk’? Betekent het ‘historisch
gebeurd’? We gebruiken het woord ‘letterlijk’ niet altijd zorgvuldig. Soms
zeggen we: “Het feest is letterlijk in het water gevallen.” We bedoelen dan dat
het de hele dag heeft geregend. Het feest is dus figuurlijk in het water gevallen.
Ik durf de stelling aan: we moeten de Bijbel letterlijk lezen. Maar dan moet ik
er wel bij zeggen wat ik daarmee bedoel. Ik bedoel dat we de Bijbel moeten
lezen zoals deze bedoeld en geschreven is. Als de Bijbel beeldspraak gebruikt
– bijvoorbeeld ‘God strekt zijn arm uit’ – dan moeten we het ook als
beeldspraak lezen. God heeft geen lichaam en ook geen arm. We spreken in
beelden over Hem om uit te drukken dat Hij zijn volk Israël gered heeft met
kracht. Letterlijk lezen is dan rekening houden met de beeldspraak.
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Schepping van Adam door Michelangelo in de Sixtijnse Kapel.
De meest bekende scène is de Schepping van Adam. Middels de bijna elkaar
rakende vingers wordt Adam door God bezield.
Als de schrijver van het eerste hoofdstuk van de Bijbel vertelt over de
schepping in zeven dagen, gebruikt hij de wetenschap die in die tijd gangbaar
was en de mythische verhalen die in die tijd in omloop waren (6 e eeuw voor
Christus). Hij had niet de wetenschappelijke kennis van nu. De schrijver heeft
geen historisch verslag willen geven volgens de eisen van deze tijd. Als ik zeg
dat we het scheppingsverhaal letterlijk moeten lezen, bedoel ik niet historisch,
maar dan bedoel ik: zoals de schrijver het bedoeld heeft.
De schrijver heeft willen zeggen dat hij ervan overtuigd is dat alles wat hij ziet
uit God voortkomt. Hij kon dat niet anders verwoorden dan met de verhalen
van zijn tijd.
Er zijn ook Bijbelverhalen die wel historisch zijn en dus ook zo gelezen moeten
worden. We kunnen dat bijvoorbeeld zeggen van koning David. Dan nóg speelt
de blikrichting van de schrijver een rol. Vaak heeft hij een bedoeling met de
manier waarop hij de gebeurtenissen vertelt. Dat proberen te ontdekken is
Bijbel lezen.
+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden

Klaverblad

Bisdomnieuws

Pagina | 47

Zoeken naar antwoorden
Heb geduld
met al wat onopgelost
in uw hart woont
en probeer
de vragen zelf lief te hebben…
Zoek niet naar de antwoorden,
zij worden niet gegeven
omdat u niet in staat zou zijn ze te leven,
en waar het om gaat,
is alles te leven.
Leef de vragen nu.
Misschien dat u,
op een dag in de toekomst,
langzamerhand,
zonder het zelfs te merken,
uw weg naar de antwoorden leeft.
Rainer Maria Rilke

