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PAROCHIEBLAD VAN DE PAROCHIE  
MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE 

Voor de locaties St. Joseph te Barger-Compascuum,  
 St. Willehadus te Emmer-Compascuum, 

H. Henricus te Klazienaveen en H. Antonius van Padua te Zwartemeer. 
 

 
   PASTOR                                    PASTOOR 

 
 

 

                   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sluitingsdatum inleveren kopij voor het volgende nummer van het  

Klaverblad is vrijdag 20 augustus 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. 8 

loopt van 11 september t/m 8 oktober 2021 

 

Pastoor J. Okonek  

Stellingstraat ZZ 4 

7891 JA Klazienaveen 

jokonek@live.nl 

Vrije dag: maandag  

 

 

 

Pastor K. Mielnik 

Kloosterweg 2 

7881 LG Emmer-Compascuum 

karol.mielnik@gmail.com  

Vrije dag: vrijdag  

 

 

mailto:jokonek@live.nl
mailto:karol.mielnik@gmail.com
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Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.)  
Parochie Maria, Hertogin van Drenthe 
Tel.nr:     06-517 515 92 (via parochietelefoon) 
Mail:       PCI.Hertoginv.Drenthe@hotmail.com 
Rek.nr:     NL27 RBRB 0778 2327 78  
te name van:  PCI MARIA HERTOGIN VAN DRENTHE 

 

PAROCHIE MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE 

 

 

Postadres 
Verlengde Oosterdiep WZ 67 
7884 RK Barger-Compascuum 

     Telefoon: 06-51751592 
 
Mail:       mariahertoginvandrenthe@gmail.com 
Website: mariahertoginvandrenthe.nl 

 
 

 
BESTUUR  
 
 

Voorzitter:           Pastoor Okonek 
Vicevoorzitter:        Henk Kuhl       tel: 0591-312478 
Secretaris/Communicatie:  Mirjam Buizer      tel: 06-51751592 
Penningmeester:       André Zwake      tel: 06-46091469 
Lid Gebouwen:        Vacant 
Lid Kerkhoven:        Henk Harmes      tel: 06-22480061 
Lid Catechese en      
Gemeenschapsopbouw:   Jannet Dijck      tel: 06-50206237 
Lid Liturgie:         Louis Veldhuis     tel: 0591-349755 
Lid Diaconie:         Vacant  

 
 
 
 
 
 
 

Centraal bureau 

Er zijn een aantal centrale punten voor vragen en/of wijzigingen: 

* voor al uw vragen belt u de parochietelefoon:                      06-51751592 

* voor wijzigingen in de ledenadministratie:        leden.mhvd@gmail.com 

* voor vragen over financiën:            boekhouding.mhvd@gmail.com 

* voor vragen over begraafplaatsen:     begraafplaatsen.mhvd@gmail.com 
* algemene vragen parochiebestuur:mariahertoginvandrenthe@gmail.com 

mailto:PCI.Hertoginv.Drenthe@hotmail.com
mailto:leden.mhvd@gmail.com
mailto:boekhouding.mhvd@gmail.com
mailto:begraafplaatsen.mhvd@gmail.com
mailto:mariahertoginvandrenthe@gmail.com
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Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen 
of op een andere manier van de kerk 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 met betrekking tot hygiëne, 
handen reinigen, thuisblijven bij gezondheidsklachten als hoesten of 
verkoudheid, dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. 
Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico. 
 
Liturgievieringen 
U meldt zich aan bij binnenkomst van de viering.  
Uw naam en telefoonnummer wordt genoteerd op een bezoekerslijst. 
Reserveren vooraf via de aanmeldtelefoon is niet meer nodig.  
U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor het plaatsnemen en bij het 
uitgaan de aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan. 
Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.  
De collectes vinden plaats onder de offerande met behulp van een stok met 
buidel. 
 
Zingen 
Volkszang kan nog niet.  
Er mag een koor van maximaal 12 zangers zingen.  
Voor zingen geldt een minimale afstand van 1,5 meter rondom elke zanger, 
eventueel niet achter elkaar maar in een zigzagformatie zodat de zangrichting 
vrij blijft. Tussen koor en dirigent is het raadzaam een grotere ruimte in acht te 
nemen (minimaal 2,6 meter), omdat koorleden in de regel naar de dirigent toe 
zingen. 
 
Boekje 
Er is geen boekje met liederen. Wel is er een blad met teksten voor deze 
liturgie. U kunt een blad nemen en een vrije gift doneren in het busje. 
 
Mondkapje 
Een mondkapje is niet meer nodig. 
 
 
 
 
 

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER VANAF 
JULI 2021 
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Communie uitreiking 
U houdt anderhalve meter afstand van elkaar. Tussen bedienaar en ontvanger 
is een hoestscherm geplaatst. Communie wordt uitgereikt met pincet.  
De gelovige die de H. Hostie niet met de hand wil aanraken, kan een eigen 
'corporale' meebrengen en daarop de H. Hostie 
ontvangen en naar de mond brengen. 
 
Na afloop 
Napraten in groepjes of koffiedrinken in een zaaltje 
of buiten kan, mits de anderhalve meter in acht 
wordt genomen.  
 
29 juni 2021  
R.-K. Parochie Maria, Hertogin van Drenthe 
 
 

 
 

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. 
 

BEZOEK BIJ ZIEKTE 
 

Wilt u aan de parochie doorgeven dat u bezoek van de 
werkgroep bij ziekte op prijs stelt? Mocht u in het ziekenhuis 
worden opgenomen en of weer ontslagen zijn, dan ook graag 
even een berichtje naar het secretariaat van uw locatie. Zo 
houden we contact met elkaar. 
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dag 24 & 25 juli 16de zondag d/h jaar koor 
    

zaterdag  Zwartemeer Pastor Mielnik 19.00  
zondag Emmer-Compas Pastor Mielnik 10.00  
     
     

dag 31 juli & 1 aug 18de zondag d/h jaar koor 
    

zaterdag Barger-Compas Pastoor Okonek  19.00  
zondag Klazienaveen Pastoor Okonek 09.30  

 
Klazienaveen 
Poolse viering 

Pastoor Okonek 14.00  

 

dag 7 & 8 aug 19de zondag d/h jaar                                  koor 
     

zaterdag  Emmer-Compas Pastoor Okonek 19.00 Dames/Heren 
zondag Zwartemeer Pastoor Okonek 10.00  

 

dag 14 & 15 aug Maria Tenhemelopneming koor 
     

zaterdag Klazienaveen Pastor Mielnik 19.00  
zondag Barger-Compas Pastor Mielnik 09.30  

 

 
 

dag 21 & 22 aug 21ste  zondag d/h jaar koor 
    

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

dag 28 & 29 aug 22ste zondag d/h jaar koor 
     

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

dag 4 & 5 sept 23ste zondag d/h jaar koor 
    

zaterdag  Klazienaveen DoP 19.00  
zondag Barger-Compas DoP 09.30  
 Zwartemeer Pastor Mielnik 10.00  
 Emmer-Compas WEK 10.00 Jongeren 
 Klazienaveen 

Poolse viering 
Pastoor Okonek 14.00  

dag 11 & 12 sept MHvD dankdienst corona koor 
     

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

 
 
 
 

 

 

VIERINGEN OP DE LOCATIES 
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In juli en augustus zijn er in  
locatie Zwartemeer en Barger-Compas geen ouderenvieringen. 

 

 

 

 

In de vakantieperiode van 3 juli t/m 15 augustus 
zijn er geen door-de-weekse vieringen. 

 

Pastoor Okonek of Pastor Mielnik zal in de door-de-weekse-viering voorgaan. 
 

Dinsdag   19.00 uur locatie H. Antonius van Padua te Zwartemeer. 
Woensdag   19.00 uur locatie St. Willehadus te Emmer-Compascuum.  
Donderdag  19.00 uur locatie H. Henricus te Klazienaveen. 
Donderdag  19.00 uur locatie St. Joseph te Barger-Compascuum. 
 

In de r.-k. parochiekerken van Zwartemeer, Barger-Compas, Emmer-Compas 
en Klazienaveen is het mogelijk, om te mediteren en in stilte te bidden tijdens 
uitstalling en aanbidding van het H. Sacrament. Op de 1e dinsdag van de 
maand in Zwartemeer, op de 1e woensdag van de maand in Emmer-Compas 
en op de 1e donderdag van de maand in Klazienaveen en Barger-Compas in 
alle kerken van 18.00 tot 18.55 uur en tijdens aanbidding is er ook gelegenheid 
om te biechten. Aansluitend is dan om 19.00 uur de Eucharistieviering. 
 

 

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

 

Pastoor Okonek   tel: 06-34905233 
Pastor Mielnik    tel: 06-15153010  
Henk Kuhl       tel: 06-57504680 
 

OUDEREN VIERINGEN 

dag locatie   voorganger  tijd 

03 aug Emmer-Compas Kerk  Pastoor Okonek 14.00 

04 aug Klazienaveen Dillehof Pastoor Okonek 14.00 

17 aug Klazienaveen Kerk Pastoor Okonek 14.00 

01 sept Klazienaveen  Dillehof Pastoor Okonek 14.00 

07 sept Emmer-Compas Kerk Pastor Mielnik 14.00 

09 sept Barger-Compas Kerk Pastor Mielnik 14.00 

VIERINGEN DOOR DE WEEK 

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN 

Week 29 19 juli t/m 25 juli Pastor Mielnik 

Week 30 26 juli t/m 01 aug Pastoor Okonek 

Week 31 02 aug t/m 08 aug Pastoor Okonek 

Week 32 09 aug t/m 15 aug Henk Kuhl 

Week 33 16 aug t/m 22 aug Pastor Mielnik 

Week 34 23 aug t/m 29 aug Pastor Mielnik 

Week 35  30 aug t/m 05 sept Pastor Mielnik 

Week 36 06 sept t/m 12 sept Pastoor Okonek 

Week 37 13 sept t/m 19 sept Pastoor Okonek 
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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 
 
 

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.   
* Inleveren kopij voor het Klaverblad.    *  Vervoer naar weekendvieringen.          
 

 Barger-Compas 
Verl. Oosterdiep WZ 67 

0591-349051 

Emmer-Compas 
Hoofdkanaal OZ 82 

0591-351351 

Klazienaveen 
Stellingstraat ZZ 4 

0591-649071 

Zwartemeer 
De Hoven 8 

0591-769144 

Maandag   18.15-18.45  

Dinsdag    18.30-19.00  

Woensdag     

Donderdag 18.30-19.30 11.00-12.00   

Vrijdag     

Zaterdag  
10.00-12.00 

stuurgroep 
  

 

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. 
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WOORD VAN DE PASTOOR 
 

Altijd onderweg………………. 
 

Laatst was ik bij de installatie van een collega-priester, tijdens de mooie 
plechtigheid vertelde de collega-priester dat hij in de vier weken voor zijn 
installatie al meer kilometers had gereden dan in de jaren dat hij pastoor was 
in de stad Amsterdam. Pastores zijn inderdaad veel onderweg. 
 

Dat geldt trouwens voor iedereen: onderweg zijn. In de loop der jaren is de 
wereld een dorp geworden, wilt u naar Saoedi-Arabië of Noorwegen: geen 
probleem, boeken en u kunt weg. Dit was nog niet zolang geleden ondenkbaar. 
Alles is tegenwoordig gericht op snelheid: zo snel mogelijk ergens kunnen zijn, 
zo snel mogelijk keuzes maken in het leven, kant en klaar maaltijden. Mooie 
ontwikkelingen, maar met een schaduwzijde: wachten is moeilijk geworden, 
we zijn ongeduldig. Ik merk het zelf in de auto: wanneer het stoplicht op groen 
springt en mijn voorganger rijdt niet vlug door, dan ben ik al ongeduldig. Dus 
ook kind van deze tijd! 
 

Op de tweede zondag van juni ging ik 
voor in vier vieringen, twee vieringen 
dicht bij huis en twee vieringen elders in 
het Bisdom Groningen-Leeuwarden en 
het was een verademing weer even dat 
mooie evangelie te horen over de boer 
die zaait op het land en wacht tot het 
zaadje een prachtig gewas is geworden. 
Dat vraagt om geduld en vertrouwvol 
wachten, zegt Jezus. Niet meer van deze 
tijd, zullen sommigen zeggen. Het gaat 
er Jezus niet om te kijken naar de 

opbrengst van de oogst maar vooral om het proces. Ik weet het goed van al 
die keren dat ik vroeger mocht helpen bij mijn oom op de boerderij: een boer 
weet prima wat zijn taak is en wat die van de natuur. 
 

Maar goed, dat wachten, en geduld hebben, het lijkt moeilijk geworden in deze 
tijd. En als ik kijk naar de pastorale ontmoetingen van de afgelopen twee 
weken: opvallend veel ook heel jonge mensen worstelen daarmee. ‘Het gaat 
me te snel’. Zelfs in de kerk lijken mensen die rust niet meer te vinden, zoeken 
soms kloosters en andere rustige plekken om weer op te laden. Maar, je neemt 
altijd jezelf mee… het is niet altijd vanzelfsprekend dat een rustige plek ook 
rust brengt. Ook de kerk heeft tegenwoordig meer mogelijkheden: we reizen 
gemakkelijk naar Lourdes, Kevelaer of Fatima, heilige plaatsen waar we iets 
van geloof, vertrouwen, kracht, van rust kunnen vinden. Het is niet zomaar dat 
velen wandelend naar Santiago gaan, een tijdje wat primitiever leven, dicht bij 
de natuur; om tot rust te komen, tot jezelf, dichter bij God.  
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Het valt niet terug te draaien: we zijn veel onderweg. Zelfs in het gezinsleven 
is het soms moeilijk momenten van rust te vinden, met even volop contact met 
elkaar. We worden opgeslokt door onze telefoons en het contact met mensen 
van overal, er zijn volop activiteiten, eisen en verwachtingen zijn torenhoog.  
 

Toch vind ik het als pastoor niet erg onderweg te zijn: wij pastores gaan een 
aantal keren per week ‘op bedevaart’: naar een van de vier 
geloofsgemeenschappen binnen onze parochie. Ik kom overal even graag en 
voel me overal welkom. Nu ik hierover nadenk: het zijn voor mij ook 
bedevaartsplaatsen, die vier geloofsgemeenschappen. Overal zijn mensen, er 
is een zekere rust in de Godshuizen binnen alle lawaai van de samenleving. 
Er wordt gevierd, er wordt gelachen, gehuild, gebeden, er worden kaarsen 
opgestoken en het zijn stuk voor stuk allemaal ‘heilige plekken’. Ja, elk bezoek 
aan een geloofsgemeenschap is voor mij een bedevaart.  
 

We zijn zaaiers en ploegers en weten niet wat het resultaat zal zijn. Al willen 
we dat liefst zelf berekenen. En er is nog iemand in het spel, op al die heilige 
plekken, iemand met een hoofdletter: God. Het hangt allemaal niet van ons 
alleen af, die kerk; ook God heeft een plan, dat misschien niet altijd het onze 
is. Zoals de boer prima weet wat zijn taak is en wat de taak van de natuur is, 
zo geldt het ook voor ons gelovigen: we weten wat onze taak is, maar luister 
maar goed naar de Stem van God. Die heeft ook een plan, met ons allemaal.  
 

Maar, eerst ga ik zelf weer even onderweg, op 
vakantie naar mijn ouders in Polen, ook een 
soort bedevaart, omdat mijn ouders mij zeer 
dierbaar zijn en de plek en het huis waar ze 
wonen mij rust geven, zo belangrijk soms, 
omdat we altijd onderweg zijn. 
 

Mede namens pastor Karol wens ik u 

een fijne zomertijd toe en gaat u op 

vakantie, neem dan op gezette tijden rust! 

Pastoor J. Okonek SChr 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Op 10 juli is in onze geloofsgemeenschap  
Parochie Maria, Hertogin van Drenthe opgenomen 

 

Merel Catharina Estella de Munck 
 

Merel werd gedoopt in de locatie 
H. Henricus te Klazienaveen. 

Zij is het dochtertje van Tom en Ellen de Munck-Heijnen 
en het zusje van Steef. 

 

We wensen de familie veel geluk en Gods zegen.  
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

De vakantietijd breekt aan. Een aantal van u hebben misschien alweer een 
mooie reis achter de rug. Anderen zijn mogelijk nog bezig met de voorpret.  
Ook onze pastores gaan een paar weken genieten van hun welverdiende rust. 
Dat betekent minder vieringen, maar dat kan ook een 
mooie aanleiding zijn om eens te gaan “buurten” in één 
van onze andere locaties. Op vakantie in je eigen 
parochie! 
 

Als bestuur zijn we veel bezig geweest met de vraag 
hoe we ook in de toekomst het vele werk dat door 
vrijwilligers wordt gedaan, nog klaar krijgen. Want 
vrijwilligerswerk is niet meer zo vanzelfsprekend. Dus 
als een vrijwilliger stopt, vaak na vele jaren een 
bepaalde klus te hebben gedaan, dan is het lastig om 
een nieuwe vrijwilliger te vinden. 
 

Wat kunnen we doen als parochiebestuur, als Kerk, om dat te veranderen? Is 
het leuk om vrijwilliger te zijn? De meeste van onze huidige vrijwilligers zullen 
volmondig “ja” zeggen. En daarnaast is het vaak dankbaar werk en soms ook 
leerzaam. Wat zou u zoeken in vrijwilligerswerk? Hoe kunnen we boeien? Wat 
zou u leuk vinden om te doen? Laat het ons horen, want we zijn ook nog op 
zoek naar iemand zoals u……… 
 

DANKVIERING CORONA OP 11 EN 12 SEPTEMBER 
 

Op 11 en 12 september zijn er twee vieringen voor de 
parochianen van alle locaties. De vieringen zijn in Barger 
Compascuum en Klazienaveen, zgn. Maria, Hertogin van 
Drenthe vieringen.  
 

Deze vieringen zullen in het teken staan van de corona 
pandemie. We staan erbij stil dat wij behouden zijn voor 
de ergste gevolgen van deze pandemie. 
 

COLLECTE MISSIE VERKEERSMIDDELEN ACTIE  
 

Op 28 en 29 augustus is de tweede collecte 
op alle locaties bestemd voor de MIVA. 
 

In veel landen zijn basisvoorzieningen als 
gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar 
voor de meest kwetsbaren. 
 

Gelukkig zijn er lokale mensen die het als 
hun bestemming zien om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze 
mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. 
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NIEUWS VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 
 

Ook deze maand hebben veel rechthebbenden zich gemeld. 
Als het grafrecht nog liep, hebben zij een grafakte gehad. Er 
zijn dus behoorlijke stapels de deur uitgegaan. Als het 
grafrecht was verlopen heeft de rechthebbende een 
verlengingsvoorstel gehad. Elke rechthebbende kan kiezen 
of hij (of zij) het grafrecht met 10 jaar wil verlengen. Als het 
grafrecht niet verlengd wordt, zal het graf geruimd worden. 

 

Nu is er al een tijdje niet geruimd. Waarom niet zult u zich misschien afvragen. 
Dat had verschillende redenen: 

1. We wilden graag eerst onze administratie op orde hebben. Als er 
continu dingen veranderen, is het moeilijk(er) om alles goed in beeld 
te krijgen. Bovendien merkten we dat onze administratie niet altijd 
goed op orde was. 

2. Verscheidene parochianen gaven aan dat zij zich stoorden aan de 
lege plaatsen van de geruimde graven. Ook hier wilden we aandacht 
aan besteden. We hebben verschillende oplossingen bekeken die 
ervoor zouden zorgen, dat er minder geruimd zou worden, maar dat 
blijkt toch heel wat ingewikkelder dan we dachten. Om het gevoel van 
“kaalslag” wat weg te halen gaan we de opengevallen plaatsen 
proberen zo snel mogelijk her in te richten. Dat kan een nieuwe 
begraving zijn, maar bijvoorbeeld ook (tijdelijk) beplanting. 

3. Verder wilden we graag onderzoeken of “gezamenlijk” ruimen 
goedkoper zou zijn.  

 

Inmiddels is de administratie behoorlijk 
op orde en zijn er (tijdelijke)  
oplossingen voor de “kaalslag”. Dat 
betekent dat we weer gaan ruimen. 
Binnenkort zal bij de ingang van elke 
begraafplaats een lijst komen te 
hangen met daarop de graven, 
waarvan het grafrecht is verlopen, 
maar waarvan de rechthebbende 
onbekend is. Ook komen daar de 
graven op te staan, waarvan de 
rechthebbende heeft aangegeven dat 
het graf geruimd mag worden. Als u 
hierover vragen heeft of zich wilt 
aanmelden als (nieuwe) 
rechthebbende, kunt u bellen met de parochietelefoon (06-51751592)  
of mailen naar begraafplaatsen.mhvd@gmail.com 
Denkt u er wel aan dat ook onze vrijwilligers vakantie hebben? 
 
 

mailto:begraafplaatsen.mhvd@gmail.com
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BARGER-COMPASCUUM – LOCATIE ST. JOSEPH 

 

 

      Kerk en Pastorie: 
      Verlengde Oosterdiep W.Z. 67 
      7884  RK  Barger-Compascuum  
      Telefoon: 0591-349051 
 
      Website: mariahertoginvandrenthe.nl 
 
      Voor alle betalingen: 
      NL15 RABO 0104 3049 52  
      t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe  
      St. Joseph  
 
 

  
 
LOCATIERAAD 
Mailadres:  joseph.mhvd@gmail.com 
 
Voorzitter:            Benny Rijfkogel    0591-349706 
Secretaris/Vicevoorzitter:    Bennie Gustin    0591-349833 
Budgethouder:          Johan Harbers    06-15185068 
Onderhoud gebouwen :     Jan Bruins      0591-349500 
Kerkhoven:            Herman Wehkamp  0591-349082 
Communicatie:          Vacant 
Diaconie/catechese:       Marja Grummel      0591-348843 
Liturgie/gemeenschapsopbouw:  Vacant          
 
 
REDACTIE EN LOCATIEBUREAU  
Mailadres:  lb.joseph.mhvd@gmail.com  
of in de brievenbus van de pastorie   
 
 
CONTACTPERSOON BEZORGING 
Truus Dijck:  06 16387733 
 
 
 
 
 

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

Weekend van 24 en 25 juli geen viering in Barger-Compas zie blz. 7 
 

Zaterdag 31 juli  
Anneliese van Rijswijk-Nijkamp, Annie Greve-Gepken, Ephemia Maria Grada 
Kuhl-Peters, Gerhard Heinrich Lübbers, Jo Robben, Lenie Dijck-Veringa, Leny 
Kamping-Hölscher, ouders Cramer-Tubben, Lenie Dijck-Suelmann, Wim 
Wehkamp. 
 

Weekend van 7 en 8 augustus geen viering in Barger-Compas zie blz. 7 
 

Zondag 15 augustus                                                Maria Tenhemelopneming 
Ephemia Maria Grada Kuhl-Peters, Gerhard Heinrich Lübbers, Jo Robben, 
Lenie Dijck-Veringa, Leny Kamping-Hölscher, Lies Griemink-Schulte, ouders 
Feringa-Hake, ouders Heller-Benes, Anneliese van Rijswijk-Nijkamp. 
 

Zondag 22 augustus 
Annie Hölscher-Arling, Ephemia Maria Grada Kuhl-Peters, fam. Nijzing-Heller, 
Gerhard Heinrich Lübbers, Lenie Dijck-Veringa, Leny Kamping-Hölscher, 
overl. fam. Bernard Heinrich Hake. 
 

Zaterdag 28 augustus 
Ephemia Maria Grada Kuhl-Peters, Gerhard Heinrich Lübbers, Leny Kamping-
Hölscher, ouders Berends-Lippold,Anneliese van Rijswijk-Nijkamp. 
 

Zondag 5 september 
Anneliese van Rijswijk-Nijkamp, Annie Greve-Gepken, echtpaar Vedder-
Wehkamp, Ephemia Maria Grada Kuhl-Peters, Gerhard Heinrich Lübbers, 
Leny Kamping-Hölscher, ouders Suelmann-Berends, Wim Wehkamp. 
 

KOSTERS 
 

G. Wolken  0591-349033  
M. v.d. Aa  0591-349144              S. Siekman 0591-859762  
 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden 

Ephemia Maria Grada Kuhl-Peters (Marie) 
op de leeftijd van 89 jaar 

 

Lenie Kamping-Hölscher 
op de leeftijd van 64 jaar                                             Lenie Dijck-Veringa 

op de leeftijd van 88 jaar 
 
We wensen de familie  
God’s kracht en sterkte toe !! 
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Van harte 

feliciteren 

OUDERENVIERING 
 

In de maanden juli en augustus zijn er op onze locatie geen ouderenvieringen.  
 

Op 9 september is de eerste ouderenviering na de zomervakantie 
in onze kerk 

 

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 Locatiebureau 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 locathiebureau op donderdagavond tussen 18.30 uur en 19.30 uur of 
telefonisch 0591-349051. 
 

Locatieraadsleden gevraagd 
Momenteel zijn er twee functies vacant binnen onze 
locatieraad nl: 
 

1.) Communicatie 
2.) Liturgie/gemeenschapsopbouw 

 

Mocht u het leuk vinden onze locatieraad te komen versterken dan kunt u 
zich aanmelden via een van de locatieleden.  
Ook kunt u uw interesse kenbaar maken op het locatiebureau dat elke 
donderdagavond van 18.30 uur-19.30 uur is geopend. 
 

SCHOONMAAK KERK 
 

 Op donderdag 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  

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

SAM’S KLEDINGACTIE 
 

Ook dit najaar is er weer de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie 
voor mensen in nood. Dankzij uw GEBRUIKTE KLEDING en SCHOEISEL 
kunnen wij in Oeganda kinderen, na Covid-19, weer terug naar school laten 
gaan. 

Op 23 en 24 september kunt u uw gebruikte kleding en schoenen weer 
inleveren. De garage van de kerk zal dan tussen  

15.30 uur tot 19.00 uur geopend zijn. 
 

Kleding graag aanbieden in gesloten zakken. 
 

DAMESKOOR - AFSCHEID WIM VAN UEM 
 

Maandagmiddag 21 juni heeft het dameskerkkoor  
“St Cecilia” afscheid genomen van haar dirigent 
Wim van Uem. 
 

Bij binnenkomst werd hij verwelkomd met een 
speciaal voor hem gemaakt lied. Onder het genot 
van een kop koffie en/of thee werd het een gezellig 
samenzijn en werden herinneringen opgehaald. 
 

Bij het afscheid werd Wim een cadeau 
aangeboden met een speciaal woord van dank 
voor de 21 jaar dat hij onze dirigent was.  
 

Nogmaals Wim heel hartelijk dank 
            voor je enorme inzet voor ons koor. 

Het dameskerkkoor “St.Cecilia” 
 

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. 
 

Hartelijke groet van Herman, Truus, Conny en Truus 
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Doorndistel 16 

Klazienaveen 

Tel: 0591-312223 
www.woonsfeerheine.nl 

 

http://www.woonsfeerheine.nl/
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EMMER-COMPASCUUM – LOCATIE ST. WILLEHADUS 

 

 

Kerk en Parochiehuis: 
Hoofdkanaal O.Z. 82 A 
7881 CN Emmer-Compascuum 
Telefoon: 0591-351351 
 

Website: www.mariahertoginvandrenthe.nl   
 

Voor alle betalingen: 
NL25 RABO 0330 6792 01 
t.n.v. RK Parochie Maria,  
Hertogin van Drenthe St. Willehadus 

 
 
LOCATIERAAD 
Mailadres:   willehadus.mhvd@gmail.com 
 
Voorzitter:          Erik Meijer    06-51479189 
Gebouwen/Vicevoorzitter:  Allidus Ahlers  0591-354093 
Secretaris:          Harry Fecken   06-13468121 
Budgethouder:        Tineke Koop   0591-351643 
Diaconie:           Mariëlle Oost   06-52473357 
Liturgie/parochie-opbouw:  Henk Zwart   0591-351105 
Catechese:          Vacant  
 
 
KERKHOF 
Beheerder:   Joh Heine  0591-351905 
 
 
REDACTIE EN LOCATIEBUREAU  
Mailadres:   lb.willehadus.mhvd@gmail.com 
 
 
UITVAARTLEIDER 
Dhr. B. Zomer  tel: 06-53188727 
RK. Begrafenisvereniging Sint Barbara  
Website:     http://rksintbarbara.nl  

 
 
 
 

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

Zondag 25 juli 
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, fam. Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina Wolthuis-
Weghorst, ouders de Vries-Twickler, ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, 
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Rika Harms-Schulte, Marlies Snuverink-
Sturre, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Henk Sturre. 
 

Zaterdag 31 juli                    Viering in Barger Compas 
LET OP, voor deze intenties wordt gebeden op woensdag 25 augustus 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Hendrik Koop en Annie 
Koop-Schoemaker, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Jan Geert 
Meijer, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, voor ouders van ongedoopt 
gestorven kinderen. 
 

Zaterdag 7 augustus 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard 
Mensink, Truus Over-Meijer, Diny Hendriks, ouders Ahlers-Koop en dochter 
Joke, ouders Welling-Tieben, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, 
Gradus Welling, Gré van Uem-Mensink, Henk Scheven, Herman Sturre, 
Heinrich Theodor Langen, Taeke Graafsma, Herman Heijnen.  
 

Zondag 15 augustus            Maria Tenhemelopneming in Barger Compas 
LET OP, voor deze intenties wordt gebeden op woensdag 1 september 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Jozef Sturre, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, ouders Jan Kasper Heijne en Maria Gesina 
Heijne-Wessel en zonen Albert en Herman Heijne, Renk Kuper, fam Kuper-
Wolbers, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Johan Bernard Ellermann en Maria 
Aleida Ellermann-Robben, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Henk Scheven. 
 

Zaterdag 21 augustus 
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Henderikus 
Herbers, Willem Hendrik Berends, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-
Dekkers, Hennie Bredek, Marlies Snuverink-Sturre, Taeke Graafsma, Herman 
Heijnen, Johnny Wolters. 
 

Zondag 29 augustus 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, fam. Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, ouders 
Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van 
Uem-Mensink, Rika Harms-Schulte, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Henk 
Sturre. 
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Zondag 5 september                                         Oecumenische Startviering 
LET OP, voor deze intenties wordt gebeden op woensdag 8 september 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Truus Over-
Meijer, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, Diny Hendriks, Renk 
Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Lenie Arling, Jan Geert Meijer, 
Herman Sturre, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, voor ouders van 
ongedoopt gestorven kinderen. 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

 

LOCATIEBUREAU 
 
 

 
Ook is het locatiebureau iedere 

zaterdag open van  
10.00 uur -12.00 uur 

dan is de stuurgroep aanwezig 
 
 
 
 
 

 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

DATUM MISDIENAAR/ACOLIET LECTOR 

zo 25 juli Sander Bos Erik Meijer 

za 07 aug Annemiek Bos Janique Dijck 

za 21 aug Marit Gustin Harry Fecken 

zo 29 aug Rianne Hoesen Janique Dijck 
 

KERKSCHOONMAAK 
 

Groep 1 02 aug t/m 07 aug 
 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

Groep 2 02 aug t/m 06 aug 
Groep 3 16 aug t/m 20 aug 
Groep 1 30 aug t/m 03 sept 
  

ma 19 juli t/m zo 25 juli José Wessel 06-27369058 
ma 26 juli t/m zo 01 aug Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 02 aug t/m zo 08 aug René Berendsen 0591-353630 
ma 09 aug t/m zo 15 aug Diny de Roo 0591-351697 
ma 16 aug t/m zo 22 aug José Wessel 06-27369058 
ma 23 aug t/m zo 28 aug Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 30 aug t/m zo 05 sept René Berendsen 0591-353630 

do 29 juli Tiny Hogenbirk 

do 05 aug Tilda Heine 

do 12 aug Christa Schut 

do 19 aug Tiny Hogenbirk 

do 26 aug Tilda Heine 

do 02 sept Christa Schut 

do 09 sept Tiny Hogenbirk 
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BLOEMVERSIERING 
 

Gr 2 Greetje Rengers 
Liezet Mouris 

19 juli t/m 01 aug 
0591-354229 
06-49417006 

Gr 3 Maria Herder 
Ria Loves 

02 aug t/m 15 aug 
0591-352363 
06-18170565 

Gr 4 Lena Mencke 
Maureen Nie 

16 aug t/m 29 aug 
0591-349057 
0591-346365 

Gr 1 Siny Wilkens 
Magdalena Tiben 

30 aug t/m 12 sept 
0591-351081 
0591-353718 

 

CONTACTMIDDAG  
 

DIT JAAR IS ER GEEN VAKANTIESTOP 
 

Op de volgende dagen: 
➢ dinsdag 3 augustus  
➢ dinsdag 7 september 
 

is er een contactmiddag. De middagen beginnen 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 
 

 

Overleden 
 

Op 15 juni is, overleden onze oud-parochiaan  

Johannes Bernardus von Hebel 
Op vrijdag 18 juni was er gelegenheid om afscheid te nemen  
en het condoleanceregister te tekenen.  
Op zaterdag 19 juni was, in besloten kring, de afscheidsviering 
in onze kerk waarna hij aansluitend op ons kerkhof is begraven. 
 

Dat hij mag rusten in vrede. 
We wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies. 
 

LEVER A.U.B. OP TIJD KOPIJ IN 
 

Dit Klaverblad loopt t/m 10 september i.v.m. de vakanties. 
Voorin het Klaverblad staat de uiterlijke datum voor het inleveren 
Van de kopij. Stuur uw kopij a.u.b. naar: 
lb.willehadus.mhvd@gmail.com  
Alvast hartelijk dank                            Redactie locatie St. Willehadus 

FAMILIEBERICHTEN 

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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J.K. Heijnen Emmer-Compascuum 25-7-1944 

A.H. Tholen - Hartmann Emmer-Compascuum 30-7-1939 

M.E. Trechsel - Konen Emmer-Compascuum 31-7-1942 

H. Hogenbirk Emmer-Compascuum 1-8-1941 

J.M. van Duijvenbode Emmer-Compascuum 5-8-1945 

G. Dijck-Rengers Emmer-Compascuum 6-8-1936 

Z. Twickler - Middeljans Emmer-Compascuum 7-8-1934 

A.M.A. Berends - Grummel Emmer-Compascuum 19-8-1942 

A.M. Bijlsma-Berenzen Emmer-Compascuum 19-8-1937 

H.J. Arling Emmer-Compascuum 25-8-1939 

C. Hogenbirk - Fuhler Emmer-Compascuum 29-8-1942 

R. Harms Emmer-Compascuum 4-9-1941 
 

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. 
 

SAMEN KERK ZIJN 
 

De afgelopen periode heeft ons nog eens weer 
duidelijk gemaakt dat we sámen kerk zijn.  In een tijd 
dat de situatie van dag tot dag veranderde hebben 
we geprobeerd om er als gemeenschap voor elkaar 
te zijn. Laten we dát blijven vasthouden.  
 

Informeer bijvoorbeeld eens of het goed gaat met uw 
buren, of mensen waarvan u vermoed dat ze wel 
eens een praatje of hulp nodig zouden kunnen 
hebben. Voor velen onder ons heeft de sociale 
afstand van de afgelopen periode een grote impact 
gehad. 
  

Maar ook nu is bij sommigen nog behoefte aan hulp bij simpele zaken als het 
invullen van formulieren, een boodschap of een andere kleine klus. In onze 
locatie hebben zich een paar mensen beschikbaar gesteld om bij 
bovenstaande dingen te helpen. Dus als u een hulpvraag heeft kunt u altijd 
even overleggen met de stuurgroep die elke zaterdagmorgen van 10.00 - 
12.00 uur aanwezig is in het Parochiehuis of telefonisch bereikbaar op 
zaterdagmorgen via: 0591-351351 of per mail:lb.willehadus.mhvd@gmail.com  
 
 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER  

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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HART VOOR WILLEHAD 2.0 
 

De actie Hart voor Willehad 2.0 is een GROOT succes! 
Er is al een bedrag van € 2.543,- binnengekomen. 

 

Indien u/jij nog wilt bijdragen dan kan dat nog steeds 
door het geld in een envelop in te leveren in bus in kerk 
of in Parochiehuis. Of overmaken naar het rekeningnummer van onze locatie 
NL25RABO 0330 6792 01 t.n.v. R.K. Parochie Maria Hertogin van Drenthe, 
St. Willehadus. Graag in de omschrijving: ‘Hart voor Willehad’.  
 

Namens Willehad:            elijk dank!!!               
Fancy Fair commissie 

 

OECUMENISCHE STARTVIERING 
 

Op zondag 5 september is weer de jaarlijkse oecumenische Startviering  
om 10.00 uur in onze kerk. Het thema is  
 

“Van U is de Toekomst’ 
 

waarin het gebed dat Jezus ons leerde: het Onze Vader, centraal staat. 
 

Juist deze zondag, hopelijk ná corona en dus – 
hopelijk - met meer mensen, is extra bijzonder. 
We zijn dankbaar voor de mogelijkheid elkaar te 
zien, met elkaar te kunnen vieren. We beseffen 
dat velen het zwaar hebben gehad. De verliezen 
aan corona waren groot en de spanning en de 
maatregelen, die dit alles opriep was hoog. Dat 
maakt het tot een zondag van vele, gemengde 
gevoelens. Goed om dan stil te staan, bij wat er 
echt toe doet, niet zomaar over te gaan tot de 
orde van de dag.  

‘Uw Koninkrijk kome’: 
Want “Van U is de Toekomst”, een toekomst waar wij, mensen aan moeten 
bouwen in de Geest van Jezus: met liefde, zorgzaamheid, openheid en 
saamhorigheid, niet gehinderd door alle verschillen, die wij onder elkaar 
kunnen hebben.  
 

De collecte is in de Geest van het Onze Vader: voor de voedselbank! 
“Geef ons heden ons dagelijks Brood”, want is het niet zo, dat de kracht en 
de goedheid van onze Vader, door mensen zichtbaar gemaakt kan worden? 
 

Wij hopen u te mogen ontvangen om onze saamhorigheid te vieren! 
om kracht op te doen en ons te laten inspireren door het Gebed van Jezus, 
voor ons: Onze Vader! 
 

U/jij bent van harte welkom! 
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MARIA VERBINDT… 
 

Van jongs af aan heb ik een klik met Maria. Opgegroeid in het voornamelijk 
katholieke Blaricum is de liefde voor Maria me met de paplepel ingegoten. 
Vooral aan de kant van mijn moeder: allemaal Maria aanhangers. Mijn oom 
was Deken van Haarlem en op de één of andere manier was ik blijkbaar zijn 
favoriete neefje want hij zei altijd: ‘Harry jij wordt ooit pastoor’. Nou stukje in 
die richting dan, want ik ben al wel jaren als vrijwilliger, lekenvoorganger en 
lector actief in de katholieke kerk. Gewoon dankbaar en mooi om te mogen 
doen.  
 

Ik heb twintig jaar op Ter Apel gewoond en daar kwam ik via de kerk in contact 
met de heer Neehoff. Vanaf 1969 heeft hij samen met zijn vrouw de 
Lourdesgrot aan de Veenweg te Laudermarke verzorgd met plantjes, een 
kaarsje etc. Zijn vrouw overleed, maar hij is het tot zeer hoge leeftijd blijven 
doen totdat hij me voor zijn overlijden vroeg of ik er verder mee wilde gaan. 
Natuurlijk hoefde ik daar ik niet over na te denken en ik doe het nu ook alweer 
een mooi aantal jaartjes. Ik heb het dus niet overgenomen, maar help met het 
onderhoud en het aansteken van de kaarsjes.  
 

Deze Lourdesgrot begon in 1935 als een 
Mariabeeldje in een houten nis. Dit was op 
initiatief van de ‘Jonge meisjes Vereniging’. Na 
de oorlog raakte deze nis echter in verval. 
Enkele boeren uit Laudermarke restaureerden 
vervolgens de Lourdesgrot, die in 1958 werd 
ingewijd. Er staan twee grote beelden, één van 
Moeder Maria en één van Bernadette, het meisje 
dat in negentiende eeuw visioenen had bij 
Lourdes. 
 

Ik heb op een gegeven moment de gemeente, toen nog Vlagtwedde, gebeld 
met de vraag of de bomen eens gesnoeid konden worden. Er werd mij 
vriendelijk verteld dat de grond waarop de grot staat van het Waterschap zou 
zijn. Ik heb daar heen gebeld en een 06 nummer gekregen van een 
medewerker van het Waterschap. Die heb ik gevraagd of hij eens wilde kijken. 
Tot mijn verbazing waren de bomen na twee weken al keurig gesnoeid, terwijl 
ik dacht dat ik er niks meer van zou horen. Ik het Waterschap weer gebeld en 
tegen de telefoniste gezegd dat ik verrukt was dat het zo snel gedaan was. 
Zegt ze tegen mij, ‘Wat superleuk dat u een compliment geeft, want de meeste 
bellen alleen met een klacht’.  
 

Samen hartelijk om gelachen en via de app de medewerker nog even bedankt. 
Die stuurde me een berichtje terug dat hij ook ‘iets met Maria’ heeft. Kijk…. 
 

Ik vraag hem of hij misschien een keer wat schelpen voor het paadje heeft, 
ook dat wordt steeds om niet geregeld. Onlangs bedankte ik hem weer en hij 
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gaf toen in een bericht aan dat zijn vrouw net was overleden, dus dat het 
allemaal wat langer had geduurd. Ik stuurde hem een foto van Maria met een 
ontstoken kaars, speciaal voor zijn vrouw. Prachtig vond hij dat, tot op de dag 
van vandaag ken ik zijn naam niet eens maar toch verbintenis. 
 

Om mijn kinderen te plagen stuur ik ook regelmatig even een fotootje naar hen 
zodat ze zien dat Maria ook over mijn kinderen, schoondochters en 
kleinkinderen waakt. Mooi toch. Ik probeer iedere week de kaars te laten 
branden en zie steeds weer dat passanten een bloemetje neerleggen of een 
kaarsje erbij zetten. 
 

Onlangs stopte er een bekende die ik nog ken uit de kerk van Ter Apel en die 
bood spontaan aan om van de herfst de beelden van een nieuw kleurtje te 
voorzien. Dat gaan we zeker doen. In navolging van de heer Neehoff hoop ik 
het nog een mooie tijd te mogen doen.  
Bezoek de mooie plek maar eens, mystiek en rust.  

Alle goeds, Harry Fecken 
 

PS van de redactie: Voor een aantal parochianen zal dit geen onbekende grot 
zijn. We zijn meerdere keren met de fietstocht hierlangs gekomen en hadden 
daar dan ook een post. 

 

KAPELAAN IN OORLOGSTIJD, DAGBOEK VAN THEO EGBERTS 
 

Er is een boek geschreven over pastoor Egberts, hij was pastoor 
in onze St. Willehadusparochie van 1949 tot 1962. Het boek 
heeft als titel ‘Kapelaan in oorlogstijd’. 
 

Op vrijdag 17 november 1944 begint Theo W. Egberts, gewapend 
met een typemachine en een beperkte hoeveelheid papier, met 
het vastleggen van de gebeurtenissen in zijn parochie in de 

Utrechtse Rivieren- en Dichterswijk om zich later te kunnen herinneren hoe de 
stemming tijdens het laatste oorlogsjaar was. Hij doet dat met soms 
verbijsterend krachtige beeldtaal. Je ziet het allemaal voor je. Het eindeloze 
gebel aan de pastoriedeur van wanhopige parochianen die geen eten meer 
hebben. Radeloze moeders, mokkende vaders, krijsende baby’s. De volle 
huiskamer waar, met alles wat los en vast zit, wordt geprobeerd om het warm 
te stoken, waar kinderen spelen in de ondraaglijke stank van opgewarmd 
gaarkeukenvoedsel….Het boek wordt afgesloten met een postuum portret van 
pastoor Egberts aan de hand van getuigenissen van mensen die Theo Egberts 
persoonlijk hebben gekend en schriftelijke bronnen. Ook zijn tijd als pastoor in 
onze St. Willehadusparochie in Emmer Compascuum wordt beschreven. Het 
boek op A-4 formaat met harde kaft verschijnt in de zomer maar u kunt het nu 
al bestellen via de intekenlijst die op het locatiebureau ligt en achter in de kerk. 
Het boek kost € 19,90. Zodra het boek dan beschikbaar is brengen we het bij 
u thuis.      

Stuurgroep St. Willehadus. 
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WAARDERINGSPRIJS GEMEENTE EMMEN 
 

Het stemmen is gesloten. Dank aan iedereen die zijn stem 
heeft uitgebracht voor de Waarderingsprijs van de 
gemeente Emmen. Onze héle parochie heeft meegedaan 
en we hebben dan ook veel stemformulieren 
terugontvangen. Naast natuurlijk veel stemmen voor de 
Kerstfilm, zijn er ook stemmen uitgebracht op de andere 

mooie projecten. Wij hebben alle stemmen bij de gemeente ingeleverd en nu 
is het wachten tot op 5 oktober de uitslag bekend wordt gemaakt. 
 

TAXIPASTORAAT 
 

Ik mag een bekende lieve oudere dame ophalen bij de AH in Emmen. Ik heb 
al een aantal mensen in de bus zitten en ik begeleid haar even de taxi in. 
Boodschappen tassen vol en daaruit haalt ze een groot pak Vencodrop dat ze 
aan me geeft. ‘Omdat je me altijd zo vriendelijk helpt’. Mooi man.  
 

In Emmer Compascuum haal ik een ouder echtpaar op 
en we rijden over Ter Apel weer naar Emmen. In Ter 
Apel pik ik een dame op die de twee mensen die al in 
de taxi zitten kent van vroeger. Hele verhalen over 
Emmer Compas en haar vertrek naar Ter Apel volgen 
en al keuvelend komen we weer in Emmen aan. 
‘Bedankt voor de gezellige rit’, zegt ze maar ik geef 

aan: ‘Ik kon er niet eens tussen komen, zo mooi waren jullie aan het vertellen’. 
Toch vonden ze het prachtig, nou ik dus ook. 
 

Op naar Vlagtwedde waar ik een man op haal die naar 1ste Exloërmond wil. 
Hele verhalen over de oorlog in Afghanistan volgen. Hij zou militair zijn 
geweest en uiteindelijk afgekeurd. Hij heeft een oude auto gekocht waar hij 
ooit weer eens in zou willen rijden, maar bij zijn huis aangekomen zie ik een 
bouwval waar hij alleen woont. Beetje triest om te zien, maar toch het verhaal 
maar aangehoord. Zou het allemaal waar zijn, je weet het niet, maar dat maakt 
ook niet uit. 
 

Bij een verzorgingstehuis in Emmen moet ik een vrouw in een rolstoel ophalen. 
Ik heb haar vanuit de bus via de computer al op tijd gebeld, want ze moet naar 
het ziekenhuis. Kom ik daar, staat er een auto van een uitvaartonderneming 
voor de deur. Tegen de vrouw in de taxi zeg ik dat ik er zo weer aan kom. 
Staan er in de hal wel een stuk of 10 medewerksters en ik vraag aan één ervan 
of mevrouw xx ook klaar staat? Niemand weet even waar ze is. Maak ik de 
opmerking naar de dames wat ze allemaal in de hal doen. Staan jullie mij op 
te wachten?? De dames lachen maar één geeft even serieus aan dat het 
gebruikelijk is om een overleden bewoner uitgeleide te doen. Ik had natuurlijk 
wel de wagen zien staan maar de link nog niet gelegd, soms even uitkijken 
met je grapjes, maar er stond gelukkig geen familie bij.  



Pagina | 30 Emmer-Compascuum Klaverblad 

De dame in de rolstoel wordt uiteindelijk opgezocht en ik maak nog even een 
grapje naar de dames die staan te wachten, dat de zoekgeraakte vrouw wel in 
de juiste auto moet. Uiteindelijk gelukt, maar duurde veel te lang, maar ja soms 
gaat dat zo. In ieder geval even gelachen met de medewerksters ondanks mijn 
toch wel flauwe grapjes. 
 

Ik kijk uit naar een mooie motortocht die ik morgen ga maken met mijn oudste 
zoon. Die heeft ruim vijf jaar geleden zijn onderbeen verloren maar rijdt nu 
weer op een aangepaste motor. Ik vind het geweldig om zo samen met hem 
op stap te kunnen en spoor mijn andere twee zonen geregeld aan om ook hun 
motorrijbewijs te halen. Even de blik op wat anders. De motor is dan ook echt 
mijn uitlaatklep, ik kan genieten van de kracht en de power van mijn eigen 
1250 cc motor, maar ook van het samen rijden met één van mijn jongens.  
Was weer een mooie dag.   

Alle goeds, Harry Fecken 
 

EERSTE HEILIGE COMMUNIEVIERING 
 

 

Op zondag 20 juni hebben 9 kinderen in onze kerk hun Eerste Heilige 
Communie gedaan. Het was een prachtige viering waarin Pastoor Okonek is 
voorgegaan. Alle kinderen hebben meegewerkt aan de dienst, ze hebben 
voorgelezen en hielpen mee om het altaar gereed te maken. Aan het eind van 
de viering was er een Maria hulde, alle kinderen brachten een roos bij Maria 
en verrasten toen ook hun vaders met een roos (het was tenslotte Vaderdag). 

 

Communicantjes, van harte gefeliciteerd! 
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VAKANTIETIJD 
 

Nu er een serieus aantal Coronamaatregelen zijn versoepeld, of zelfs 
helemaal verdwenen, hebben we met elkaar ook het idee dat we weer echt 
een beetje adem kunnen halen en plannen we weer van alles waar we ook 
plezier aan beleven. Het voelt een beetje alsof het ergste voorbij is en we 
snakken naar contact in allerlei vormen en naar de zomervakantie die lonkt. 
We durven en kunnen ook weer meer plannen maken. Tegelijk is het ook een 
beetje onwennig, want na ruim anderhalf jaar zijn we niet meteen terug bij het 
oude ‘normaal’ en dat zal ook nog wel even duren. 
 

Dan heb je het nodig om inderdaad even op adem te mogen komen en daar 
lenen de zomermaanden zich prima voor. Ander weer en de kans om naar 
buiten te gaan en echt vrij van school of werk geeft lucht en laat de nare 

ervaringen ook een beetje naar de achtergrond verdwijnen.  
 

Ook voor de parochie is het fijn dat we samen even op adem mogen komen, 
want de afgelopen periode heeft ook binnen de parochie veel van ons allemaal 
gevraagd. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe fantastisch de hulp van 
iedereen in deze tijd geweest is en hoe we samen zijn blijven zoeken naar 
manieren om gemeenschap te zijn, te blijven en tegelijk mensen te helpen in 
al hun vragen. We hebben met zoeken en proberen, de parochie door de 
pandemie heen proberen te leiden en we hebben elkaar daarin ook gevonden 
en dat maakt dankbaar.  
 

Zonder de steun van God en van alle goede mensen hadden we het ook zeker 
niet volgehouden, maar met elkaar zijn we tot hiertoe gekomen en gaan we 
ook verder met het vertrouwen op Gods hulp van dag tot dag. 
 

Zoals gezegd; iedereen ontzettend bedankt en kom vooral tot rust in de tijd die 
er voor ons ligt, zodat we in het najaar samen weer actief parochie kunnen zijn. 
Een hele mooie zomer toegewenst.  

 

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

Willie en Jannet Dijck 
Kanaal A NZ 100 

Emmer-Compascuum 
Tel: 06-50206237 
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KLAZIENAVEEN – LOCATIE HEILIGE HENRICUS 

 

 

 

Kerk en Parochiebureau: 
Stellingstraat ZZ 4 
7891 JA  Klazienaveen 
Telefoon: 0591-649071 
 
Website: mariahertoginvandrenthe.nl 
 
Voor alle betalingen: 
NL30 RABO 0125 7013 30 
t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe 
H. Henricus 
 

 
 

LOCATIERAAD 
Mailadres:  henricus.mhvd@gmail.com 
 
Voorzitter:             Frederikus Kuper   0591-314493 
Secretaris:             Marleen Bauerhuit   0591-349580 
Budgethouder:           Jan Dobbe       0591-317268 
Catechese:             Gerda Reuvers 
Diaconie:              Ria Bakker       0591-315252 
Gebouwen:            Vacant 
Liturgie:              Albert Bruinewoud   0591-314698 
Communicatie/Parochie-opbouw: Vacant 
 
 

REDACTIEADRES EN LOCATATIEBUREAU 
Mailadres:  lb.henricus.mhvd@gmail.com 
 
 

CONTACTGEGEVENS UITVAARTVERENIGING IN CHRISTO SALUS 
Website:          www.uitvaartzorgics.nl  
Mailadres:         leden@uitvaartzorgics.nl 
Tel. ledenadministratie:  06-28660516 of 0591-312499  
 
 

MELDEN STERFGEVAL 
Bij een sterfgeval kunt u zich in verbinding stellen met:  
uitvaartleider H.J. Harmes      tel: 0591-394528    mob: 06-22480061  b.g.g. 
       E. Seubers-Wittendorp   tel: 0591-707101    mob: 06-38965889 
 

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

Zaterdag 24 juli                                                          Viering in Zwartemeer 
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, 
Bennie Heidotting en Griet Heidotting Peters. 
 

Ivm het zomerschema worden deze misintensies volgende week voorgelezen. 
 

Zondag 1 augustus  
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Jan 
Roufs, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. fam. Kolmer-
Sijbom-Roufs, Maria Helena Anna Alberts-Wehkamp, Maria Elisabeth Heijne-
Klönne, Johan Bernard Menzen. 
 

Zondag 8 augustus                                                    Viering in Zwartemeer 
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters. Bernard Jozef Heinrich Hendrikson. 
 

Ivm het zomerschema worden deze misintensies volgende week voorgelezen. 
 

Zaterdag 14 augustus                                         Maria Tenhemelopneming 
Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Herman 
Heinrich Cosse en Helena Cosse-Koop, Johan Bernard Cosse en Maria 
Margraretha Hoffard en zoon Bennie en schoonzoons Joop en Bennie, Sophia 
Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Lubertus 
Beukers en Maria Magretha Hemel en Johannes Hermannus Hemel en overl. 
fam., Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus Plas, 
Herman Lingenaar en fam. 
 

Zaterdag 21 augustus  
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, Gerhardus Albertus 
Plas, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs. 
 

Zondag 29 augustus  
Joop Wübkes, Maria Catharina Speller-Siekman, Jo en Grietje Wesseling-van 
Os en zoon Benny, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk 
van der Werf, Maria Regina Heller-Wehkamp, Bennie Heidotting en Griet 
Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus Plas. 
 

Zaterdag 4 september 
Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der 
Werf, overl. ouders Bruins-Arling, Jan Roufs, Lubertus Beukers en Maria 
Magretha Hemel en Johannes Hermannus Hemel en overl, fam., Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus Plas, overl. fam. 
Kolmer-Sijbom-Roufs. 
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OUDERENVIERING  
 

Op 
woensdag 4 augustus  

en op woensdag 1 september  
is er om 14.00 uur (onder voorbehoud) 
een eucharistieviering in de Dillehof. 

 

CONTACTMIDDAG voor OUDEREN 
 

Dinsdag 17 augustus is de volgende contactmiddag voor ouderen. De 
eucharistieviering begint om 14.00 uur. Aansluitend is er weer gelegenheid tot 
ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee. 
 

Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer, dan kunt u contact opnemen 
met mij, tel: 0591-317060 

IEDEREEN IS WELKOM! 
Leo Mensen 

 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

26 juli t/m 01 aug J. Lohuis 0591-313286 
02 aug   t/m 08 aug H. Beukers 0591-315725 
09 aug  t/m 15 aug  A. Peters 0591-313627   
16 aug  t/m 22 aug  J. Lohuis 0591-313286 
23 aug  t/m  29 aug H. Beukers 0591-315725 
30 aug t/m 05 sept A. Peters 0591-313627 
06 sept t/m 12 sept J. Lohuis 0591-313286 
     

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

zo 01 aug  A. Verdel  0591-312976 
zo 15 aug  G. Tobben 0591-317515 
za 21 aug  B. Menzen 0591-316132 
zo 29 aug  G. Timmerman 0591-317726 
za 04 sept  A. Verdel 0591-312976 
 

VERGADERINGEN en BIJEENKOMSTEN 
 

Datum Tijd Gelegenheid 
di  08 juni 19.00 uur Redactie Klaverblad 
di  22 juni 09.30 uur Omzien naar elkaar 
do 26 aug 11.00 uur Openingsviering Sint Henricusschool 
 

OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL 
  

            De container staat achter Top1Toys.  
              Tijdens de openingsuren  
             kunt u uw papier daar brengen.  
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FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden                                 13 juni  

Maria Helena Anna Alberta Wehkamp 
                                                  94 jaar 

 
                     24 juni  

Maria Elisabeth Heijne-Klonne 
                     92 jaar  
                                                                                01 juli  

                                                               Johan Bernard Menzen  
                                                                                80 jaar  
 

 KAARTEN  

 
                                                          Voorlopig niet. 
 
  

ROOSTER  LECTOR – ACOLIET – ORGANIST – CANTOR              
 

Datum Lector Acoliet Orgel/Cantor 

zo 01 aug  B. Menzen H. Slip H. van Os 

za 14 aug S. Karstenberg H. Maatje H. van Os 

za 21 aug G. Drent R. Harmes M. Bruinewoud 

zo 29 aug G. Lambers J. Lohuis H. van Os 

za 04 sept Woord /communieviering A. Bruinewoud  M. Bruinewoud 
 

Tijdens de donderdagavond vieringen is S. Karstenberg acoliet en  
M. Bruinewoud organist. 
 

Bij eventueel niet kunnen dan onderling ruilen of contact opnemen met: 
Simon tel: 06-40042474                Albert tel: 06-44720966 
 

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN 
 

Vorige maand is er een nieuw kozijn geplaatst in de pastorie van de Sint 
Henricus kerk, daarna is 
deze geschilderd door de 
firma Schnoing.  
 

Verder heeft hij ook de 
achteringang met de 
kwast onderhanden 
genomen.  
 

Het geheel ziet er weer 
netjes uit.  

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Frlv.zcache.nl%2Fde_hemel_van_de_zonnebloem_speelkaarten-r01ac77a038d9422aa01ed74f758a6695_zaeo3_307.jpg%3Frlvnet%3D1&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.zazzle.nl%2Fzonnebloem%2Bspeelkaarten&docid=9V50yL2RXWVgYM&tbnid=0dFdk3yxog9T_M%3A&vet=10ahUKEwiKtuHnwbbgAhWS16QKHbECBFIQMwg9KAAwAA..i&w=307&h=307&itg=1&hl=nl&bih=685&biw=1438&q=zonnebloem%20speelkaarten&ved=0ahUKEwiKtuHnwbbgAhWS16QKHbECBFIQMwg9KAAwAA&iact=mrc&uact=8
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EERSTE COMMUNIE 2021 
 

In het weekend van 3 en 4 juli 
waren er in Klazienaveen 2 
communievieringen. Op 
zaterdag 3 juli was er voor de 
kinderen uit de Poolse 
gemeenschap in het Bisdom 
Groningen-Leeuwarden een 
communieviering. En op 
zondag 4 juli was er een 
Nederlandse communieviering.  
 

Op zondagmiddag 4 juli was er ook nog 
een Poolse eucharistieviering. De koster 
Hennie Beukers ziet u hieronder druk heen 
en weer fietsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELICITATIES 
 

In de komende periode worden de volgende parochianen 85 jaar of ouder.  
 
Mevr. A. Klein Douwel-Falke 
Mevr. A. Moorman-Roewen 
Mevr. M. de Jonge-Heijnen  
Mevr. A. Eikens-Wesseling 
Mevr. A. Jonker-Wesseling 
Mevr. W. Maatje-Wessel  
Mevr. M Peters-Kocks 
Dhr. F. Middendorp 
Dhr. B. ten Velde  
Dhr. J. Schepers 
Dhr. H. Zwiers 
Dhr. J. Falke  
 

Mevr. A. Schiphouwer-Bernsen  
Mevr. J. de Vries-van Ommen 

Mevr. M. Matenaar-Langes  
Mevr. G. Wesseling-Post 
Mevr. T. Snippe-Heijnen 
Mevr. F. Kolmer-Sijbom 
Mevr. M. Kuiper-Bruins 

Mevr. M. Falke-Poker 
Dhr. J. Robben  
Dhr. J. Hassing  
Mevr. B. Roufs  

Dhr. H. Bos 

                                                                   Allen van harte  

      gefeliciteerd
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Kerk en Locatiebureau: 
De Hoven 8 
7894 BT Zwartemeer 
Telefoon: 0591-769144 
 

Website:   mariahertoginvandrenthe.nl 
 

Voor alle betalingen: 
NL 81 RABO 0330 6858 56  
t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe H. Antonius van Padua 

 
LOCATIERAAD ZWARTEMEER 
 
Mailadres:     antoniusvanpadua.mhvd@gmail.com 

 
Voorzitter:        Vacant  
Secretaris: Bertha Heidotting tel: 06-55335742 
Budgethouder: Sharon Rocks tel: 0591-531161 
Onderhoud: Tonnie Conen                      tel: 0591-318374 
Catechese:     Marianne Keurs tel: 0591-349088 
Liturgie: Bertha Heidotting tel: 06-55335742 
Beheer kerkhof: Richard Valentin              rjgmvalentin@gmail.com 
Kerkhof: René Tieck tel: 06-15212263 

 
REDACTIEADRES EN LOCATIEBUREAU   
Mailadres:     lb.antoniusvanpadua.mhvd@gmail.com  
 
BEZORGING  
Klemstrook 37     tel: 0591-313585  
 
ADM. BEGRAAFPLAATS + FONDS UITVAARTVOORZIENING   
Annet Harms    
mailadres:    FUV.mhvd@gmail.com 

KOSTEN MISINTENTIE: € 6,00  
 

ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA 

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

Zaterdag 24 juli 
Pa en ma Post, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, Trina 
Kuhl-Kollmer, Lies Bonkestoter-Harms. 
 

Zaterdag 07 augustus                      
Harm en Annie Heidotting-Peters, Herman Lübbers en kinderen, Annie en 
Hendrik Peters, Lies Bonkestoter-Harms, ouders Jo en Trina Kuhl-Kollmer, 
ouders Tieck-Rocks en kinderen, Lies Peters-Heidotting, ouders Conen-
Thöne, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard. 
 

Zondag 22 augustus 
Berry Schepers, Bennie en Binie Wösten-Siebum, Willem Strijker, ouders 
Immink-Kolmer en zonen Geert en Harrie, ouders Tieck-Rocks en kinderen, 
Mieke Bruins-Hoge, ouders Conen-Thöne, ouders Jo en Trina Kuhl-
Kollmer,Lies Bonkestoter-Harms, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman 
en Gerard. 
 

Zaterdag 28 augustus 
Mia Santing-Abeln, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, pa 
en ma Post, Lies Bonkestoter-Harms. 
 

Zondag 05 september 
Lies Peters-Heidotting, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard. 
 

Weekend van 31 juli en 01 augustus GEEN viering in Zwartemeer 
 

Weekend van 14 en 15 augustus GEEN viering in Zwartemeer 
 

Zie voorin het Klaverblad daar kunt u vinden waar eventueel kerkdiensten 
worden gehouden.  
 

OUDERENVIERING VAKANTIE PERIODE JUNI, JULI en AUGUSTUS 
 

Voorlopig zijn er geen ouderenvieringen i.v.m de vakantie periode. 
Op woensdag 29 september begint de ouderenviering weer. 

 

 

Na de Eucharistieviering 
van zondag 22 augustus 

wordt u uitgenodigd voor een kop koffie. 
Onder voorbehoud van Covid-19 

 

KOFFIEDRINKEN 
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KOSTER VAN DE WEEK 
 

 t/m 25 juli Jan Siebers 0591-313282 
26 juli t/m 01 aug Geen viering  
02 aug t/m 08 aug Jan Knol 0591-316578 
09 aug t/m 15 aug Geen viering  
16 aug t/m 22 aug Jan Siebers 0591-313282 
23 aug t/m 29 aug Jan Knol 0591-316578 
30 aug t/m 05 sep Tiny Smit 0591-313472 

 
ACOLIETEN 

 

24 juli Jan Siebers 
08 aug Marianne Keurs 
22 aug Jan Siebers 
28 aug Marianne Keurs 
05 sep Bertha Heidotting 

 

 
 

 
 
 
 
 

GASTDAMES en GASTHEREN 
 

24 juli Luuk Ronde 
08 aug René Tieck   
22 aug Bertha Heidotting (Koffiedrinken) 
28 aug Luuk Ronde 
05 sep René Tieck   

 

BLOEMVERSIERING 
 

                                                
 
          Lenie Theijken 
                                                Mieke Schepers 
                                        Beatrix Scheepbouwer 
 

 
 

LECTOREN  

24 juli Truus Falke 
08 aug Annie Bartels 
22 aug Bertha Heidotting 
28 aug Truus Falke 
05 sep Marianne Keurs 
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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. 
 

 

Datum Tijd Naam 

02 september 19.00 uur Vergadering locatieraad 
 

FAMILIEBERICHTEN 

 

Overleden 

                                            

Op 23 juni  2021 

Maria Elisabeth Bonkestoter-Harms ( Lies ) 
In de leeftijd van 72 jaar 

Correspondentieadres: Molenwijk wz, 1d  7891 HT Klazienaveen 
 

 

Op 26 juni  2021 

Johan Jacob Falke 
In de leeftijd van 85 jaar 

Eemslandweg 47 D, 7894 AC Zwartemeer 

 

Dat zij mogen rusten in vrede. 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
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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 

 

 
Werkgroep  
 

   
            aandacht voor nabestaanden   
 
 

Contactpersonen:  
Bertha Heidotting              Jan Siebers              
tel: 06-55335742              tel: 0591-313282 

mail: berthaheidotting@gmail.com    mail: jansiebers@hotmail.com  
 

 

Afgelopen keer heb ik iets geschreven over de viering van 
Sacramentsdag in onze locatie Zwartemeer. Aanleiding was 
de viering van Sacramentsdag op 5 juni dit jaar. Bij de 
afkondiging werd vermeld dat er aan het eind van de viering  
een processie gehouden zou worden in de kerk. 

Voorganger was pastor Karol, die tijdens de overweging nog eens duidelijk de 
betekenis van Sacramentsdag in de Rooms Katholieke Kerk heeft uiteengezet. 
Aan het eind van de eucharistieviering was er een processie door de kerk. 
Daarbij werd de monstrans met het Allerheiligste gedragen door pastor Karol 
vooraf gegaan door een acoliet met wierookvat. Tijdens de processie zong 
Luuk Ronde het Tantum ergo. Bij terugkeer op het priesterkoor werd de zegen 
gegeven met het Allerheiligste, waarbij pastor Karol blijk gaf van een mooie 
zangstem bij de Latijnse teksten die hij daarbij gebruikte.  

De aanwezige gelovigen waren allemaal onder de indruk van dit onderdeel van 
de viering. Dus voor herhaling vatbaar. 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 

mailto:jansiebers@hotmail.com
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Ingaande 26 juni zijn een aantal beperkingen van de Coronamaatregelen 
opgeheven. Ook in onze kerk is dat het geval. Zo hoeft u geen mondkapje 
meer te dragen bij binnenkomst en verlaten van de kerk en bij het ontvangen 
van de communie. U dient bij binnenkomst uw handen nog wel te desinfecteren 
en ook dient u uw naam en telefoonnummer te vermelden op bezoekerslijst. 
De aanmeldtelefoon is buiten gebruik en er wordt weer gecollecteerd in de 
kerk, dit laatste echter met een stok, want de 1,5 meter regel blijft wel van 
toepassing. Als gevolg daarvan is er in Zwartemeer plaats voor 65 personen. 

We mogen helaas nog niet samen zingen. Koren mogen wel weer zingen, mits 
met maximaal 12 personen en rekening houdend met de anderhalve meter 
tussen de koorleden. Dat zal best nog een hele uitdaging zijn. Maar we gaan 
nu de zomervakantie tegemoet en dan zijn er normaal ook geen koren die 
zingen. Hopelijk kan er na de vakantie weer iets meer. 

In de maanden juli en augustus zijn er af en toe geen weekendvieringen in 
onze kerk vanwege de zomervakantie. Kijk daarvoor naar het rooster van de 
weekendvieringen van alle locaties vóór in het Klaverblad. 

De feestdag van onze patroonheilige H. Antonius van Padua is op 13 juni. Dat 
is zijn sterfdag in het jaar 1231. Zijn geboortedag is niet bekend. Wel zijn 
geboorteplaats Lissabon. In tegenstelling tot tegenwoordig werd vroeger wel 
aandacht geschonken aan dit feest, zo las ik in het boek" 100 jaar Katholieke 
kerk in Zwartmeer".  

Op zondag 11 juni 1922 werd hierover het volgende meegedeeld volgens dat 
boek.( Originele tekst uit het boek en ook in de oude Nederlandse taal ) 

Zij die op dinsdag de feestdag van de H. Antonius van Padua, patroonheilige 
dezer kerk, kaarsen wensen te offeren van f 25,50  of   f 1,00, worden 
vriendelijk verzocht zich hedenmorgen of dinsdag aan te melden. 

Op dezen feestdag of onder het octaaf b.v. op Sacramentsdag, kunnen de 
gelovigen hunne devotie jegens den machtigen Patroonheilige toonen door tot 
de H. H. Sacramenten te naderen. 

Deze mededeling wordt daarna jaarlijks herhaald. Een kaars voor f 25,50 lijkt 
me wel erg prijzig in 1922. Wellicht dat het f 2,50 moet zijn. Ik hoor graag welk 
bedrag juist is. 

Ik wens u allen een fijne en bovenal gezonde zomervakantie toe. Hopelijk laten 
de omstandigheden het toe dat we elkaar weer vaker kunnen treffen in of bij 
de kerk. 
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Zoals gebruikelijk weer een spreuk, gezegde of citaat.                              
Deze keer over vakantie. 

Francis Bacon: 

"Afgunst neemt nooit vakantie". 

Kees van Kooten: 

"Dit jaar hadden we geen vakantie. We speelden dan maar dat ons huis een 
week lang geen elektriciteit had en dat moeder alles moest klaarmaken met 
olijfolie". 

Wiet van Broeckhoven: 

Dit jaar gaan we met het vliegtuig op vakantie en ik neem mijn kanarie mee. Ik 
hoop dat hij niet ziek wordt, want dat beest heeft nog nooit gevlogen". 

JS 
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Sacrament en emotie 
Je vraagt je soms af hoe de Heilige Geest 
werkt. Nou weet ik dat ook niet precies, en het 
zal ook niet iedere keer op dezelfde manier 
gaan, en niet bij iedereen op dezelfde wijze, 
maar af en toe zie ik dat een vormeling of een 
dopeling wordt geraakt. Een grote mond tegen 
de klasgenoten voordat de viering begint, of 
juist heel stil en bang om iets tegen de bisschop 
te zeggen. En als ze dan voor je staan, zie je 

een traantje, een schokkende schouder of een trotse blik in hun ogen. Emoties 
geven een reactie van het lichaam. Je kunt de emotie bij jezelf voelen. Je kunt 
de emotie bij de ander zien. Je wordt door God aangeraakt.  
 

Ik ben er nooit op uit om iemand emotioneel te raken. De priester die het 
sacrament bedient, moet doen wat hij moet doen. De juiste ritus volgen en de 
juiste woorden gebruiken. Je kunt en mag de emotie niet bij de ander proberen 
op te wekken. Als de emotie komt, betekent dat dat de ontvanger tegen de 
eigen verwachting in toch iets bijzonders ervaart. En soms is er ook geen 
emotie. Dan is dat ook goed, want het sacrament heeft ook een objectieve 
kracht in zich. Die garantie geeft ons de Kerk. De Heilige Geest werkt op tal 
van manieren en op tal van momenten. 
 

Als je wordt aangeraakt doet het wel iets met je. Je verandert erdoor. Het 
afscheid van Mgr. Hurkmans in de eucharistieviering in de Sint-Jan op 14 mei 
2016 waarin Mgr. De Korte de zetel van het bisdom ’s-Hertogenbosch in bezit 
nam, was voor mij zo’n moment. Hurkmans was toen mijn bisschop en ik had 
jarenlang met hem samengewerkt. Onverwacht overvalt je de emotie. Er 
komen herinneringen voorbij en je bent je bewust van het historische moment 
en van de plaats die je in het grote heilsplan van God mag innemen. Je mag 
meedoen, een rol spelen, en je leven heeft betekenis. Dat is het eigenlijk wat 
je ervaart. Jouw leven heeft betekenis in een groter geheel. Zo’n moment roept 
eerbied op. 

+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen - Leeuwarden 

 
 

COLUMN VAN DE BISSCHOP - augustus 
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‘Titus, held of heilige?’ in Friese Slappeterp 
 

Voor de Passiespelen ga je naar Tegelen en voor Soldaat van Oranje naar 
Katwijk aan  Zee. Onder dit motto kunt u deze zomer naar het noorden voor 
Titus, held of heilige?  Een levensverhaal over pater Titus Brandsma, gespeeld 
op locatie in het Friese land door Peter Vermaat in het dorpshuis van 
Skingen/Slappeterp. Elke vrijdag en zaterdag in juli en augustus. 
 

Friesland met zijn stilte en weidse platteland is het land van herkomst van pater 
Karmeliet en Zalige Titus Brandsma. Het is 140 jaar geleden dat hij in 1881 
werd geboren. Zo’n 80 jaar geleden kwam hij in verzet tegen het Duitse 
nazibewind. Kranten moedigde hij aan geen artikelen en advertenties van de 
NSB te publiceren. Die verzetsactie leidde binnen een jaar tot zijn 
gevangenschap en dood in het kamp Dachau (1942). Momenteel doen 
geruchten de ronde dat Titus door de Rooms-
katholieke kerk heilig wordt verklaard. 
 

Genoeg aanleiding voor een serie 
zomervoorstellingen Titus, held of heilige? in 
noord Friesland. In anderhalf uur biedt Peter 
Vermaat op theatrale wijze, geholpen door 
levensgrote poppen, een boeiende 
kennismaking met het leven van Titus. Wie 
was de Friese pater en mysticus die door de 
Nazi’s om het leven is gebracht? Waardoor 
werd hij gedreven? Hoe inspireert hij vandaag?  
Meer weten en reserveren? Zie: www.petervermaat.nl/voorstellingen/titus 
 

Speeldata:  Elke vrijdag en zaterdag in juli en augustus. 
Locatie:    Dorpshuis Op Healwei, gelegen tussen Skingen en Slappeterp. 
Tijd:      20.30 – 22.00 uur (zonder pauze). 
Entree:    € 15,= 
 

Maaltijd en overnachting 
Voor vier data kan men vooraf dineren en eventueel 
overnachtingsmogelijkheden boeken. Op 31 juli en 14 augustus (zaterdag), 
kan men voorafgaand aan de voorstelling aanschuiven bij een driegangen 
menu geserveerd door de minicamping en theetuin van Slappeterp.  
Kostprijs:  € 17,50.   
Maaltijdreservering kan per e-mail: info@minicampingslappeterp.nl.  
Of telefonisch: 0518-451854 / Mobiel: 06-51275482 / 06-18468140.  
Overnachting boeken op de camping kan hier ook.  
Logies boeken voor ‘bed en breakfast’ kan bij:  
Esther van Alderwegen in Slappeterp   mail mieghimmel@hotmail.com  
of B & B Buitengewoon  in Skingen    zie: www.buitengewoonskingen.nl 

ZOMERVOORSTELLINGEN OVER TITUS BRANDSMA 2021 

https://petervermaat.nl/voorstellingen/titus
mailto:info@minicampingslappeterp.nl
mailto:mieghimmel@hotmail.com
http://www.buitengewoonskingen.nl/
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Op 29 augustus a.s. organiseren wij de startactiviteit van 2021-’22.  
We beginnen om 12 uur met de eucharistieviering in Beilen, waarna we 
lunchen en ’s middags gaan klimmen in het klimbos van Veenhuizen!  
Kosten voor deelname is €10,- pp., dit is inclusief de lunch. 
 
Adres in Beilen: Hekstraat 40, 9411 NH 

Adres in Veenhuizen: Meidoornlaan 40, 9341 AP 

Opgeven kan via onderstaande link: https://forms.gle/gdUKrJV12BAdYgqC8

JONGERENPLATFORM: STARTACTIVITEIT 



 

 
 
 

 


