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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 17 september 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. 9
loopt van 9 oktober t/m 12 november 2021
Klaverblad

Algemene Informatie

Pagina | 3

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 VANAF
JULI 2021
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.
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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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VIERINGEN OP DE LOCATIES
1

dag

11 & 12 sept

MHvD Corona-viering

koor

zaterdag

Barger-Compas
Klazienaveen
livestream

Pastoor Okonek

19.00

Jongeren EC

Pastor Mielnik

09.30

dag

18 & 19 sept

VOM-viering Vredesweek

koor

zaterdag

Klazienaveen
Emmer-Compas
Barger-Compas
Zwartemeer

Pastor Mielnik
Pastoor Okonek
Pastor Mielnik
Pastoor Okonek

Heren
Heren
Jesus Freaks

25 & 26 sept
Barger-Compas
Present. EHC
Zwartemeer
Klazienaveen

26ste zondag d/h jaar

koor

Pastoor Okonek

19.00

Heren

Pastor Mielnik
Pastoor Okonek

19.00
09.30

Emmer-Compas

Pastor Mielnik

10.00

dag

02 & 03 okt

27ste zondag d/h jaar

koor

zaterdag

Klazienaveen
Emmer-Compas
Barger-Compas
Zwartemeer
Klazienaveen
Poolse viering

Pastoor Okonek
Pastor Mielnik
Pastoor Okonek
Pastor Mielnik

19.00
19.00
09.30
10.00

Enjoy
Dames

Pastoor Okonek

14.00

dag

09 & 10 okt

28ste zondag d/h jaar

zaterdag

Zwartemeer
Barger-Compas
Klazienaveen
Emmer-Compas

Pastoor Okonek
Pastor Mielnik
Pastor Mielnik
DoP

dag

16 & 17 okt

29ste

zaterdag

Klazienaveen
Emmer-Compas
Barger-Compas
Zwartemeer

Pastor Mielnik
Pastoor Okonek
Pastor Mielnik
Pastoor Okonek

zondag

zondag
dag
zaterdag
zondag

zondag

zondag

zondag

Klaverblad

19.00
19.00
09.30
10.00

koor
19.00
19.00
09.30
10.00

zondag d/h jaar
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Dames en
Eigen-wijs

Dames
Heren
koor

19.00
19.00
09.30
10.00

Dames
Heren
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OUDEREN VIERINGEN
dag
21 sept
29 sept
05 okt
06 okt

locatie
Klazienaveen
Zwartemeer
Emmer-Compas
Klazienaveen

Kerk
Kerk
Kerk
Dillehof

voorganger
Pastoor Okonek
Pastor Mielnik
Pastoor Okonek
Pastor Mielnik

tijd
14.00
14.00
14.00
14.30

VIERINGEN DOOR DE WEEK
Pastoor Okonek of Pastor Mielnik zal in de door-de-weekse-viering voorgaan.
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag

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

In de r.-k. parochiekerken van Zwartemeer, Barger-Compas, Emmer-Compas
en Klazienaveen is het mogelijk, om te mediteren en in stilte te bidden tijdens
uitstalling en aanbidding van het H. Sacrament. Op de 1e dinsdag van de
maand in Zwartemeer, op de 1e woensdag van de maand in Emmer-Compas
en op de 1e donderdag van de maand in Klazienaveen en Barger-Compas in
alle kerken van 18.00 tot 18.55 uur en tijdens aanbidding is er ook gelegenheid
om te biechten. Aansluitend is dan om 19.00 uur de Eucharistieviering.
BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN
Week 36
Week 37
Week 38
Week 39
Week 40
Week 41

06 sept
13 sept
20 sept
27 sept
04 okt
11 okt

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

12 sept
19 sept
26 sept
03 okt
10 okt
17 okt

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

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

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
Pagina | 8
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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

Emmer-Compas

Klazienaveen Zwartemeer

Verl. Oosterdiep WZ 67 Hoofdkanaal OZ 82 Stellingstraat ZZ 4

0591-349051

0591-351351

Maandag

18.15-18.45
18.30-19.00

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

De Hoven 8

0591-649071 0591-769144

18.30-19.30

11.00-12.00
10.00-12.00
stuurgroep

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.

Klaverblad
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WOORD VAN DE PASTOR
Hoe kan ik God beter leren
kennen?
Hoe mooi zou het zijn als we even bij
God ‘op de koffie’ konden! Je zou
direct je vragen kunnen stellen en
zijn reactie horen. Je zou hem zien
en naar hem kunnen luisteren. Maar
zo is het niet.
Hoe leer je God dan wel beter
kennen?
Daarvoor heeft God zijn zoon Jezus
naar deze wereld laten komen.
Jezus is de weg tot de Vader. Via
Jezus kunnen we God leren kennen.
Als je let op Jezus, meer zicht krijgt
op wie Hij is en wat Hij voor ons – voor jou! - gedaan heeft, zul je God beter
leren kennen.
Wil je God beter leren kennen? Leer Jezus kennen!
Wil je weten hoe God omgaat met mensen die ergens mee zitten? Onderzoek
hoe Jezus mensen helpt die ergens mee zitten. Wil je weten hoe God reageert
op mensen met verdriet? Kijk hoe Jezus zorgzaam reageert op mensen met
verdriet. Wil je weten hoe God op je reageert als je een fout maakt? Zie hoe
Jezus met mensen omgaat vanuit genade en waarheid.
Jezus laat in zijn eigen leven zien hoe Hij contact heeft met zijn Vader. Hoe
heeft Jezus contact met zijn Vader? Hij praat met God en hij luistert. Hoe gaat
dat, praten met - en luisteren naar God? Gelukkig is daar in de Bijbel meer
over te vinden.
1. Praten met God
In de Bijbel kunnen we lezen dat Jezus regelmatig met God sprak. Het gesprek
met God noemen wij bidden. Maar hoe en waar kun je nou het beste bidden?
Wat zou voor jou het beste werken? Een stille plek kan je helpen jouw diepste
gedachten en vragen naar voren te brengen. Zo zocht ook Jezus vaak stilte
van de nacht op om met Zijn Vader te praten.
2. Luisteren naar God
Bidden is tweerichtingsverkeer; praten en luisteren. God spreekt! Hoe dan?
Niet met een stem zoals jij en ik, maar wel op andere manieren. Zoals door
zijn Geest in je hart en gedachten, door je rust te geven over situaties en
keuzes, door mensen om je heen, door de natuur, door dat ene lied wat je zo
raakt...
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God spreekt ook tot je
door Zijn Woord, de Bijbel.
Door Gods Woord te lezen,
leer je God beter kennen.
God heeft er voor gezorgd
dat er eeuwenlang mensen
waren
die
hebben
opgeschreven wat God in de
geschiedenis en in hun leven gedaan heeft. Door dat te lezen, zie je wie God
is, hoe Hij met mensen om wil gaan en wat Hij tot ons – jou! - te zeggen heeft.
Zo kun je bijvoorbeeld in de Bijbel lezen dat God een God van liefde is en dat
Hij je niet zal verlaten! En dit is nog maar één van de vele voorbeelden. Je kunt
in de Bijbel lezen over Gods wil, Zijn beloften, waarschuwingen, raad en ga zo
maar door. God wil Zichzelf laten kennen door de Bijbel.
Jezus, bidden en bijbel lezen helpen je om meer van God te zien en Hem beter
te leren kennen. Je mag er op vertrouwen dat God niets liever wil dan dat je
Hem beter leert kennen. Zijn Geest, de heilige Geest, zal je helpen en de weg
wijzen hierin, daar mag je jezelf vol vertrouwen en verwachting voor openen.
Op zoek naar meer verdieping?
Wil je weten wat je kunt doen om naar God te luisteren tijdens het Bijbel lezen?
Wil je graag samen met anderen geïnspireerd worden door de Bijbel? Dan ben
je elke vier/zes weken welkom in de Parochiezaal van de locatie St. Willehadus
te Emmer-Compascuum. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 13
september a.s. om 19.30 uur.
Je hoeft je niet aan te melden om het Bijbel-uur bij te wonen.
Je bent altijd welkom!
Pastor Karol
Ps. Het Bijbel-uur op 13 september a.s. staat in het teken van 25ste zondag
door het jaar B. Hieronder vindt u de Bijbelteksten:
BIJBELTEKSTEN BIJBEL-UUR 13 SEPTEMBER
Eerste lezing: Uit het boek Wijsheid (Wijsh. 2, 12. 17-20)
De ongelovigen zeggen: “Wij willen de vrome belagen; want hij is ons een
ergernis, en is een aanklacht tegen onze lauwheid. Hij beschuldigt ons, dat wij
de wet niet onderhouden; en verwijt ons onze tuchteloosheid. Laat ons eens
zien of zijn woorden wel waar zijn en nemen we als proef op de som wat er
gebeurt bij zijn dood.
Want als de rechtvaardige een zoon van God is, zal God hem te hulp komen
en hem bevrijden uit de greep van zijn vijand. Onderwerpen we hem aan een
smadelijke proef om met foltering te achterhalen hoe zachtmoedig hij is en om
ons te overtuigen van zijn verdraagzaamheid.
Klaverblad
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Laten we hem veroordelen tot een schandelijke dood; naar eigen zeggen
geniet hij immers bijzondere bescherming.”
Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Jakobus (Jak. 3, 16-4, 3)
Broeders en zusters, waar naijver en eerzucht heersen, daar treft men ook
onrust aan en allerlei minderwaardige praktijken. De wijsheid van omhoog is
vóór alles rein, maar ook vredelievend, vriendelijk, altijd voor rede vatbaar, rijk
aan barmhartigheid en vruchten van goede daden, onpartijdig en oprecht.
Gerechtigheid is een vrucht van de vrede en slechts wie de vrede nastreven
zullen haar oogsten. Waar komen bij u die vechtpartijen en ruzies vandaan?
Toch alleen van uw eigen hartstochten, die u niet met rust laten? Gij begeert
dingen, die gij niet kunt krijgen. Gij moordt en benijdt en gij kunt uw doel niet
bereiken. Dan gaat gij vechten en strijden. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt.
En als gij bidt, krijgt ge het niet, omdat gij verkeerd bidt, met de bedoeling
namelijk om wat ge krijgt uit te geven voor uw boze lusten.
Evangelie: volgens Marcus (Mc. 9, 30-37)
In die tijd gingen Jezus en zijn leerlingen weg van de berg en trokken Galilea
door; maar Hij wilde niet dat iemand het te weten kwam, want Hij was bezig
zijn leerlingen te onderrichten. Hij zeide hun: “De Mensenzoon wordt
overgeleverd in de handen der mensen en ze zullen Hem doden; maar drie
dagen na zijn dood zal Hij weer opstaan.” Zij begrepen die woorden wel niet,
maar schrokken ervoor terug Hem te ondervragen. Zij kwamen in Kafarnaüm
en, eenmaal thuis, ondervroeg Hij hen: “Waar hebt ge onderweg over getwist?”
Maar zij zwegen, want ze hadden onderweg een woordenwisseling gehad over
de vraag wie de grootste was. Toen zette Hij zich neer, riep de twaalf bij zich
en zei tot hen: “Als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen moeten
wezen en de dienaar van allen.” Hij nam een kind en zette het in hun midden;
Hij omarmde het en sprak tot hen: “Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam,
neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt niet Mij op, maar Hem die Mij
gezonden heeft.”
FAMILIEBERICHTEN
Op 12 september zal in onze geloofsgemeenschap
Parochie Maria, Hertogin van Drenthe worden opgenomen
Jake Grietus Jan Velema
Jake zal worden gedoopt in de locatie
St. Joseph te Barger-Compascuum.
Jake is het zoontje van
Daniël en Henriëtta Velema-Lotterman
en het broertje van Esmee.
We wensen de familie veel geluk en Gods zegen.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
De schoolvakanties zijn voorbij en voor vele mensen zal deze opnieuw anders
zijn geweest dan vorige jaren. Maar ook als je niet weggaat, kan een
verandering in de dingen van alle dag, je helpen om afstand te nemen van die
dingen van alle dag. En van een afstand kom je vaak weer op nieuwe ideeën.
Wanneer u dit leest, zijn we als parochiebestuur al weer bij elkaar geweest en
zijn de eerste ideeën besproken en daarover afspraken gemaakt. Eén van de
onderwerpen zal zeker de vrijwilligers zijn geweest. We proberen steeds meer
maatwerk van mensen te vragen. En daarmee bedoelen we dat we in overleg
met de vrijwilliger kijken wat
hij of zij leuk vindt en hoeveel
tijd hij of zij heeft. Op basis
van
die
uitgangspunten
proberen wij dan een leuke,
leerzame en vooral een
passende klus te vinden.
Een hele puzzel? Ja zeker, maar ook dat doen we samen!
DANKVIERINGEN 11 EN 12 SEPTEMBER
In het weekend van 11 en 12 september zijn er twee parochievieringen. Aan
het begin van dit nieuwe seizoen willen met elkaar vieren dat we met elkaar
Kerk kunnen zijn. We zijn dankbaar dat we met elkaar naar de Kerk kunnen
en dat we behouden zijn voor de ergste gevolgen van deze pandemie.
We bidden voor iedereen, die op welke wijze
dan ook, getroffen is door Corona en we vragen
Gods zegen voor de komende tijd.
Dit doen we op zaterdag 11 september om
19.00 uur in Barger Compascuum en zondag
12 september om 9.30 uur in Klazienaveen
een livestreamviering. Na beide vieringen is er
een nazit, waar u een kop koffie wordt
aangeboden. Op de andere locaties is er dat weekend geen viering!
MISINTENTIES
De misintenties worden op het locatiebureau opgenomen en afgelezen in een
geplande weekendviering in het liturgierooster. Nu is het regelmatig
voorgekomen dat dit rooster gewijzigd werd en een viering uitviel. We proberen
dat zo min als mogelijk te laten gebeuren.
Als het toch gebeurt dat op een locatie geen viering is en er wel intenties
gepland zijn, dan worden deze afgelezen in de viering op de andere locatie.
Die van Emmer Compascuum in Barger Compascuum en omgekeerd, die van
Zwartemeer in Klazienaveen en omgekeerd.
Als er in het weekend maar één viering is worden de intenties van alle locaties
in die viering afgelezen.
Klaverblad
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VREDESWEEK 2021
Middenin de corona-pandemie, die zoveel verschrikkelijke gevolgen heeft voor
mensen wereldwijd, droomt Paus Franciscus over solidariteit en vrede, over
broeder- en zusterschap. Zijn woorden raken je in het hart.
Het afgelopen jaar was een moeilijk jaar. Hoewel aan de ene kant enorme
solidariteit werd gevoeld en mensen elkaar helpen waar mogelijk, is er ook een
andere kant. In verschillende landen nam onder invloed van deze pandemie
geweld en onderdrukking alleen maar toe.
Onze partners in conflictlanden benoemen steeds weer, hoe moeilijk hun werk
geworden is. Dat baart ons zorgen. Tegelijk worden we erdoor geraakt, dat
juist zij blijven dromen- en zij zich onvermoeibaar blijven inzetten voor vrede
en gerechtigheid.
Dichterbij, in eigen land, wordt ook gestreden voor gelijkheid en gerechtigheid
tegen uitsluiting en racisme. Meer en meer klinken verhalen van mensen die
systematisch gediscrimineerd worden vanwege hun geloof, geaardheid of
afkomst. En, net zo belangrijk, worden mensen zich steeds meer bewust van
hun eigen handelen- of hun onwetendheid.
Er is pas sprake van vrede als recht wordt gedaan aan iedereen.
Vrede is rechtvaardig.
Vrede is liefde.
Vrede sluit niet uit.
Vrede wordt geboren als we naar elkaar omzien,
naar elkaar luisteren,
elkaar horen,
elkaar ruimte geven,
elkaar vrijheid geven.
Wat kun je doen,
of juist laten,
om meer inclusief te denken en te handelen?
18 september om 19.00 uur is er een
themaviering in Emmer-Compascuum en
Klazienaveen en
19 september om 9.30 uur in BargerCompascuum en om 10.00 uur in
Zwartemeer.
Tijdens deze viering zal er maar één collecte
zijn voor het werk van de vredesorganisatie
PAX. Wij hopen dat u het werk van PAX een
warm hart toedraagt.
VOM-groep
Pagina | 14
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NIEUWS VAN DE BEGRAAFPLAATSEN
Regelmatig komen er vragen bij de parochietelefoon over de kosten
van een begraving of een bijzetting. Een nota van een begraving of
bijzetting bestaat altijd uit de volgende onderdelen:
Werkzaamheden
De kosten van de werkzaamheden hangen gedeeltelijk af van wat er moet
gebeuren. Er is een basisbedrag (gebaseerd op het soort graf), daarnaast
worden eventuele extra werkzaamheden één op één doorgerekend.
Grafrecht
Grafrecht wordt bij 1e uitgifte aangegaan voor een periode van 20 jaar vanaf
het jaar na begraven of bijzetten. Bij een 2e begraving of bijzetting wordt het
grafrecht verlengd tot 20 jaar na jaar van begraving of bijzetting. Op dit moment
kunt u na het verlopen van het grafrecht opnieuw verlengen.
Algemeen onderhoud
De kosten voor het algemeen onderhoud (voor het onderhoud van de
begraafplaats, niet van het graf zelf) worden voor dezelfde periode als voor het
grafrecht in rekening gebracht.
Ruimingskosten
Al bij de begraving of bijzetting wordt er een bijdrage aan de ruiming van het
graf gevraagd. Dit is een
bedrag dat door ons
gereserveerd wordt voor
de ruiming te zijner tijd.
Administratiekosten
Zowel bij het vestigen
van een graf als bij het
verlengen
worden
administratiekosten in
rekening gebracht. Ook
aan het overschrijven
van een rechthebbende
zijn kosten verbonden.

Wilt u meer weten over
de kosten. U kunt ons
altijd vragen (via de
parochietelefoon)
om
een offerte voor u te
maken.
Klaverblad
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HERINNERINGEN TOEGEZEGDE KERKBIJDRAGEN
Binnenkort worden de herinneringen verstuurd naar de parochianen, die
kerkbijdrage toegezegd hebben, maar deze, volgens onze administratie, nog
niet betaald hebben. Een aantal mensen heeft mogelijk al wel een bedrag
overgemaakt, maar dan onder vermelding van Kerkbalans.
Kerkbijdrage is een vast bedrag, dat u elk jaar betaald. Wij vragen voor
iedereen van 25 jaar en ouder om € 60,- te geven. Van de kerkbijdrage worden
alle vaste kosten betaald: de pastores, het onderhoud van de gebouwen, maar
ook de misboekjes, kaarsen etc.
Actie Kerkbalans is altijd in januari en het woord zegt
het al: het is een actie. Elk jaar kunt u besluiten of en
hoeveel u daaraan wilt bijdragen. Van deze gelden
betaalt elke locatie zijn extra uitgaven, zoals voor een
bijzondere activiteit of bijzondere aanschaf. Elk jaar
informeert uw locatie u over wat zij met deze extra
gelden hebben gedaan.
Mocht u een brief krijgen, maar heeft u toch al betaald?
Bel de parochietelefoon, zodat wij de fout op kunnen
zoeken en het verbeteren. Ook als u uw vaste bijdrage
wilt aanpassen, kunt u dat bij de parochietelefoon
aangeven.
VERANDERINGEN KLAVERBLAD
Met ingang van het volgend jaar gaat er iets
veranderen met de abonnementen van het Klaverblad.
Nu kunt u het Klaverblad krijgen als u parochiaan bent
en in onze parochie woont. Eén keer per jaar vroegen
wij u een bijdrage over te maken om onze kosten te
dekken.
Voor parochianen die buiten onze parochie wonen,
vroegen we een bijdrage van 15 euro.
Dit blijft allemaal hetzelfde, behalve voor de
parochianen, die (nog) geen kerkbijdrage betalen of
(nog) niet meedoen aan de Actie Kerkbalans. Deze
mensen krijgen de komende maanden een brief met
de vraag of ze het Klaverblad nog wel willen ontvangen. Als ze dat willen,
vragen wij aan hen ook een bijdrage.
Mocht de bijdrage een probleem zijn, kunt u altijd kiezen voor de digitale versie.
Daarnaast zijn de vieringen te vinden op onze website en in de app.
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GESLAAGD JONGERENWEEKEND IN KLOOSTER THUINE
Het weekend van 20 t/m 22 augustus ben ik naar het roepingenweekend in
Thuine geweest, dit verslag is gemaakt door Thomas Tran.
Reactie deelnemer Roepingenweekend
Van vrijdag 20 augustus t/m 22 augustus was ik met leeftijdsgenoten uit het
bisdom Groningen – Leeuwarden in een klooster in het kalme Thuine in
Duitsland. Van begin tot eind was het prachtig. Met open armen verwelkoming
door zeer lieve zusters Franciscanesse. Zij zorgden voor goede voeding door
elke dag overheerlijk eten te geven. Ze zorgden elke nacht voor goede
nachtrust door comfortabele bedden en gebeden. Je kan gemakkelijk
concluderen dat je aan gastvrijheid niet tekort komt als je bij hen verblijft.
In Thuine beleef je tot op zekere hoogte het dagelijks leven van de zusters,
wat voor mij heel bijzonder was omdat ik nooit in een authentiek klooster ben
geweest. Als katholiek is het mooi om dit te ervaren, omdat het toch onderdeel
is van je geloof. We zijn vergezeld door onze bisschop, Mgr. van den Hout, en
pastoor Tjepkema. Met hun wijsheid en gezelligheid zijn we dit
roepingenweekend begeleid.
Je hoort vaak “elke dag leer je nieuwe dingen”. Maar hoe vaak zijn die dingen
nu gerelateerd aan het katholieke geloof? Voor mij, om eerlijk te zijn, niet vaak.
Zo’n roepingenweekend was voor mij een eyeopener. Je leert over de
essentie van vele aspecten binnen het katholieke geloof. Zoek je je pad in de
voetstappen van Jezus, dan is dit een heel goede manier van speuren. Niet
alleen omdat het zo leerzaam is, maar ook omdat je de speurtocht samen met
leeftijdsgenoten doet die gelijke bedoelingen hebben.
De verschillende sprekers met veel wijsheid en ervaring met het katholieke
geloof brachten ons veel waarde. Door hen heb ik me gerealiseerd dat het
katholieke geloof niet zomaar een simpele religie is, maar ook een uitdaging.
God houdt van ons, maar God geeft ons niet zomaar een rooskleurig leventje.
Door uitdagingen groeien we: in onze lichamen en in onze zielen. Door
uitdagingen komen we dichter bij God.
Het
roepingenweekend
is zo voor mij en
vele anderen een
zeer goede en
onvergetelijke
ervaring.
Met andere
woorden, kom jij
er volgend jaar
ook bij?
Janique Dijck
Klaverblad
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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

CONTACTPERSOON BEZORGING
Truus Dijck: 06-16387733
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GEDACHTENIS WMHvDERD GEVRAAGD VOOR:
Zaterdag 11 september
MHvD dankdienst i.v.m. Corona
Anna Angela Harms-Peters (Engel), Anneliese van Rijswijk-Nijkamp, Ephemia
Maria Grada Kuhl-Peters, Gerhard Heinrich Lübbers, Johan Hake, Leny
Kamping-Hölscher.
Zondag 19 september
Vredesweek
Anna Angela Harms-Peters (Engel), Anneliese van Rijswijk-Nijkamp, Annie
Hölscher-Arling, Ephemia Maria Grada Kuhl-Peters, fam. Nijzing-Heller,
Gerhard Heinrich Lübbers, Jo Robben, Leny Kamping-Hölscher, opa Leffert
Cremer, opa Wim Wehkamp.
Zaterdag 25 september
Voorstellen communicantjes
Anna Angela Harms-Peters (Engel), Ephemia Maria Grada Kuhl-Peters,
Gerhard Heinrich Lübbers, Leny Kamping-Hölscher.
Zondag 3 oktober
Anna Angela Harms-Peters (Engel), Annie Greve-Gepken, Ephemia Maria
Grada Kuhl-Peters, Gerhard Heinrich Lübbers, Jo Robben, Leny KampingHölscher, ouders Dijck-Suelmann, opa Wim Wehkamp, opa Leffert Cremer.
KOSTERS
G. Wolken 0591-349033
M. v.d. Aa 0591-349144
S. Siekman 0591-859762
FAMILIEBERICHTEN
Overleden

Anna Angela Harms-Peters
Engel
in de leeftijd van 89 jaar
We wensen de familie God’s kracht en sterkte toe !!
OUDERENVIERING
Op donderdag 9 september om 14.00 uur is er een ouderenviering in de
kerk. Na de viering is er gelegenheid om samen een kopje koffie/thee te
drinken.
SCHOONMAAK KERK
Donderdag 16 september, 21 oktober, 18 november en 16 december wordt
de kerk schoongemaakt.

Klaverblad
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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
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 is geopend.
FELICITATIES
Wij willen iedereen die
in deze periode iets te vieren heeft,
namens de parochie

Van harte

feliciteren

OPROEP
Voor de 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 | 22
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE
We zijn in Barger-Compascuum alweer begonnen met de voorbereidingen van
de Eerste Heilige Communie. Dit jaar zijn er van onze locatie 12 kinderen. Dit
komt doordat het feest zowel in het voorjaar van 2020 als in 2021 niet door
kon gaan vanwege de corona. In overleg met de ouders is het daarom naar dit
najaar verplaatst. We zijn blij dat we nu weer een start kunnen maken.

Meike Berends
Vera Grummel
Noa Stevens
Elise Cramer

Sten Cremer
Emma Knol
Levi de Geus
Jorn Cremer

Jasmijn Grummel
Sophia Luik
Isabella Knol
Liam Linnemann

op zondag 24 oktober doen ze hun Eerste Heilige Communie.
Wij wensen ze veel succes en plezier tijdens de voorbereiding.
DAMESKERKKOOR
Wij zoeken dames die ons dameskerkkoor willen komen versterken. Wij
repeteren op maandagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur in de kerk/dagkapel.
Kom gerust ’n keertje binnen tijdens de repetitie om te zien of het iets voor u
is. Ook kunt u contact opnemen met:
Truus Linnemann tel: 0591-349333 / 06-25555157
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.
Klaverblad
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Doorndistel 16
Klazienaveen
Tel: 0591-312223
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:
Gebouwen/Vicevoorzitter:
Secretaris:
Budgethouder:
Diaconie:
Liturgie/parochie-opbouw:
Catechese:

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

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

LOCATIETELEFOON
St. Willehadus:
06-57673387

KERKHOF
Beheerder:

Joh Heine

0591-351905

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

UITVAARTLEIDER
Dhr. B. Zomer
tel: 06-53188727
RK. Begrafenisvereniging Sint Barbara
Website:
http://rksintbarbara.nl
Klaverblad
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zaterdag 11 september MHvD dankdienst i.v.m. Corona Barger-Compas
LET OP:
voor deze intenties wordt gebeden in de viering in Barger Compascuum
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Bé Möller, fam. MulderWolters, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Maria Wilhelmina WolthuisWeghorst, Renk Kuper, Gradus Welling, Hennie en Riet Deiman-Dekkers,
ouders Welling-Fehrmann, Henk Scheven, Taeke Graafsma, Joop Kaiser,
Herman Heijnen.
Zaterdag 18 september
Vredesweek
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam.
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, ouders
Ahlers-Koop en dochter Joke, Renk Kuper, Hennie Bredek, fam. KuperWolbers, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Taeke Graafsma, ouders TubbenBuurman, Stephanus Muller en Leida Muller-Berends, Herman Heijnen.
Zondag 26 september
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, Marlies
Snuverink-Sturre, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Henk Sturre, Joop
Sturre.
Zaterdag 2 oktober
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam.
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina WolthuisWeghorst, Gerard Mensink, Truus Over-Meijer, Hendrik
Koop en Annie Koop-Schoemaker, Diny Hendriks, Renk
Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Dinie JoostenHulleman, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida
Ellermann-Robben, Jan Geert Meijer, Herman Sturre, Taeke
Graafsma, Herman Heijnen, uitdankbaarheid voor een 60jarig huwelijk, voor ouders van ongedoopt gestorven
kinderen.
KOSTER VAN DE WEEK
ma 06 sept
ma 13 sept
ma 20 sept
ma 27 sept
ma 04 okt
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t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

zo 12 sept
zo 19 sept
zo 26 set
zo 03 okt
zo 10 okt

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

Emmer-Compascuum

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

Klaverblad

LOCATIEBUREAU
do 09 sept
do 16 sept
do 23 sept
do 30 okt
do 07 okt

Tiny Hogenbirk
Tilda Heine
Tiny Hogenbirk
Tilda Heine
Tiny Hogenbirk

Het parochiebureau is ook op
zaterdag open van 10.00 - 12.00
dan is de stuurgroep aanwezig.

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR
DATUM
zo 05 sept
za 11 sept
za 18 sept
zo 26 sept
za 02 okt

MISDIENAAR/ACOLIET
WEK Viering
Corona Dankviering BC
acoliet in overleg
Marit Gustin
Annemiek Bos
Sander Bos
Jo-Ann Loves
+
misdienaar

LECTOR
in overleg
Ria de Vries
Erik Meijer
Harry Fecken

KERKSCHOONMAAK
Groep 2

04 okt t/m 09 okt
PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN

Groep 2
Groep 3

13 sept t/m 17 sept
27 sept t/m 01 okt
BLOEMVERSIERING

Gr 1
Gr 2
Gr 3

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

30 aug t/m 12 sept
13 sept t/m 26 sept
27 sept t/m 10 okt

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

CONTACTMIDDAG
Op dinsdag 5 oktober 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.
Kom ook eens kijken, u bent van harte welkom!
Hebt u geen vervoer, dan kunt u bellen met:
Mevr. Hoesen tel: 0591-352408
Klaverblad
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KVE
Op 22 september hebben we een etentje in ons Parochiehuis
De tijd wordt nog aan de leden bekend gemaakt
FAMILIEBERICHTEN
Overleden
We hebben bericht ontvangen dat op 2 juli is overleden onze
oud-parochiaan

Pim Hulsebosch
Zoals Pim zelf heeft gewild, is er op 10 juli in kleine kring
afscheid van hem genomen.
Dat hij mag rusten in vrede.
We wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies.
************************************************************

Geboren

Op 19 juli is geboren:

Tessa Waarsing

Tessa

Dochtertje van Hendrik Waarsing en Liesette
Welling.
We wensen dit ouderpaar heel veel geluk.

*******************************************
Verhuisd
Op 1 augustus is Christa Schut-Russchen verhuisd van
Elzenlaan naar:
Laan van het Kwekebos 10 W, 7823 LC Emmen
Dank voor al het werk wat je voor onze locatie hebt gedaan
en we wensen je veel geluk op je nieuwe adres.
LEVER A.U.B. OP TIJD KOPIJ IN
Aan het maken van het Klaverblad werken meerdere mensen.
Voorin het Klaverblad staat altijd vermeld wat de uiterlijke
inleverdatum is van de kopij.
Helpt u ons mee, door op tijd uw kopij aan te leveren?
Stuur uw kopij a.u.b. naar: lb.willehadus.mhvd@gmail.com
Alvast hartelijk dank.
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JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 8 OKTOBER
C.G. Dekker-Schoenmakers
H. Fuhler
H.J.M. Poppink
M.A.A. Hulsebos-Thole
M.A. Heijnen-Hoezen
A.M. Jansen-Fuhler
A.W. Spijker-Arling
M.A. Meijer-Over
L. Harms-Prinsen
T.A. Geerts-Arends
A.M.H.B. Veldman-Berben

Emmer-Compascuum
Emmer-Compascuum
Emmer-Compascuum
Emmen
Emmen
Emmer-Compascuum
Emmer-Compascuum
Emmer-Compascuum
Hardenberg
Roswinkel
Roswinkel

16-9-1937
16-9-1941
16-9-1944
17-9-1944
21-9-1934
22-9-1945
25-9-1944
26-9-1928
30-9-1932
1-10-1937
8-10-1941

Alle jarigen van harte gefeliciteerd
en een fijne dag gewenst!
De onderstaande parochianen zijn helaas
in het vorige Klaverblad niet vermeld, hiervoor ons excuus!
We hopen dat ze een fijne verjaardag hebben gehad.
B. Over
J.B. Ahlers
A.J.M. Hooiveld-Behrens
M.G. Schuur
A.M. Tubben-Kuper
B.H. Bruins

Emmen
Schuinesloot
Ter Apel
Weert
Ter Apel
Barger Compascuum

11-8-1938
14-8-1940
21-8-1927
21-8-1943
27-8-1941
7-9-1946

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.
OPROEP LOCATIEBUREAUMEDEWERKERS
Door allerlei omstandigheden hebben het afgelopen jaar helaas 3 mensen
moeten stoppen met hun werk als locatiebureaumedewerker. De taak van de
medewerker is op donderdag 1 uur op het parochiebureau aanwezig te zijn om
de telefoon op te nemen en mensen die b.v. misintenties op komen geven, of
een andere boodschap hebben, te woord te staan. Er is een rooster dus hoe
meer mensen er zijn hoe minder vaak u aan de beurt bent. We hopen dat we
een aantal nieuwe medewerkers mogen verwelkomen.
U kunt zich opgeven op donderdagmorgen tijdens de openingstijd van 11.00
tot 12.00 uur. U krijgt dan één van onze medewerkers, aan de telefoon. Zij
kunnen u dan meteen uitleggen wat het werk inhoudt, of per mail:
lb.willehadus.mhvd@gmail.com
Kunt u wel een uurtje (eens in de paar weken) missen van uw tijd?
Geef u dan op, ook zo zijn we ‘samen kerk’.
Klaverblad
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JEUGD KOOR EIGEN-WIJS
Hallo luitjes,
Het komende schooljaar gaan we het jeugdkoor Eigen-Wijs (kinderen in de
basisschool leeftijd) een klein beetje anders invullen. Voortaan gaan we op
project-basis repeteren. Klinkt ingewikkeld, maar is het niet. Als er een
gezinsviering is zullen we 2 of 3 weken van tevoren samen gaan repeteren op
de woensdagavond in ons parochiehuis. (de tijden worden later nog aan paps
of mams doorgegeven).
De reden hiervoor is
We kunnen nieuwe kinderen verwelkomen bij ons koor, alleen hebben zij nog
sport/dans op de woensdagavond. We hopen dat we op deze manier samen
met de kinderen kunnen blijven zingen tijdens onze gezinsvieringen.
We starten dit seizoen op een beetje bijzondere manier
Zaterdagmiddag 25 september om 15.00 uur verzamelen we in het
Parochiehuis. Daar beginnen we met een gezellige middag. Tijdens deze
middag zullen we ook 3 liedjes gaan leren (misschien kennen jullie ze nog,
want ze zijn ook gezongen tijdens de 1e Communie). Deze zullen we dan gaan
zingen in de viering van zondagochtend 26 september om 10.00 uur.
We sluiten de middag af om 17.15 uur.
Op zondagochtend om 10.00 uur is de viering waarin Pastor Karol voorgaat.
Wij zullen dan de 3 ingestuurde liederen gaan zingen. Wij zingen dan het
openingslied - offerandelied en slotlied. Het dameskoor is dan ook aanwezig
en zij zullen alle andere liederen zingen.
Even alles op een rijtje voor de kids
Zaterdag 25 september
om 15.00 uur
in het Parochiehuis.
om 17.15 uur naar huis
Zondagochtend om 09.45 uur
in de kerk voor de viering
van 10.00 uur.
Wel heel belangrijk is het om
je even op te geven
voor woensdag 22
september, bij
Sandra Heijnen tel: 06-31393640
Ina Heijnen
tel: 06-14520368
omdat wij nog even wat tijd nodig zijn om de boodschappen te doen
en de middag verder voor te bereiden.
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TIJD VOOR DE KERSTMUSICAL
December duurt nog even, maar voordat u erop verdacht
bent dan is het weer zo ver:
TIJD VOOR DE KERSTMUSICAL
OP ZONDAG 12 DECEMBER
dat gaan we het hopelijk weer samen beleven. Met een
kerk vol publiek en een grote groep spelers. We zijn al
weer een paar maanden aan het brainstormen en
schrijven. Het zal weer héél anders worden dan andere
jaren.
Voor iedereen van 0 tot en met 99 is er de mogelijkheid
om mee te doen aan deze Kerstmusical. U hoeft niet te kunnen zingen of grote
teksten uit te spreken, maar gewoon meedoen is voor ieder van groot belang.
Samen iets moois neerzetten waar ieder van kan genieten en wat ons allen
weer het fijne gevoel van kerst gaat geven. Wij hopen dat u mee wilt doen en
dat u de datum alvast in uw agenda zet voor de uitvoering.
Wilt u meedoen stuur dan een mailtje naar de Willehaduslocatie
lb.willehadus.mhvd@gmail.com of bel of app
even met:
Erik
tel: 06-51479189
Ans
tel: 06-27535468
Henk tel: 0591-351105
Ina
tel: 06-14520368
even gewoon tegen ons zeggen mag ook
altijd hoor!
EEN BRIEF AAN ST. WILLEHAD: WIE SCHRIJFT ER MEE?
In Klaverblad nr. 5 werd deze oproep geplaatst. We willen u eraan herinneren
dat u nog brieven in kunt sturen. Nu de vakanties voorbij zijn misschien leuk
om hier even voor te gaan zitten. In 2021 een tijdsdocument maken voor onze
parochie, nu locatie, in Emmer Compascuum ter ere van het 125 jaar bestaan.
Een activiteit waaraan iedereen mee kan doen!
 Hoe is uw beleving bij onze kerk, hoe was dat toen, in uw jeugd?
 Heeft u misschien nog leuke verhalen over onze St. Willehadus parochie.
 Wat is u het meest bijgebleven?
 Een terugblik, (hoor je vaak rond Kerst- of Paastijd) over bijzondere en
ook gewone belevingen van, b.v. misschien wel, twee keer per dag naar
de kerk, in de vastentijd elke dag, voor schooltijd naar de kerk, en daarna
gezamenlijk eten op school en dan weer een plaatje kleuren op de
vastenkalender.
 De regels, in de vieringen en buiten het kerkgebouw, en hoe werd daar
mee omgegaan.
Klaverblad
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Schrijf een brief met de hand of per mail, en/of stuur een
zelfgemaakt filmpje.
Ook kunnen we bij u langskomen om uw
verhaal/herinnering op te nemen.
Of misschien heeft u een heel ander idee, om vast te
leggen, hoe u onze St. Willehadus parochie hebt beleefd,
vanaf uw jeugd èn vanaf 2017 als onze Willehadus locatie.

tenminste

Jong en oud kan meedoen. Wij gaan er een mooi
tijdsdocument van maken. Doe het zoals u het wilt. We
hopen dat er velen mee gaan doen, zodat we,
van
iedere
leeftijdscategorie,
een
verhaal
hebben.

Voor meer info of indien u iets wilt inleveren/sturen dan kan dat via de
stuurgroep (elke zaterdagmorgen van 10.00 -12.00 uur in ons Parochiehuis,
via telefoonnummer 06-27535468 of via mail: lb.willehadus.mhvd@gmail.com
Schrijft u ook mee aan de geschiedenis van Willehad?
Wij kijken er gespannen naar uit!
Stuurgroep St. Willehadus locatie
TAXIPASTORAAT
In het centrum van Klazienaveen haal ik een ‘oude kleine straatmuzikant’ op.
Ik heb de man wel vaker in de taxi. Je zou hem zogezegd nog geen stuiver
geven, ziet er wat armoedig uit maar we hebben altijd de mooiste intense
gesprekken over het leven. Het gaat ons dan
om de eenvoud ervan. Ik til zijn zware
muziekkar in de taxi en hij neemt voorzichtig
plaats op de achterbank. In mijn beleving
heb ik nog niets bijzonders gedaan maar hij
bedankt me al voor de service en de
aandacht. ‘U heeft nog aandacht voor de
medemens’, zegt hij. Ach voor mij heel
normaal, zijn immers de kleine dingen die
erom doen. Ik zie de kleuren om me heen en
dat geeft voor mij aan dat het glas halfvol is. Leeft een stuk eenvoudiger geef
ik te kennen. Prachtig zegt hij, dat is de kern van het leven. Ik zet hem af bij
zijn tijdelijke onderkomen en bedank hem voor de mooie woorden.
Op hetzelfde adres neem ik weer een vaste klant mee, een dame die geestelijk
nogal labiel is. Standaard komt ze bellend de taxi in en met een huilstem wordt
de grammofoonplaat weer afgedraaid. Ze belt iedere keer met dezelfde
persoon die volgens mij ook niet meer luistert. Wel triest eigenlijk maar in dit
soort gevallen: aanhoren, en bij jezelf houden. Ik laat haar weer uit bij de
manege waar ze een paard verzorgt.
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Op de achterbank ligt een portemonnee maar die schijnt niet van haar te zijn.
Hij is van de muzikant zie ik. Hij wordt bij elkaar gehouden met Duck tape en
ik zie dat er een hoop geld inzit. Ik geef het in de nacht aan een collega door
en die bewaart hem even. De collega stuurt me de volgende dag een berichtje
dat hij hem weggebracht heeft. De muzikant was superblij en geeft hem een
vindersloontje. Ik geef bij de collega aan dat hij het houden mag maar we delen
het. Weer een blije klant en wij een goed gevoel.
Bij een verzorgingstehuis wandel ik opgewekt met twee rolstoelers naar
binnen. Altijd even dollen met het verzorgend personeel. ‘Ah, daar is onze
drukke vrolijke chauffeur weer, gezellig’, weer een cadeautje.
Ik zet een man in de rolstoel bij een lege tafel waar normaal een andere cliënt
zit die helaas op 94-jarige leeftijd overleden is. Dat was altijd een dame met
een gebruiksaanwijzing die ik heb leren lezen. ‘Ik zet je hier neer maar is wel
een héél gevaarlijk plekje hé’ zeg ik. We lachen er allemaal hartelijk om en
gelukkig zien ze de humor er wel van in. En dat in deze idiote Corona tijd.
Ik haal nog even een dame op bij een kleine dagbestedingslocatie. Schijnt de
moeder van de beheerster te zijn. Ik breng de dame altijd keurig van deur tot
deur zoals aangegeven, al was het niet aangegeven deed ik het nog.
De beheerster is echter boos, ‘je bent véél te laat. ….. Tja daar kan ik zelf
weinig aan doen want ik volg gewoon mijn ritten op. Ik adviseer haar maar om
een klacht in te dienen, en geef het al even aan de planners door. Schijnt dat
ze veel te laat steeds de rit midden in de spits boekt op wisselende tijdstippen,
tja…. Ik word er niet minder vrolijk van want ik heb de moeder keurig in haar
kamer gebracht, haar jas op de kapstok en ze zwaaide me vrolijk uit, weer een
topdag.
Alle goeds, Harry Fecken
GOED NIEUWS VAN DE KOREN
Als u/jij dit Klaverblad in de bus krijgt zijn alle koren,
na anderhalf jaar afzien, weer gestart met hun
repetitie.
Houdt u/jij van zingen kom dan eens langs op:
Dinsdagavond herenkoor St. Cecilia
19.00 uur tot 20.30 uur
Woensdagavond dameskoor Internos 19.30 uur tot 21.30 uur (na de viering)
Donderdagavond gemengd koor Enjoy 19.30 uur tot 21.30 uur
Alle repetities zijn in de kerk.
Kinder-jongerenkoor Xtr-Eigen-Wijs op projectbasis
wil je hierover info, neem dan even contact op met:
Sandra Heijnen tel: 06-31393640
Ina Heijnen
tel: 06-14520368
Klaverblad

Emmer-Compascuum

Pagina | 33
















Willie en Jannet
 Dijck
Kanaal A NZ 100


Emmer-Compascuum
Tel: 06-50206237







Nieuw-Weerdinge


Emmer-Compascuum

Ter Apel

Woensdagmorgen:
Donderdagmorgen:

Donderdagmiddag:
Vrijdagmorgen:
Zwartemeer
Vrijdagmiddag:
Musselkanaal
Zaterdagmorgen:
Emmer-Compascuum
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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
Klaverblad
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zondag 12 september
MHvD dankdienst i.v.m. Corona
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Mannus
Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Marie Kloppenburg
en overl. fam., echtpaar Muller-Wesseling, Harm Kolmer, Sophia Maria
Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Angela Dina Ellerman
en Steffen Groen, Jan Roufs, Lubertus Beukers en Maria Magretha Hemel en
Johannes Hermannus Hemel en overl. fam., Bennie Heidotting en Griet
Heidotting-Peters, Maria Katrina Maatje Schiphouwer, overl. fam. KolmerSijbom-Roufs, Gerhard Schiphouwer en Berendina Schiphouwer - Koops en
John Schiphouwer, Maria Helena Middendorp-Hoffard, Anna Maria Catharina
Hoogenberg-Lambers, Frederik Hermanus Lingenaar, Bernardus Johannes
Soelman.
Zaterdag 18 september
Vredesweek
Martinus Prinsen en Maria Aleida Koop, Johannes Martinus Knegt en Anna
Geertruida Middendorp, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en
Henk van der Werf, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Anna Maria
Catharina Hoogenberg-Lambers, Frederik Hermanus Lingenaar. Bernardus
Johannes Soelman.
Zondag 26 september
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, overl.
ouders Tenfelde-Prinsen en overl. kinderen, Jo en Grietje Wesseling-v. Os en
zoon Benny, Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en
Henk van der Werf, Jan Roufs, overl. ouders Valke-Tholen, Bennie Heidotting
en Griet Heidotting-Peters, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, Anna Maria
Catharina Hoogenberg-Lambers, Frederik Hermanus Lingenaar, Bernardus
Johannes Soelman.
Zaterdag 2 oktober
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf,
Johannes Bernardus Kolmer en Margaretha Aleida Kolmer-Kramer, Bennie
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Bernardus Johannes Soelman.
OUDERENVIERING
Op woensdag 6 oktober om 14.30 uur
is er een viering in de Dillehof.
OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL
De container staat achter Top1Toys.
Tijdens de openingsuren kunt u uw papier daar brengen.
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CONTACTMIDDAG voor OUDEREN
Dinsdag 14 september is de volgende contactmiddag voor ouderen.
De eucharistieviering begint om 14.00 uur.
Aansluitend is er weer gelegenheid tot ontmoeting met 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

13 sept
20 sept
27 sept
04 okt

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

19 sept
26 sept
03 okt
10 okt

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

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

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK
za 12 sept
za 18 sept
zo 26 sept
za 02 okt
zo 10 okt

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

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

VERGADERINGEN en BIJEENKOMSTEN
Datum
di 14 sept
di 14 sept

Tijd
09.00 uur
09.30 uur

Gelegenheid
Mantelzorg
Omzien naar elkaar

ROOSTER LECTOR – ACOLIET – ORGANIST – CANTOR
Datum
zo 12 sept
za 18 sept
zo 26 sept
za 02 okt

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

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

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

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
KAARTEN
Onder voorbehoud op dinsdag 21 september in de parochiezaal.
Het begint om 14.00 uur. U kunt contact opnemen met
Tiny Timmerman tel: 0591-317726 of met
Mieke Snippe tel: 0591-313665
Klaverblad
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FAMILIEBERICHTEN
Overleden
13 juli
Maria Helana Middendorp-Hoffard
80 jaar
11 augustus
Anna Maria Catharina Hoogenberg-Lambers
75 jaar
14 augustus
Frederik Hermanus Lingenaar
54 jaar
16 augustus
Bernardus Johannes Soelman
57 jaar

23 augustus
Elisabeth Helena Meijer-Harms
83 jaar

25 augustus
Pieter Snippe
92 jaar
Dat zij mogen rusten in vrede.
WELKOM IN DE KERK
Om even te zitten als je moe bent. Om even tot jezelf te komen.
Om even te genieten van de rust. Om even te verwerken wat moeilijk is.
Om even je twijfel te overdenken. Om even thuis te zijn.
Om even met je ogen dicht te zitten.
Om even de hectiek van het alledaagse los te laten.
Om even je hart te openen.
Om als je het moeilijk vindt, zoveel verdriet hebt,
of geen vertrouwen meer hebt,
toch van hier te gaan met vrede in je hart!
FELICITATIES
In de komende periode worden de volgende parochianen 85 jaar of ouder.
Mevr. M. A. Reintke-Zoelman
Mevr. L. L. Korte
Mevr. B. A. W. Schulten-Buijs
Dhr. J. Pol
Mevr. G. Snippe-Exel
Dhr. L. Wittendorp
Mevr. M.A.T. Kroeze-Timmerman
Dhr H. H. van Ommen

Allen van harte gefeliciteerd!
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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

tel: 06-55335742
tel: 0591-531161
tel: 0591-318374
tel: 0591-349088
tel: 06-55335742
rjgmvalentin@gmail.com
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

Klaverblad
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zondag 12 september

MHvD dankdienst i.v.m. Corona Klazienaveen

Zondag 19 september
Vredesweek
Berry Schepers, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, Jan
Falke, Johan Peters en schoondochters Lea en Alie.
Zaterdag 25 september
Mia Santing-Abeln, pa en ma Post, ouders Jo en Trina Kuhl-Kollmer, Annie
en Hendrik Peters, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard.
Zondag 03 oktober
Sientje Kolmer-Heidotting, ouders Jo en Trina Kuhl-Kollmer, ouders SiebersSiebum en zonen Herman en Gerard.
COLLECTESCHEMA
ONDERHOUD KERK
OUDERENVIERING WOENSDAG 29 SEPTEMBER
Iedereen is van harte welkom.
Na afloop gezellig samen koffie-/ thee drinken

Voor eventueel vervoer kan men bellen:

Mieke Peters
Gretha Suelmann

tel: 0591-315383
tel: 0591-315298

KOFFIEDRINKEN

Na de Eucharistieviering van zondag 3 oktober wordt u uitgenodigd
voor een kop koffie. Onder voorbehoud van Covid-19
KOSTER VAN DE WEEK
06 sept
13 sept
20 sept
27 sept
04 okt

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

12 sept
19 sept
26 sept
03 okt
10 okt

Geen dienst
Jan Siebers
Jan Knol
Tiny Smit
Jan Siebers

0591-313282
0591-316578
0591-313472
0591-313282

ACOLIETEN
11 sep
19 sep
25 sep
03 okt
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Jan Siebers
Marianne Keurs
Bertha Heidotting
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LECTOREN
11 sept
19 sept
25 sept
03 okt

Geen viering
Annie Bartels
Jan Siebers
Truus Falke

GASTDAMES en GASTHEREN
11 sept
19 sept
25 sept
03 okt

Geen viering
Bertha Heidotting
Luuk Ronde
René Tieck (Koffie drinken)

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
Datum
30 sept

Tijd
19.00 uur

Gelegenheid
Vergadering locatieraad
BLOEMVERSIERING
Lenie Theijken
Mieke Schepers
Beatrix Scheepbouwer
DE BANIER
Vanaf 23 september (rond 13.00 uur)
tot 24 september (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.
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
Klaverblad
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OMZIEN NAAR ELKAAR
Werkgroep

aandacht voor nabestaanden
Contactpersonen: Bertha Heidotting tel: 06 55335742
mail: berthaheidotting@gmail.com
Jan Siebers
tel: 0591-313282
mail: jansiebers@hotmail.com
WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE
Vanmorgen 15 augustus naar de kerk geweest in BargerCompascuum, omdat er dit weekend bij ons geen dienst was. Er
stond een gastheer die mij vroeg naar mijn naam en mijn
telefoonnummer. Na die genoteerd te hebben zei hij dat er helaas
geen boekjes meer waren. Dus tenminste 30 kerkgangers was mijn eerste
gedachte. Ik keek de kerk in en zag dat een groot deel van de achterste rijen
waren afgezet met een lint zodat die plaatsen niet gebruikt konden worden.
Deze maatregel had voor mijn gevoel wel effect, want ik had de indruk dat het
voorste deel van de kerk goed bezet was. De plaatsen waar je mocht plaats
nemen waren voorzien van een gele sticker met een zwarte pijl. Ik liep langs
de linkerzijde de kerk in en kon door de bezetting van de plaatsen niet goed
zien waar nog een plek vrij was. Dus besloot ik maar in een bank plaats te
gaan nemen zonder dat op die plek een sticker aanwezig was. De mevrouw
naast mij in de bank zei tegen me "volgens mij zijn we een beetje familie".
Hoewel ik het een leuke opmerking vond zat het me toch niet lekker. Maar de
dame naast me ging iets opschuiven waardoor de 1 1/2 meter weer
gewaarborgd was. Ik voelde me nu meer op mijn gemak. En dat werd nog
gesterkt door het orgelspel vooraf en het openingslied met orgelmuziek door
een aantal leden van het dameskoor. Het was een Marialied. En na het
openingswoord van pastor Karol werd me al snel duidelijk waarom het
openingslied een Marialied was. Het was namelijk het feest van Maria
Tenhemelopneming. De preek begon met een verhaaltje over iemand die op
bezoek ging bij een vriend op de IC afdeling in een ziekenhuis. Die vriend lag
daar aan de beademing en hoe langer het bezoek duurde des te onrustiger
werd die vriend. De onrust werd duidelijk toen hij op een briefje had
geschreven "je staat op mijn zuurstofslangetje"! Het verhaal had ik jaren terug
ook al eens gehoord van pastoor Bosma in zijn preek. Maar pastor Karol gaf
aan dat wij in ons dagelijks leven regelmatig op een "zuurstofslangetje" van
onze medemens gaan staan, die zich daardoor geremd en onvrij voelt. Zo'n
intro bij een preek houdt je bij de les en je hebt daardoor meer aandacht bij de
preek. De preken van beide priesters in onze parochie zijn altijd kort maar
krachtig. Persoonlijk kan ik de preken goed waarderen.
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Bij het te communie gaan werd ons van achter een kuch- en spatscherm de
hostie met pincet aangereikt net zoals wij dat kennen in Zwartemeer. Laatst in
Klazienaveen kreeg ik de hostie aangereikt door een acoliet met de hand
zonder dat er een spatscherm was. Dat was voor mij een vreemde ervaring.
Het was mij toen niet duidelijk of de voorschriften wellicht gewijzigd waren. Ik
kon de wijziging echter niet vinden. Ik sluit de opmerkingen over Covid-19 af
met de opmerking dat er in het weekend van 11 en 12 september twee corona
dankdiensten worden gehouden. Op 11 september om 19.00 uur in BargerCompascuum en op 12 september in Klazienaveen aanvang 9.30 uur.
En op woensdag 29 september is er weer de eerste ouderenviering.
Ik vroeg mij af of het feest van Maria Tenhemelopneming op 15 augustus wel
paste in de cyclus van Mariafeesten. Immers Maria is op 15 augustus nog
zwanger van het kindje Jezus en kan dus niet voor 25 december in de Hemel
worden opgenomen. Dus toch er maar even induiken om te zien hoe het ook
al weer zit. En daarom de Mariafeesten even op een rijtje.
2 februari Maria Lichtmis. Opdracht van de Heer in de Tempel.
25 maart Maria Boodschap. Negen maanden voor de geboorte komt de engel
Gabriel Maria het bericht brengen dat ze zwanger zal worden van Jezus.
31 mei Maria bezoek. Op de laatste dag van de Mariamaand vieren we dat
Maria bij haar zwangere nicht Elisabeth aankomt. Ze begroet Maria met de
woorden "Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van
uw schoot".
15 augustus Maria Tenhemelopneming. Op deze dag vieren we dat Maria met
lichaam en ziel wordt opgenomen door God.
8 september Maria Geboorte. Op 8 december vieren we hoe Maria onbevlekt
in de schoot van haar moeder begint te groeien. Negen maanden later is dus
de feestdag van haar geboorte.
8 december Onbevlekte ontvangenis. negen maanden voor het feest van
Maria Geboorte, vieren we dat Maria zonder de erfzonde was vanaf de
conceptie.
Daarnaast zijn er nog diverse gedachtenissen aan Maria.
11 februari Onze lieve Vrouw van Lourdes.
13 mei
Onze lieve Vrouw van Fatima.
7 oktober
Onze lieve Vrouw van de Rozenkrans.
Zoals gewoonlijk weer een aantal spreuken en gezegden als slot van mijn
bijdrage.
"Wacht niet op het perfecte moment,
maar pak het moment en maak het perfect".
"In het leven verliezen we nooit vrienden, we leren alleen wie de echte zijn".
"Soms is loslaten veel krachtiger dan verdedigen of vasthouden.”
JS
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COLUMN VAN DE BISSCHOP
Synodaliteit
Alle gedoopten vormen samen de Kerk, met Christus aan
het hoofd en de bekleders van de ambten als leiders van
de zichtbare Kerk op aarde. Dit laatste zeg ik er bewust
bij, omdat ‘samen Kerk’ ook wel eens de connotatie heeft
dat paus en bisschoppen wel gemist kunnen worden. Dat
alle gedoopten een eigen verantwoordelijkheid hebben is
nog niet helemaal tot iedereen doorgedrongen. De Kerk
wordt geleid door paus en bisschoppen, maar zíj zijn niet de Kerk.
Paus Franciscus hecht veel waarde aan de inspraak van alle gedoopten.
Tijdens de laatste synodes over het gezin en over de jongeren heeft hij heel
bewust de inbreng van gezinnen en de jeugd gezocht. En de gewone
bisschoppensynode van 2023 wil hij in het teken stellen van synodaliteit. Hij
zoekt naar wegen om alle gedoopten te laten meepraten. En hij noemt dat de
synodale weg. Het wordt een proces van onderop, te beginnen in de
bisdommen, hoewel … het wordt wel centraal aangestuurd!
Het gaat er de paus om dat we samen luisteren naar de Heilige Geest en de
tekenen van de tijd juist verstaan. Synodaliteit is niet een democratisch proces
zoals we dat in de politiek kennen en waarbij de meerderheid van stemmen
bepaalt wat het beleid wordt. Het meepraten van de clerus en van alle
gelovigen moet zich verhouden tot de traditie en de leer van de Kerk. We
houden aan wat Christus ons heeft meegegeven en wat we doorheen de
geschiedenis als essentieel hebben onderkend als ons geloofsgoed
(depositum fidei).
Om me een beetje te verdiepen in deze aanpak heb ik onlangs twee
documenten gelezen van de Internationale Theologische Commissie:
‘Synodaliteit in het leven en de missie van de Kerk’ (2018), en ‘Sensus fidei in
het leven van de Kerk’ (2014). Sensus fidei betekent geloofszin. Het gaat om
de ware interpretatie van wat God heeft geopenbaard en wat Hij wil met de
Kerk en de wereld. Paus Franciscus zet een tocht uit, en wij kunnen aan deze
tocht deelnemen. Ik kom er in het komende jaar op terug en we zullen zien hoe
we het gestalte gaan geven.
+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden
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MUZIKALE WORKSHOP DAG ADVENT EN KERST 9 OKTOBER
Muzikale workshopdag rondom liederen voor Advent
en Kerst op zaterdag 9 oktober 2021 Franeker
Op zaterdag 9 oktober 2021 zal in de Franciscuskerk in
Franeker (Godsacker 11) door de SGGL (Diocesane
commissie Sint Gregorius in het Bisdom GroningenLeeuwarden) een muzikale bijeenkomst georganiseerd worden rondom
Liederen voor de Advent en Kerst. Eénstemmig, meerstemmig, Latijn en
Nederlands. Verschillende stijlen koormuziek komen deze dag voorbij. Ook
deze keer weer niet te moeilijk, niet te hoog, wél prachtige, bruikbare muziek
voor uw koor! We nodigen u van harte uit om met uw koor, of met een aantal
koorleden, of alleen, naar Franeker te komen en met elkaar nieuwe liederen
en koorwerken te leren en met elkaar te zingen. Dit alles onder leiding van
kerkmusicus Mark Heerink, die deze dag samen met de bestuursleden van de
SGGL verzorgd. Ook dirigenten en organisten heten we uiteraard van harte
welkom op onze workshopdag.
Het programma is als volgt:
10.00 uur
Inloop met koffie-thee
10.30 -10.45 uur Opening, welkom en voorstellen door Pastoor Peter van der
Weide. Onder leiding van Mark Heerink gaan we een aantal
inzingoefeningen doen en we gaan uiteraard een lied zingen.
10.45-12.00 uur Oefenen van een aantal liederen in 2 groepen (S/A en T/B)
12.00-12.45 uur Lunchpauze met koffie-thee
12.45-13.00 uur Gezamenlijke start met een lied na de lunch
13.00-14.15 uur Oefenen van een aantal liederen in 2 groepen (S/A en T/B)
14.15-14.45 uur Pauze met thee-koffie
14.45-15.45 uur Alle ingestudeerde liederen gezamenlijk oefenen en
uitvoeren
15.45-16.00 uur Afsluiting door Peter van der Weide en nog 1 keer een lied
zingen
U wordt verzocht zelf uw lunch mee te nemen; u krijgt koffie en thee. Wel
vragen we u een vrijwillige bijdrage om de onkosten van deze dag enigszins
binnen de perken te houden. Er is voorlopig maximaal plaats voor 85
deelnemers (rekening houdend met de 1,5 mtr). U bent van harte uitgenodigd!
U kunt zich tot 1 oktober 2021 aanmelden bij
Lisette Winter van het Bisdom Groningen-Leeuwarden l.winter@bisdomgl.nl
Heeft u vragen over deze dag, dan kunt u daarvoor terecht bij
Cecilia Bekema
cecilia-b@home.nl) of
Boudien Janssen pbjanssen@hetnet.nl)
Nb. Alles onder voorbehoud van de Coronamaatregelen.
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Uiteraard is het doorgaan van deze dag afhankelijk van de dan geldende
Coronamaatregelen (op dit moment mogen er nog maar maximaal 12
koorzangers tegelijk zingen; wij
hopen dat dit in oktober 2021 weer
veel meer mogen en kunnen zijn).
Het kan dus zijn dat deze dag
onverhoopt toch niet doorgaat. Houdt
u uw mail dus in de gaten.

ORGANISTENDAG OP ZATERDAG 18 SEPTEMBER 2021
Uitnodiging voor de Organistendag op
zaterdag 18 september 2021
Op zaterdag 18 september 2021 zal in de
Franciscuskerk te Wolvega de jaarlijkse
organistendag voor de organisten van het bisdom Groningen-Leeuwarden
weer gehouden worden. Thema dit jaar is 'Roomsch begeleiden’ vanuit diverse
perspectieven waarbij ook het mooie Atterton-orgel dat in 2019 in deze kerk
geplaatst werd veel aandacht zal krijgen. Het belooft een prachtige muzikale
dag te worden en u bent van harte uitgenodigd!
Programma:
10.00-10.30 uur Ontvangst met koffie/thee
10.30-11.30 uur 'Roomsch orgelspel' in de praktijk
door kerkmusicus Mark Heerink
11.30-12.00 uur 'Roomsch orgelspel' vanaf het priesterkoor
door pastoor Victor Maagd
12.00-12.45 uur koffie/thee, soep en lunch
12.45-13.15 uur Engelse orgelmuziek en orgelbouw door Mark Heerink
13.15-13.45 uur Het Atterton-orgel door Ulbe Tjallingii
13.45-14.15 uur koffie/thee
14.15-16.00 uur Vrij bespelen van het Atterton-orgel
door de deelnemers aan deze dag
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Een korte toelichting op de onderwerpen
Mark Heerink begint de dag met een inleiding over orgelspel in de Katholieke
kerk. Wat verstaan we onder ‘Roomsch orgelspel’ en wat zijn de verschillen
met bijvoorbeeld de protestantse traditie? Aan de hand van enkele
praktijkvoorbeelden zal het verschil tussen de diverse tradities duidelijk
gemaakt worden en komen zaken als woord-toonverhouding, vrije ritmiek,
modi en tempi en harmonisch ritme aan bod. Ook zal er aandacht zijn voor de
relatie tussen RK- kerkmuziek en orgelbouw.
Pastoor Victor Maagd zal vervolgens vanuit zijn achtergrond als priester het
‘Roomsch orgelspel’ vanuit Liturgisch perspectief toelichten en daarbij ook de
voorschriften in de diverse kerkelijke documenten behandelen.
Na de lunch is het dan echt tijd geworden voor het in 2019 geplaatste Attertonorgel in deze kerk. Mark Heerink zal een korte inleiding geven op Engelse
orgelmuziek en orgelbouw. Vervolgens geeft Ulbe Tjallingii uitleg over het
Atterton-orgel en daarna kan iedereen die wil het orgel vrijuit bespelen. Dus
neem uw favoriete (Engelse) orgelmuziek mee!
Algehele leiding van deze dag is handen van:
Mark Heerink http://www.markheerink.nl/
Aanvullende informatie over deze dag
Kosten:
De dag is in principe gratis; een vrijwillige bijdrage wordt
gevraagd om de
onkosten te drukken.
Lunch:
Wij vragen u om uw eigen lunchpakket mee te nemen. Voor
een kop soep bij de lunch wordt gezorgd.
Locatie:
Sint Franciscuskerk, Lycklamaweg 8, 8471 JX Wolvega. De
locatie is zowel met de auto als met het openbaar vervoer
goed te bereiken. Achter de kerk is een ruimte parkeerplaats
voor uw auto.
Aanmelden:
Wilt u meedoen aan deze dag, dan kunt u zich tot 11
september 2021 opgeven bij Lisette Winter van het Bisdom
Groningen-Leeuwarden: l.winter@bisdomgl.nl
Corona:
Mocht de dag onverhoopt niet door kunnen gaan door
nieuwe Coronamaatregelen dan informeren we u daar tijdig
over.
Heeft u vragen over deze dag, dan kunt u deze mailen aan Anton Lukassen
mail: aaluka@home.nl
Wij hebben er heel veel zin, u ook?
Namens het SGGL-bestuur,
Boudien Janssen-Terbraak
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Zo ik U….
Zo ik U zien mocht Heer,
ik zou U zien in de blauwe lucht,
in ’t gras rond mijn blote voeten
en in de buizerd’s vlucht.
Zo ik U zoeken moet Heer,
zou ik U zoeken in de aarde,
in de schoot van uw Vrouwe
waaruit alle leven zich baarde.
Zo ik uw wonder zien wilde Heer,
zou ik mijn ogen richten naar ’t Kind,
de kleinste sneeuwvlok en de waterdruppel,
en daaruit lezen, dat ik word bemind.
Zo ik U vinden mocht Heer,
zou ik U tegenkomen in mijn gedachten
in de stilte van ’t donker uur,
als de morgen op zich laat wachten.
Maar zo Gij mij verrassen wilt Heer,
schenk mij dan toeval, duizendmalen,
in dat ongeweten, onverwachte gebaar,
voel ik uw liefde, zich grenzeloos herhalen.
Uit: ‘Toevallig gebed’

