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PAROCHIEBLAD VAN DE PAROCHIE
MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE
Voor de locaties St. Joseph te Barger-Compascuum,
St. Willehadus te Emmer-Compascuum,
H. Henricus te Klazienaveen en H. Antonius van Padua te Zwartemeer.
PASTOR

PASTOOR

Pastor K. Mielnik

Pastoor J. Okonek

Kloosterweg 2

Stellingstraat ZZ 4

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

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

Sluitingsdatum inleveren kopij voor het volgende nummer van het
Klaverblad is vrijdag 2 juli 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. 7
Loopt van 24 juli t/m 10 september 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
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
zaterdag
zondag
dag
zaterdag

zondag

dag
zaterdag
zondag
dag
zaterdag
zondag
dag
zaterdag
zondag

26 & 27 juni
Klazienaveen
Barger-Compas
Zwartemeer
Emmer-Compas
3 & 4 juli
Klazienaveen
Poolse viering
Zwartemeer
Barger-Compas
Klazienaveen
Emmer-Compas
Klazienaveen
Poolse viering
10 & 11 juli
Emmer-Compas
Zwartemeer
17 & 18 juli
Barger-Compas
Klazienaveen
24 & 25 juli
Zwartemeer
Emmer-Compas

13e zondag d/h jaar
Pastor Mielnik
DoP
DoP
Pastor Mielnik
14e zondag d/h jaar
Pastoor Okonek

tijd
19.00
19.00
10.00
10.00
tijd
11.00

Pastor Mielnik
Pastoor Okonek
Pastor Mielnik
Pastoor Okonek
Pastoor Okonek

19.00
19.00
10.00
10.00
14.00

15e zondag d/h jaar
Pastor Mielnik
Pastor Mielnik
16e zondag d/h jaar
Pastor Mielnik
Pastor Mielnik
17e zondag d/h jaar
Pastor Mielnik
Pastor Mielnik

tijd
19.00
10.00
tijd
19.00
09.30
tijd
19.00
10.00

1

EHC

EHC

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 hierboven.
In juni, juli en augustus zijn er in
locatie Zwartemeer en Barger-Compas geen ouderenvieringen.
dag
06 juli
07 juli
20 juli
Klaverblad

locatie
Emmer-Compas
Klazienaveen
Klazienaveen

Kerk
Dillehof
Kerk

voorganger
Pastor Mielnik
Pastor Mielnik
Pastor Mielnik
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14.00
10.00
14.00
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VIERINGEN DOOR DE WEEK
In de vakantieperiode van 3 juli t/m 15 augustus
zijn er geen door-de-weekse vieringen.
Ook voor de doordeweekse viering graag aanmelden via de locatietelefoon
zie blz. 7 bij voorkeur op maandag en dinsdag voor 12.00 uur.
Pastoor Okonek of Pastor Mielnik zal in de door-de-weekse-viering voorgaan.
Dinsdag
19.00 uur locatie H. Antonius van Padua te Zwartemeer.
Woensdag 19.00 uur locatie St. Willehadus te Emmer-Compascuum.
Donderdag 19.00 uur locatie H. Henricus te Klazienaveen.
Donderdag 19.00 uur locatie St. Joseph te Barger-Compascuum.
In de r.-k. parochiekerken van Zwartemeer, Barger-Compas, Emmer-Compas
en Klazienaveen is het mogelijk, om te mediteren en in stilte te bidden tijdens
uitstalling en aanbidding van het H. Sacrament. Op de 1e dinsdag van de
maand in Zwartemeer, op de 1e woensdag van de maand in Emmer-Compas
en op de 1e donderdag van de maand in Klazienaveen en Barger-Compas in
alle kerken van 18.00 tot 18.55 uur en tijdens aanbidding is er ook gelegenheid
om te biechten. Aansluitend is dan om 19.00 uur de Eucharistieviering.
BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN
Week 25
Week 26
Week 27
Week 28
Week 29
Week 30

21 juni
28 juni
05 juli
12 juli
19 juli
26 juli

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

27 juni
04 juli
11 juli
18 juli
25 juli
01 aug

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

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
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

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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SACRAMENT VAN ZIEKENZALVING
Op tijd de Ziekenzalving ontvangen
Dit sacrament is een steun voor iedereen die lijdt en ziek is.
In momenten dat een mens ziek is, dan kan er angst en twijfel
zijn, ook naar God. Door de Ziekenzalving wil God op een
liefdevolle, troostende en sterkende manier bij de zieke en
natuurlijk ook bij de stervende mens komen. Men kan de
Ziekenzalving vaker ontvangen. Het gebeurt ook regelmatig
dat mensen voor een zware operatie de Ziekenzalving ontvangen. Er zijn
ouderen die jaarlijks het Sacrament van de Ziekenzalving ontvangen. Ze
voelen aan dat ze ouder worden en ze weten dan: de Heer is dicht bij mij, Hij
geeft mij kracht. Dus… graag op tijd doorgeven om in alle rust een afspraak te
kunnen maken en het ontvangen van het sacrament voor te bereiden. Op tijd
de Ziekenzalving ontvangen voorkomt teleurstelling!
U kunt voor het Sacrament van de Ziekenzalving contact opnemen met
Pastoor Okonek tel: 06-34905233 of Pastor Mielnik tel: 06-15153010, diegene
die op dat moment de uitvaartwacht heeft, zie het rooster op blz. 8.
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

Klaverblad

De Hoven 8

0591-649071 0591-769144

18.30-19.30

11.00-12.00
10.00-12.00
stuurgroep
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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.
WOORD VAN DE PASTOR
Vijf broden en twee vissen
Beste parochianen,
ieder jaar worden de kinderen in groep vier van het basisonderwijs uitgenodigd
om mee te doen met de Eerste Communie. Het is een jaarlijks hoogtepunt in
het parochieleven en in de beleving van de kinderen is het een groot feest. Als
het goed is niet alleen vanwege alle aandacht en cadeautjes, maar op de
eerste plaats omdat ze voor het eerst volledig de Heilige Eucharistie
meevieren, méé mogen doen aan ”de maaltijd van Jezus’’.
In verband met de coronamaatregelen kon de Eerste Communieviering vorig
jaar niet doorgaan. Deze wordt dit jaar gevierd op alle vier locaties:
20 juni in Emmer-Compascuum, 4 juli in Klazienaveen en na de zomervakantie
in Barger-Compascuum en Zwartemeer.
Het thema van de Communieviering is “Vijf broden en twee vissen.”
En dit thema sluit zich aan bij de vraag: waarom dan Eerste Communie?
We weten dat God onze Vader is
en Hij heeft alles gemaakt en wil
dat de mensen gelukkig zijn. En
we weten ook dat Jezus Gods
Zoon is. Hij wil ons gelukkig
maken. Hij is voor de mensen
gestorven aan een kruis. Maar Hij
is ook verrezen, weer levend
geworden.
Pagina | 10
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Jezus blijft bij ons in de Kerk. Wij horen bij de Kerk, omdat wij gedoopt zijn. Wij
kiezen voor Jezus, en wij geloven in Hem.
In het Evangelie van de Eerste Communieviering horen we wat Jezus voor de
mensen deed. Hij gaf brood voor heel veel mensen die bij Hem kwamen.
Iedereen kreeg genoeg brood. Maar dat was zo lang geleden. Wat doet Jezus
nu, voor ons, de mensen die leven in 2021? Daar gaat de Communie – de
Eerste Heilige Communie – daar gaat het elke Eucharistieviering – over.
Als wij Eerste Communie
doen, dan krijgen wij voor het
eerst in ons gelovig leven een
klein stukje brood – “de
hostie”. De hostie ziet er uit
als brood, maar het is Jezus.
Het is het Lichaam van
Christus. Tijdens het Laatste
Avondmaal, nam Jezus het
brood, dankte God en gaf het
aan zijn leerlingen en zei:
“Dit is mijn Lichaam dat voor
u gegeven wordt”.
In iedere Eucharistieviering doet de priester hetzelfde. Hij neemt de hostie en
zegt: “Dit is het Lichaam van Jezus”. En dan is de hostie geen brood meer,
maar Jezus! We noemen dat Consecratie. Dat betekent: Jezus komt bij ons.
Het brood is nu het Lichaam van Jezus. Bij elke Eucharistieviering wordt het
brood het Lichaam van Christus.
Door de week en in het weekend gaan wij naar de kerk. Dan vieren we de
Eucharistie. Het is een Grieks woord. Het betekent dat we God danken voor
Jezus en dat we samen aan tafel gaan. En inderdaad, op een heel bijzondere
manier staan Christenen dankbaar in het leven. Ze zijn dankbaar voor hun
leven en voor de wereld waarin zij wonen. Dankbaar voor de goedheid en de
trouw van God, voor de gelovige gemeenschap rond Jezus van Nazareth.
Dankbaar voor de hoop en het vertrouwen die zij putten uit het besef dat er
altijd Iemand is die van hen houdt.
Dat is ook de reden waarom we de Eerste Communie gaan doen. Want Jezus
houdt van ons. Jezus wil in ons aanwezig zijn als onze levende God. Hij zal
voor ons zorgen dat we gezond blijven in lichaam en geest, zodat we in Jezus
mogen leven.
Hij geeft ons zijn lichaam, zijn leven. We zijn in zijn handen veilig.
Hij houdt van ons totaal, onvoorwaardelijk en tot in eeuwigheid.

Klaverblad

Algemene Informatie

Pagina | 11

Samen met Pastoor Okonek wensen wij aan alle communicanten toe…
“... twee stevige voeten
om door het leven te gaan.
Twee stevige handen
om anderen bij te staan.
Een mond om te lachen
met vrienden die vrolijk zijn,
maar ook om mensen te troosten
bij tegenspoed en pijn.
Twee heldere ogen
om te zien wat kwaad is of goed.
Dan zullen jullie altijd weten,
de weg die je volgen moet.
Een liefdevol hart,
een hart dat mensen bemint.
Maar bovenal heb je Gods zegen:
wordt heel gelukkig mijn kind!”
Pastor Karol
VAN DE BESTUURSTAFEL
Langzaam wordt het zomer.
De tijd dat veel mensen
plannen maken voor hun
vakantie, maar dat is dit jaar
best wel lastig. Want waar kun
je heen en hoe veilig is het
daar? Maar gelukkig zijn er
steeds
minder
Corona
besmettingen en mogen we
steeds weer iets meer. Zo
mogen we meer mensen in
onze Kerk ontvangen, waar we
heel blij mee zijn.
Als bestuur zijn we volop aan het nadenken over wat er straks weer mogelijk
wordt. Welke activiteiten kunnen we dit jaar nog realiseren?
Vindt u het leuk om daar in mee te denken? Of misschien bij bepaalde
voorbereidingen helpen? Iedereen is welkom! Laat het horen op uw locatie of
bel de parochietelefoon (06-517 515 92).
En vergeet u niet te stemmen op onze Kerstfilm?

Pagina | 12
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NIEUWS VAN DE BEGRAAFPLAATSEN
De vorige keer gaven we aan dat we volop bezig
waren met het actualiseren van de gegevens van
rechthebbenden
van
graven
in
Emmer
Compascuum. Rechthebbenden van graven,
waarvan het grafrecht nog loopt, krijgen, na het
terugsturen van het rechthebbende formulier, een
grafakte. Onlangs mocht pastoor Okonek de 1000ste
grafakte uitreiken aan mevrouw Deddens-Over.
Het team van de begraafplaatsadministratie heeft
hiermee veel werk verricht en langzaam aan kunnen
we zeggen dat onze administratie op orde begint te
komen. Bent u rechthebbende van een graf en bent u nog niet benaderd om
de gegevens, die wij hebben, te controleren, wilt u dan contact met ons
opnemen?
Dit kan via de parochietelefoon 06-51751592 of via de mail
begraafplaasten.mhvd@gmail.com
Het mag gaan om een graf in Barger Compascuum, Emmer Compascuum,
Klazienaveen of Zwartemeer.
LITURGIEROOSTER EN VAKANTIE
Van 3 juli tot en met 15 augustus is één van onze pastores
afwezig i.v.m. vakantie. Dan is er een liturgie
vakantierooster. Dat betekent dat er in die periode geen
door de weekse vieringen zijn.
Ook zijn er in die weken twee weekenddiensten in onze
parochie i.p.v. vier. Om de andere week zal er dan op
iedere locatie een weekendviering zijn.
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GENOMINEERD: WAARDERINGSPRIJS 2021 GEMEENTE EMMEN
Beste Klaverbladlezers,
heeft u het ook al in de krant gelezen of op internet gezien?
Wij zijn met de kerstfilm ‘Het wonder van Kerst in twintig
twintig’ genomineerd voor de Waarderingsprijs van de
Gemeente Emmen!
Veel mensen hebben in december genoten van de filmuitzending via onze
YouTube pagina: Maria, Hertogin van Drenthe’.
(De film is nog te bekijken https://www.youtube.com/watch?v=ZZkGXuz6Vpg)
Met veel vrijwilligers is het tot stand gekomen in Coronatijd. We brachten het
kerstverhaal in de huiskamers en probeerden de mooie kanten van ons dorp
te laten zien. We hebben de ondernemers erbij betrokken, het openbaar
vervoer (Qbuzz had speciaal een bus beschikbaar gesteld met bestemming
‘Bethlehem’ en zelfs Nieuw Dordrecht kwam in beeld want daar kwamen de
koningen bij de kamelen. Bij het prachtig verlichte kerkje van Roswinkel waren
het de engelen die de herders op de hoogte stelden van de geboorte van
Jezus. Het is ‘Het wonder van Kerst in twintig twintig’.
Wij zijn er trots op dat we deze film mochten maken. Want zo konden we de
kerstsfeer en een lichtpuntje bij de mensen thuisbrengen. We zijn nu, met nog
drie andere projecten, genomineerd voor de Waarderingsprijs en iedereen
mag stemmen!
Als u meedoet en ook uw stem uitbrengt dan maken we vast een kans. U kunt
meedoen door een digitale stem uit te brengen https://stemvan.emmen.nl
of door een stemformulier in te vullen die op iedere locatie achter in de kerk
ligt. U kunt het dan direct invullen en het stemformulier in de doos doen die
erbij staat. De stemmen moeten uiterlijk 30 juni bij de gemeente binnen zijn.
We hopen dat u/jij meedoet. Hartelijk dank alvast!
Musical/film
team St.
Willehadus
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Doorndistel 16
Klazienaveen
Tel: 0591-312223
www.woonsfeerheine.nl
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BARGER-COMPASCUUM – LOCATIE ST. JOSEPH
Kerk en Pastorie:
Verlengde Oosterdiep W.Z. 67
7884 RK Barger-Compascuum
Telefoon: 0591-349051
Website: mariahertoginvandrenthe.nl
Voor alle betalingen:
NL15 RABO 0104 3049 52
t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe
St. Joseph

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

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

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

REDACTIE EN LOCATIEBUREAU
Mailadres: lb.joseph.mhvd@gmail.com
of in de brievenbus van de pastorie

LOCATIETELEFOON
St. Joseph: 06-57683379

CONTACTPERSOON BEZORGING
Truus Dijck: 06 163 877 33

Klaverblad
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zaterdag 26 juni
Anneliese van Rijswijk-Nijkamp, Jo Robben.
Zaterdag 3 juli
Anneliese van Rijswijk-Nijkamp, Annie Greve-Gepken, echtpaar KoiterHartmann, echtpaar Vedder-Wehkamp, fam. Berends-Hölscher, Gerhard
Heinrich Lübbers, Jo Robben, Lies Hartmann, ouders Berends-Lippold, ouders
Tubben-Keizer, Wim Wehkamp.
Zaterdag 17 juli
Anneliese van Rijswijk-Nijkamp, Annie Hölscher-Arling, fam. Nijzing-Heller,
Gerhard Heinrich Lübbers, ouders Tubben-Keizer.
KOSTERS
G. Wolken 0591-349033
S. Siekman 0591-859762

M. v.d. Aa 0591-349144

FAMILIEBERICHTEN
Overleden

Anneliese van Rijswijk- Nijkamp
op de leeftijd van 89 jaar
We wensen de familie God’s Kracht en sterkte toe !!
OUDERENVIERING
In juli en augustus zijn er geen ouderenvieringen in onze kerk.
SCHOONMAAK KERK
Donderdag 8 juli, 12 augustus, 16 september, 21 oktober, 18 november en
16 december wordt de kerk schoongemaakt.
FELICITATIES
Wij willen iedereen die in deze periode iets
te vieren heeft, namens de parochie

Van harte

feliciteren

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: 0591-348843
Pagina | 18
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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 uur-19.30 uur is geopend.
VAKANTIESLUITING LOCATIEBUREAU
Tijdens de schoolvakantie van 15 juli t/m 19 augustus zal het locatiebureau
gesloten zijn. Donderdag 26 augustus zijn wij dan weer vanaf 18.30 uur
aanwezig. Uw misintenties kunt u d.m.v. een briefje in de brievenbus
doorgeven.

We wensen u allen een fijne en
zonnige vakantie toe!
Herman, Truus, Conny en Truus

Klaverblad
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EMMER-COMPASCUUM – LOCATIE ST. WILLEHADUS
Kerk en Parochiehuis:
Hoofdkanaal O.Z. 82 A
7881 CN Emmer-Compascuum
Telefoon: 0591-351351
Website: www.mariahertoginvandrenthe.nl
Voor alle betalingen:
NL25 RABO 0330 6792 01
t.n.v. RK Parochie Maria,
Hertogin van Drenthe St. Willehadus

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

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

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

LOCATIETELEFOON
St. Willehadus: 06-57673387
KERKHOF
Beheerder:

Joh Heine

0591-351905

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

UITVAARTLEIDER
Dhr. B. Zomer tel: 06-53188727
RK. Begrafenisvereniging Sint Barbara
Website:
http://rksintbarbara.nl

Klaverblad
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zondag 27 juni
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam.
Mulder-Wolters, Bé Möller, fam. Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina WolthuisWeghorst, ouders Welling-Tieben, Renk Kuper, Hennie en Riet DeimanDekkers, Gradus Welling, Gré van Uem-Mensink, Rika Harms-Schulte, Marlies
Snuverink-Sturre, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Henk Sturre.
Zondag 4 juli
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters,
Bé Möller, Jozef Sturre, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard
Mensink, Truus Over-Meijer, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, Diny
Hendriks, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Jan Geert Meijer,
Taeke Graafsma, Herman Heijnen, voor ouders van ongedoopt gestorven
kinderen.
Zaterdag 10 juli
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam.
Mulder-Wolters, Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Maria
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers,
Henk Thole, Taeke Graafsma, Herman Heijnen.
Misintenties voor weekend 17/18 juli om half 10 in Barger-Compas
LET OP: voor deze misintenties wordt gebeden in de viering op woensdag 18
augustus.
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters,
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Renk Kuper, fam KuperWolbers, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus Welling, ouders WellingFehrmann, Gré van Uem-Mensink, Henk Scheven, Hennie Bredek, Taeke
Graafsma, Herman Heijnen.
KOSTER VAN DE WEEK
ma 21 juni
ma 28 juni
ma 05 juli
ma 12 juli
ma 19 juli

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

zo 27 juni
zo 04 juli
zo 11 juli
zo 18 juli
zo 25 juli

José Wessel
Margriet Ahlers
René Berendsen
Diny de Roo
José Wessel

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

LOCATIEBUREAU
do 24 juni
do 01 juli
do 08 juli
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Tilda Heine
Christa Schut
Tiny Hogenbirk

do 15 juli
do 22 juli

Emmer-Compascuum

Tilda Heine
Christa Schut

Klaverblad

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR
DATUM
zo 27 juni
zo 04 juli
za 10 juli
zo 18 juli
zo 25 juli

MISDIENAAR/ACOLIET
Jo-Ann Loves
Rianne Hoesen
Marit Gustin
Vakantierooster geen viering
Sander Bos

LECTOR
Diny Thole
Harry Fecken
Ria de Vries
Erik Meijer

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN
Groep 3
Groep 1

05 juli
19 juli

t/m
t/m

09 juli
23 juli
BLOEMVERSIERING

Gr 4
Gr 1
Gr 2

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

21 juni t/m 04 juli
05 juli t/m 18 juli
19 juli t/m 01 aug

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

KVE
Mei - juni REISJE
Alle bijeenkomsten zijn in ons Parochiehuis
en beginnen om 19.30 uur, alle data onder voorbehoud!
CONTACTMIDDAG
Op dinsdag 6 juli 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
FAMILIEBERICHTEN
Verhuisd
Mevrouw M.G. Wösten - Zaan is verhuisd
Van Spoel 31 naar
Hondsrugweg 101, De Holdert kamer 513,
7811 AB Emmen
We wensen haar een heel goede tijd op haar nieuwe adres.
Klaverblad
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JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 23 JULI
B.F.P. Thole - van Luijn
A.E. Möller - Rolfes
H.A. Arling - Thole
Zr. Euphemia Petterson
J.W. Wellen
H.W. Smits

Emmer-Compascuum
Emmer-Compascuum
Emmer-Compascuum
Amersfoort
Emmer-Compascuum
Emmer-Compascuum

27-6-1945
1-7-1943
2-7-1942
2-7-1923
9-7-1941
13-7-1938

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.
VOORSTELLEN COMMUNICANTEN
Zondag 30 mei hebben de kinderen, die 20 juni hun Eerste Heilige Communie
gaan doen, zich voorgesteld in de kerk.
Het thema van de viering was ‘Ik maak jullie vissers van mensen’.

De kinderen hadden allemaal een boot gemaakt met daarop hun naam en een
foto. Eén voor één stelden zij zich voor en mochten vervolgens in de boot
stappen die voor het altaar lag. De kinderen hebben een actieve rol gespeeld
in deze viering. Het was een bijzondere en mooie viering.
We wensen de communicantjes veel succes
met de laatste voorbereidingen van hun
Eerste Heilige Communie op 20 juni!
Pagina | 24
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NORMAAL
Als u dit, vers van de pers leest, zijn wij al bijna op het punt dat de
zomervakantie aanbreekt. Maar we zijn vooral op weg terug naar ‘normaal’,
tenminste, de normale routine. Zelfs nu is het nog te vroeg om te zeggen, hoe
dat ‘normaal’ van de zomer er uit zal gaan zien. Kunnen wij al dingen doen,
die wij normaal rond deze tijd zouden doen? Of wij het gewend zijn is wat
anders, want wij kennen eigenlijk deze laatste maanden een steeds
veranderende situatie om ons heen en het raakte ons allemaal.
Wij hebben ons gedrag moeten aanpassen, en langzaamaan
wordt ons ‘normaal’ omgevormd. Mensen schrikken nu als iemand
per ongeluk een hand uitsteekt. ‘O, ja! herinneren ze zich ineens:
’Mag niet!’
Verwondert u zichzelf ook als u, bijvoorbeeld in een pre coronafilm, al die
mensen zo dicht bij elkaar ziet?
Aan sommige dingen zullen wij ons nog een best poosje moeten houden,
willen wij een zo veilig mogelijke omgeving krijgen met elkaar, om in te leven
en te werken. Toch verlangen wij naar de tijd dat het niet meer hoeft. Wij willen
dat ‘nieuwe normaal’, wat eigenlijk ‘abnormaal’ is, niet voor altijd.
Maar misschien houden wij er ook wel wat goede dingen van over. ‘Normaal
gesproken’ is het een vakantie, die ons even een andere blik geeft. Maar dit
jaar, vakantie of geen vakantie, kunnen we nadenken over wat echt belangrijk
is in het leven.
Wij hebben gezien dat wij solidair met elkaar kunnen zijn. Samen er voor gaan
om kwetsbare mensen te beschermen. In de loop van de tijd hebben wij ook
gezien dat het voor sommigen – als de solidariteit afbrokkelt – te lang duurt.
Wij hebben ongekende rust ervaren (het fileprobleem was ineens opgelost,
zonder er een euro aan uit te geven!) maar ook veel mensen konden hun vak
niet uitoefenen. Terwijl weer anderen, b.v. in de zorg, het extra werk bijna niet
aan konden.
Ook in onze parochie en locatie komt zo langzamerhand het ‘normaal’ terug.
In de steeds veranderende situaties, kan het een heel verschil maken hoe wij
er tegen aan kijken. En we hebben altijd gelet op wat wél kon en dat gaf nieuwe
inzichten. Zo werden wij geïnspireerd om opnieuw te kijken naar wat wél
mogelijk is:
➢ Livestreamvieringen.
➢ De Kerstmusical werd gefilmd en via YouTube
uitgezonden.
➢ Leden van koren zetten zich in, om toch nog de
vieringen op te luisteren met zang.
Wij kregen een nieuwe waardering voor ‘gewone’ dingen en
we zijn er als St. Willehaduslocatie sterker door geworden.
Klaverblad
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Hoe het ‘normaal’ zal veranderen tussen het ‘nu’ als we dit schrijven en het
‘nu’ als u dit leest is gissen, maar wij zijn blij met het vooruitzicht, dat er steeds
meer mensen (nu al 75) in de kerk mogen komen.
Dat we zo langzamerhand weer activiteiten kunnen opstarten en wat is het fijn
om te zien dat elk weekend weer meer mensen komen om samen Eucharistie
te vieren. Het geeft moed en vertrouwen in de toekomst, dat de verbondenheid
gebleven is en niet in lockdown is gegaan!
Wij heten u van harte welkom in ons huis, onze kerk!
Welkom thuis!
Locatieraad St. Willehadus.
MARIA IN BEELD
Het ‘Marialof’ op Tweede Pinksterdag was ook dit jaar weer digitaal mee te
vieren. En velen hebben het meegevierd. Het is een heel mooie viering
geworden, mede dankzij de vele vrijwilligers.
De bloemversiersters hadden in de kerk en bij de kapel prachtig versierd. De
kapel was zoals altijd weer stralend schoon.

Degenen die zorgdragen voor de kapel hadden
gezorgd voor volop kaarsjes en vaste planten. De
koorleden hebben als nachtegalen gezongen. Samen met de pastores,
acolieten, lector, koster, tuinmannen en nog vele anderen, zorgden de
livestreammedewerkers (waaronder ook een aantal jongeren) er voor dat
Maria perfect in beeld kwam. Er was zelfs voorafgaand aan de
livestreamviering een interview, door één van de jongeren van onze parochie
met diaken Sander Hof. Hij ging samen met pastor Karol voor in de viering,
gesteund door een aantal buurt-pastores. Hartelijke dank aan iedereen!
N.B. We mochten ook nog een gift ontvangen voor de onkosten van het
Marialof. Daarvoor ook onze hartelijke dank!
Locatieraad St. Willehadus
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TAXIPASTORAAT
Ik begin vandaag met het ophalen van mijn ‘knuffel Marokkaan’, ik weet niet of
je dat in deze gekke tijd nog zo benoemen mag... maar goed.
We hebben in ieder geval altijd een hoop lol
samen. Ik kom met de bus voor zijn woning en
blijf nu even bewust in de taxi zitten. De
laatste keer zei hij dat hij als Nederlander met
een niet westerse achtergrond best zelf wel
in- en uit kan stappen. Dus ik roep hem dan
ook lachend toe dat ik lekker blijf zitten en dat
hij zich wel redden mag. Hij vraagt of we nog
even sigaretten kunnen kopen, iets waar je
normaal gesproken niet aan kan beginnen
natuurlijk, maar nu kom ik letterlijk langs de benzinepomp, dus ‘snel erin en
eruit’ zeg ik hem. Dankbaar als hij is, springt hij weer in de bus en breng ik
hem naar het opgegeven adres. Daar zegt hij me nog dat hij opgehaald wil
worden door een leuke volle vrouwelijke chauffeuse. Ik maak natuurlijk de
flauwe grap dat we die binnen het korps niet hebben ‘maar wacht even’ zeg ik
hem ‘ik vraag het even aan de jongens van de planning’. Die kennen me al
een tijdje dus reageren lachend via de BCT-werkcomputer op mijn bericht.
Schaterlachend stapt mijn grote vriend uit en klopt nog even op mijn bus, mooi
man!
In het centrum van Emmen breng ik een vrouw naar de ING-bank en als je het
plein op rijdt heb je links de Action en rechts die ING-bank. Ik moet namelijk
ook nog een vrouw ophalen bij de Action die eigenlijk, weet ik uit ervaring, altijd
wat te piepen heeft. Dus rechts voor de ING ga ik weer terug naar links en naar
de Action. Voor die winkel staat een rij wachtende mensen en ik roep ze toe of
alles gratis is vandaag. Er staat een enkele man tussen en die reageren
onmiddellijk. Maar dan opent de dame die ik op moet halen haar mond met ‘je
reed zeker verkeerd’? ‘Zucht’ denk ik ff tot 10 tellen en leg haar duidelijk uit dat
ik eerst een klant naar de ING moest brengen. ‘Ja ja’ roept ze nog. En de rij
wachtende mensen krijgt het verhaal duidelijk mee en we lachen er samen
even om. Discussie, mede door mijn omstanders in de kiem gesmoord. Ik hijs
haar, ze loopt slecht, in de bus en breng haar naar huis alwaar ik haar een fijne
dag toewens en tot de volgende keer maar weer. Altijd blijven lachen.
Op naar het volgende adres waar de man en de vrouw meestal samen
opgehaald worden maar ik lees in de BCT dat de man naar het ziekenhuis
moet en de vrouw naar de Jumbo. De deur gaat open en ik zeg ‘gaan we nu
gescheiden op pad’? Dan mag de één vlak achter me zitten en de ander zo
ver mogelijk achterin want dan is de reis ook gescheiden.
Aardige mensen en we lachen er samen even om, al babbelend over het ‘fijne’
herfstweer in deze lente breng ik eerst de man even naar het ziekenhuis.
Klaverblad
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Daar zeg ik hem dat we ervoor zorgen dat ze vandaag samen weer in huis
komen. Dat vindt hij mooi en zegt me dat ikzelf dat dan maar even regelen
mag. Mooi man beetje ouwehoeren.
Op naar De Wijk waar ik een vrouw mag ophalen die al zwaaiend bij een
instelling staat. Ze heeft een zoon, verteld ze me, die daar begeleid woont
maar naar haar toe heel dwingend kan zijn en dat het haar veel energie kost.
We praten samen even over het leven waarin voor mijzelf centraal staat dat je
toch moet proberen om mee te bewegen, want zwemmen tegen de stroom in
daar word je doodmoe van. Glas half vol.
Ik vertel over mijn korte vakantie op Texel, zij is gek van Ameland. Leuke klik.
Bij haar huis staat een man de tuin te doen. Ik zeg ‘stoppen bij de
tuinkabouter’? Lachend zegt ze me ‘dat ga ik zeggen’. Ik ben haar echter voor
en zeg tegen de man dat ik stoppen moest bij de tuinkabouter. Goede buren
dus er wordt hilarisch gelachen. Met een smile vervolg ik mijn weg.
Prachtige dag, alle goeds, Harry

Voor iedereen die
geslaagd is:
van harte gefeliciteerd!
Voor degenen die het nu
nog niet lukte of een
herkansing krijgt, veel
succes gewenst voor de volgende ronde.
En voor degene die nog geen examen hoeven te doen, nog even volhouden,
het gaat om de laatste loodjes
Locatieraad Willehadus
TREKKING VERLOTING PAASKAARS 2020

Woensdag 9 juni heeft pastor Karol
de trekking voor de verloting
van de Paaskaars verricht.
De gelukkig winnaar is dit jaar:
Mariëlle Oost
Van harte gefeliciteerd!
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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
CONTACTGEGEVENS UITVAARTVERENIGING IN CHRISTO SALUS
Website:
www.uitvaartzorgics.nl
Mailadres:
leden@uitvaartzorgics.nl
Tel. ledenadministratie:
06-28660516 of 0591-312499
MELDEN STERFGEVAL
Bij een sterfgeval kunt u zich in verbinding stellen met:
uitvaartleider H.J. Harmes
tel: 0591-394528 mob: 06-22480061 b.g.g.
E. Seubers-Wittendorp tel: 0591-707101 mob: 06-38965889
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zaterdag 26 juni
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, Anna Angela Menzen-Kappen en overl. fam., Cornelis Johannes
Verwer, Marietje Wolters-Sandten, Anna Catharina Lingenaar-Gerfen.
Zondag 4 juli
Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der
Werf, overl. ouders Bruins-Arling, overl. ouders Siewes-Heijnen, Angela Dina
Ellerman en Steffen Groen, Jan Roufs, Bennie Heidotting en Griet HeidottingPeters, overl. ouders Fuhler Sturre, overl. ouders Sikkens Yntema, overl. fam.
Kolmer-Sijbom-Roufs, overl. ouders Plas-Rolfes, Marietje Wolters-Sandten,
Anna Catharina Lingenaar-Gerfen.
Zondag 11 juli
Mannus Plas en Maria Helena van Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Sophia
Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Angela Dina
Ellerman en Steffen Groen, Lubertus Beukers en Maria Magretha Hemel en
Johannes Hermannus Hemel en overl. fam., Bennie Heidotting en Griet
Heidotting-Peters, overl. ouders Veringa-Kolmer, Marietje Wolters-Sandten,
Anna Catharina Lingenaar-Gerfen.
I,v,m, het zomerschema worden deze misintensies volgende week
voorgelezen.
Zondag 18 juli
Harm Berend Jonker en Johanna Maria van Rijswijk en overl. kinderen, Gerard
Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Harm Kolmer,
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Jan
Roufs, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. fam. KolmerSijbom-Roufs.
OUDERENVIERING
Op woensdag 7 juli om 10.00 uur is er onder
voorbehoud een viering in de Dillehof.

KAARTEN
Voorlopig niet.
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CONTACTMIDDAG voor OUDEREN
Dinsdag 20 juli 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

KOSTER VAN DE WEEK
21 juni
28 juni
05 juli
12 juli

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

27 juni
04 juli
11 juli
18 juli

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

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

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK
za 26 juni
zo 04 juli
zo 18 juli

G. Timmerman
A. Verdel
B. Menzen

0591-317726
0591-312976
0591-316132

VERGADERINGEN en BIJEENKOMSTEN
Datum
di 06 juli

Tijd
19.00 uur

Gelegenheid
Redactie Klaverblad

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

FAMILIEBERICHTEN
Overleden

17 mei

Anna Catharina Lingenaar – Gerfen
79 jaar
21 mei

Marietje Wolters – Sandten
81 jaar

Dat zij mogen rusten in vrede.
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ROOSTER LECTOR - ACOLIET - ORGANIST - CANTOR
Datum
za 26 juni
zo 04 juli
Zo 18 juli

Lector
G. Drent
S. Karstenberg
G. Lambers

Acoliet
H. Maatje
R. Harmes
J. Lohuis

Orgel/Cantor
M. Bruinewoud
Jesus Freaks
H. 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
Albert tel: 06-44720966
STROOIVELD
Het strooiveld bij het R.-K.-kerkhof is uitgebreid en verfraaid. Zo is de
beplanting aangepast, nieuwe bestrating aangelegd en is er een bankje
geplaatst. Er zijn diverse mogelijkheden om een gedenkplaatje aan te brengen
aan de rand van het strooiveld. Het strooiveld zou een mogelijkheid kunnen
zijn om dierbaren op een mooie plek te kunnen uitstrooien en deze plek later
nog eens te bezoeken. De heer T. Knegt heeft vele uren besteed aan deze
uitbreiding.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer T. Knegt via tel: 0591314884. Elke woensdagochtend is hij
samen met de onderhoudsploeg van het
kerkhof aanwezig. Misschien is dit voor u
ook een gelegenheid om informatie in te
winnen. Natuurlijk kunt u ook bellen met de
parochietelefoon (06-51751592) of mailen
naar: begraafplaatsen.mhvd@gmail.com
ONDERHOUD VAN DE KERK EN PASTORIE
Jongstleden 19 mei is in de pastorie een kozijn
vervangen door aannemingsbedrijf Robben 2. Het
houten kozijn is vervangen door een kunststof kozijn.
Het kozijn is voorzien van dubbel
glas en is onderhoudsvrij.
Het is de bedoeling dat deze
zomer de kozijnen bij de ingang
van de kerk en bij de pastorie
worden
geschilderd
door
schildersbedrijf Schnoing.

Klaverblad

Klazienaveen

Pagina | 33

VERJAARDAGEN VAN PAROCHIANEN
In deze maand juli zijn de volgende parochianen jarig:
Mw. J. Tieben-Bloem wordt op 4 juli 89 jaar
Dhr. J.H. Heller wordt op 4 juli 85 jaar
Mw. Wittendorp-Sulmann wordt op 5 juli 90 jaar
Mw. T.J. Robben-Sijbom wordt op 7 juli 88 jaar
Mw. H. Post-Snieders wordt op 9 juli 87 jaar
Mw. A.H. Peters-Bakker wordt op 10 juli 88 jaar
Dhr. B.L.B. Valke wordt op 13 juli 87 jaar
Mw. M.H.A. Siebum-Arling wordt op 17 juli 86 jaar
Mw. A.M. van Ommen-Wosten wordt op 20 juli 93 jaar
Allen van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!
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 tel: 0591-649071, dit kan op maandagavond
van 18.15 uur tot 18.45 uur.
Ook willen we graag verhuizingen gaan vermelden. Indien u gaat verhuizen en
u wilt dit in het Klaverblad vermeld hebben, wilt u dan uw verhuisbericht naar
ons locatiebureau sturen, of bij de kerk in de brievenbus doen?
SCHUTTING KERKHOF
Wederom is de schutting bij het kerkhof beschadigd. Dit keer niet door een
storm, maar door een traumahelikopter. Door een bouwongeluk op de hoek
Langestraat/Jongeriusstraat was er een traumahelikopter geland op het
parkeerterrein tussen de Lidl en de Aldi. De daardoor ontstane wind blies de
schutting omver.
De herstelwerkzaamheden
vinden plaats in overleg met
de Fa. Doornbos, welke
mede-eigenaar is van de
schutting.
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Willie en Jannet
 Dijck

Kanaal A NZ 100

Emmer-Compascuum
Tel: 06-50206237








Woensdagmorgen: Nieuw-Weerdinge

Donderdagmorgen:
  Emmer-Compascuum

Donderdagmiddag:
Vrijdagmorgen:
Vrijdagmiddag:
Zaterdagmorgen:

Klaverblad

Ter Apel
Zwartemeer
Musselkanaal
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
Zondag 27 juni
Ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard.
Zaterdag 03 juli
Ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, Annie en Hendrik
Peters, Bennie en Binie Wösten-Siebum.
Zondag 11 juli
Berry Schepers, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard,
Annie en Hendrik Peters.

Na de Eucharistieviering van zondag 11 juli wordt u uitgenodigd
voor een kop koffie. Onder voorbehoud van Covid-19
Weekend van 17 en 18 juli GEEN dienst, zie voorin het Klaverblad daar
kunt u vinden waar eventueel een kerkdienst wordt gehouden.
COLLECTE
ONDERHOUD KERK
OUDERENVIERING
In de VAKANTIE PERIODE JUNI, JULI en AUGUSTUS
zijn er geen ouderenvieringen i.v.m de vakantie periode.
Op woensdag 29 september begint de ouderenviering weer.
KOSTER VAN DE WEEK
28 juni
05 juli
12 juli
19 juli

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

27 juni
04 juli
11 juli
18 juli
25 juli

Jan Siebers
Jan Knol
Tiny Smit
Jan Siebers
Jan Knol

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

ACOLIETEN
27 juni
03 juli
11 juli
17 juli

Klaverblad

DoP Annie &Jan
Marianne Keurs
Bertha Heidotting
Geen kerkdienst

Zwartemeer
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LECTOREN
27 juni
03 juli
11 juli
17 juli

DoP Annie &Jan
Bertha Heidotting
Marianne Keurs
Geen Kerkdienst

GASTDAMES en GASTHEREN
27 juni
03 juli
11 juli
17 juli

René Tieck
Tonnie Conen
Bertha Heidotting (Koffie drinken)
Geen Kerkdienst
BLOEMVERSIERING
Lenie Theijken
Mieke Schepers
Beatrix Scheepbouwer

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
Datum
01 juli

Tijd
19.00 uur

Naam
Vergadering locatieraad
OMZIEN NAAR ELKAAR

Werkgroep

aandacht voor nabestaanden
Contactpersonen:
Bertha Heidotting tel:
mail:
Jan Siebers
tel:
mail:

06 55335742
berthaheidotting@gmail.com
0591-313282
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
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FAMILIEBERICHTEN

Overleden
Op 24 mei

Gerardus Henricus Johannes Siebers (Gerard)
in de leeftijd van 75 jaar
De Doorlaat 38, 7894 GA Zwartemeer
Op 25 mei

Franciscus Jozef Germes
In de leeftijd van 72 jaar
van Echtenskanaal NZ 6, 7894 EA Zwartemeer
Op 29 mei

Maria Catharina Kuhl-Kollmer (Trina)
In de leeftijd van 94 jaar
Correspondentieadres Kniepveen 43, 7894 DR Zwartemeer
Dat zij mogen rusten in vrede.
DE BANIER

Vanaf 26 augustus (rond 13.00 uur)
tot 27 augustus (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.
Klaverblad

Zwartemeer
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WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE
De dirigent van het gemengd koor Mieke Hartong heeft
aangekondigd dat ze ermee gaat stoppen. Ze wil meer
genieten van haar pensioen en de kinderen en kleinkinderen.
Ze heeft inmiddels al afscheid genomen van het gemengd
koor in een kleine bijeenkomst. Persoonlijk hoop ik dat we, als
het weer mogelijk is, ook als
parochie afscheid van haar kunnen nemen, want
Mieke is al jarenlang een vertrouwd gezicht in onze
locatie. Ik heb het nog even nagezocht in het boek
100 jaar Katholieke Kerk in Zwartemeer. Mieke is
al dirigent in onze kerk vanaf 1984. Ze solliciteerde
op een advertentie in de Emmer Courant waarin
een dirigent werd gevraagd voor het jongerenkoor.
In 1987 kwam daar ook het kinderkoor bij en na het
vertrek van Jo Hoiting werd ze ook dirigent van het
gemengd koor. De laatste jaren was ze alleen nog
dirigent van ons gemengd koor. Mieke alvast dank
voor je inzet. We zullen je missen.
In de eucharistieviering van zaterdag 5 juni vieren
we sacramentszondag. Tijdens de viering wordt er een processie gehouden in
de kerk met het Allerheiligste. Toen ik dit afkondigde bij de mededelingen
moest ik terugdenken aan de grote jaarlijkse sacramentsprocessies die ik als
kind heb meegemaakt in de Antoniuskerk. De processie en de dienst was op
het kerkhof. En daar ging een hele organisatie aan vooraf. De organisatie was
in handen van de vereniging "De Stille Omgang" van onze parochie. Deze
vereniging moest ook 4 baldakijndragers aanwijzen en ze moesten onder de
processie ook voorbidden. Onder de baldakijn liep de priester met het
Allerheiligste in de monstrans. Het Katholiek Vrouwen Gilde zorgde voor de
versiering van de kerk en het kerkhof. Het grote pad van de kerk naar de
calvarieberg op het kerkhof was nog helemaal van zand. En op het pad waren
allerlei versieringen aangebracht met bloemen. Ook als kind hielpen we
daaraan mee. Eén van de versieringen was een kelk met aan de bovenkant
een grote witte hostie. De kelk was versierd met gouden regen en de witte
hostie met boerenjasmijn. Een andere dankbare bloem was de rododendron
met al haar kleuren. En dan waren er niet te vergeten de bruidsmeisjes die
voorop liepen in de processie en bloemblaadjes uitstrooiden over de paden
van de processie. Uiteraard was het gemengd koor aanwezig en vaak waren
er ook veel priesters uit de regio aanwezig die na afloop in de pastorie werden
getrakteerd op een uitgebreid diner. Begin jaren zestig is helaas een eind
gekomen aan deze processie.
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De eerste processie was op zondag 25 juni 1922. Dit was alleen in de kerk.
De grote processie was voor het eerst in 1938. De gelovigen werd dringend
aangespoord om de H. Communie te ontvangen en de dienst op te dragen tot
herstel van de beledigingen die God worden aangedaan door het leger van
goddelozen en godshaters in de wereld, zo staat er te lezen op een
mededeling uit 1938.
Eigenlijk is het elke zondag sacramentszondag, maar speciaal op de 2e
donderdag na Pinksteren - een verwijzing naar Witte Donderdag - en het
laatste avondmaal en brengt de Katholieke Kerk die waarachtige
tegenwoordigheid van Jezus in de hostie onder de aandacht. Sacramentsdag
ook wel Corpus Christie genoemd is dus op een donderdag. In de kerk heeft
men in een latere fase de viering ervan op de zondag erna geplaatst.
De volgende keer zal ik iets gaan vertellen over de processie van 5 juni in onze
kerk. Bij het laatste Klaverblad was ook een verzoek om een financiële bijdrage
te leveren voor de kosten van ons parochieblad. Er wordt een bijdrage
gevraagd van € 15,=
Tenslotte weer een spreuk of gezegde.
Soms zullen de mensen je keuzes niet begrijpen…
En dat is ook niet erg…,
je maakt ze ook niet voor hen.
Je weet nooit wat je kunt, tot je het probeert.
JS
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COLUMN VAN DE BISSCHOP
Aardbeving krijgt Groningenzondag
Op zondag 27 juni vindt de Groningenzondag
plaats en wordt er aandacht gevraagd voor de
aardbevingsproblematiek. Het is een initiatief
van het Platform Kerk en Aardbeving. Dit
platform bestaat uit predikanten, kerkelijke
werkers en voorgangers van de kerken in het
gebied. Ook van katholieke zijde is er
deelname in de persoon van pastoraal werkster
Nellie Hamersma – Sluis.
Nederland heeft een deel van de welvaart te danken aan het Groningse gas.
Vanaf de jaren 60 was gas dé nieuwe energiebron. We gingen allemaal over
op het gas; hout en kolen gingen de deur uit. Het was de nieuwe tijd. Gas was
schoon, gemakkelijk in het gebruik en niet vervuilend, en we hadden het zelf
in huis, dat wil zeggen in de grond in Groningen. Inmiddels kijken we anders
tegen deze vorm van energie aan.
Achter elke vernieuwing die een oplossing lijkt, komt een nieuw probleem weg.
We kunnen niet straffeloos gas uit de grond halen. Dat is inmiddels wel
duidelijk. Het heeft lang geduurd voordat het bedrijfsleven en de overheid
erkenden dat de schade aan huizen wel degelijk een gevolg was van de
aardbevingen die weer een gevolg waren van gaswinning. De aardbevingen
hebben schrijnende gevolgen: scheuren in muren, onbewoonbare en
beschadigde huizen, en scheuren in de ziel van mensen. De hele problematiek
en vooral de zeer trage afhandeling daarvan, ondergraaft het vertrouwen van
mensen en kan hen ook in geestelijke nood brengen.
Op 27 juni willen we in de zondagsvieringen stil staan bij de nood die er is, en
bij de mensen die getroffen worden. U kunt financieel bijdragen door een gift
over te maken op NL47ABNA0247780006 o.v.v. ‘10 jaar Huizinge’ t.n.v.
Stichting Kerk en Aardbeving. Een deel komt ten goede aan de geestelijke
verzorging. Ik nodig u uit om te bidden voor alle mensen die gebukt gaan onder
de problematiek en voor de bestuurders die een oplossing zullen moeten
aandragen voor de leniging van de noden.
+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen - Leeuwarden
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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 15 oktober – zondag 17 oktober 2021
Plaats: Klooster Thuine, Duitsland
Tijd: Aankomst: 20.00 uur - vertrek: 16.00 uur
Opgave vóór 1 oktober 2021 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden,
e-mail l.winter@bisdomgl.nl
tel. 050 – 4065888.
Inlichtingen: Peter Vermaat, tel. 0518 – 451751 / 06 5161 9965
In verband met coronamaatregelingen kan het zijn dat de retraite niet door
kan gaan.
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Dadelpalm
Midden in de woestijn ligt een prachtige oase
waar een oude vrouw hard aan het werk is.
Na enige tijd komt er een reiziger langs die bij
de oase stopt om even uit te rusten en zijn
kamelen te laten drinken.
Verbaasd kijkt hij toe hoe de oude vrouw
zwetend in het zand staat te spitten.
’Wat doe je hier? vraagt hij, het is veel te heet
om een schop vast te houden.’
‘Ik ben de pitten van de dadelpalm aan het zaaien’ zegt de
vrouw. ‘Dadelpalm…? ‘herhaalt de reiziger, nog steeds met
verbazing in zijn stem.
‘Waarde vriendin,
de warmte heeft vast je hersenen aangetast.
Het duurt méér dan vijftig jaar
voor een dadelpalm vrucht draagt.
Ik hoop voor jou dat je over de honderd
wordt maar het zal erg moeilijk
worden om wat je nú zaait nog te
oogsten.
Ga met mij mee om wat te drinken en
laat die klus zitten.’
‘Luister goed reiziger, ik heb mijn hele leven dadels gegeten
die anderen hebben gezaaid.
Mensen die er óók niet van droomden die dadels op een keer te kunnen eten.
Vandaag zaai ik, opdat anderen later van de dadels zullen genieten.
Het loont dus de moeite om deze klus af te maken.
Als je wilt, drinken we daarna een glaasje.’
Uit ‘Geen tijd voor haast’ van Jan Bot
Naar: ‘De vijftig mooiste verhalen’ volgens Nelson Mandela.

