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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 22 oktober 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. 10 

loopt van 13 november t/m 17 december 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:   Vacant       
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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dag 09 & 10 okt 28ste zondag d/h jaar koor 

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

dag 16 & 17 okt 29ste zondag d/h jaar koor 

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

dag 23 & 24 okt 30ste zondag d/h jaar               koor 

zaterdag Klazienaveen Pastoor Okonek  19.00 Henricuskoor 
 Zwartemeer Pastor Mielnik 19.00  

zondag 
Barger-Compas 
1e H. Communie 

Pastoor Okonek 10.00 Jesus Freaks 

 Emmer-Compas Pastor Mielnik 10.00 Jongeren 

dag 30 & 31 okt 31ste zondag d/h jaar                                  koor 
     

zaterdag  Klazienaveen Pastoor Okonek 19.00 H. van Os 
 Emmer-Compas Pastor Mielnik 19.00 Enjoy 
zondag Barger-Compas Pastoor Okonek 09.30 Dames 
 Zwartemeer Pastor Mielnik 10.00  

 

dag 01 nov Allerheiligen    MHvD koor 

maandag Emmer-Compas Pastoor Okonek 19.00 Dames en Heren 

dag 02 nov Allerzielen koor 

dinsdag Zwartemeer DoP 19.00  
 Barger-Compas Pastor Mielnik 19.00 Heren 
 Emmer-Compas DoP 19.00 Dames en Heren 

dag 06 & 07 nov Willibrord zondag koor 

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

 
Klazienaveen 
Poolse viering 

Pastoor Okonek 13.00  

 
Klazienaveen 
Allerzielen 

Werkgroep Omzien 15.00  

dag 13 & 14 nov 33ste zondag koor 

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

 Zwartemeer Pastoor Okonek  10.00  

VIERINGEN OP DE LOCATIES 
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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 Barger-Compascuum is geen avondviering als er op die dag een 

ouderenviering is op donderdagmiddag. 
 

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  
 

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   of  Pastor Mielnik tel: 06-15153010 
 

OUDEREN VIERINGEN 

dag locatie   voorganger  tijd 

14 okt Barger-Compas Kerk  Pastoor Okonek 14.00 

19 okt Klazienaveen Kerk Pastor Mielnik 14.00 

27 okt Zwartemeer Kerk  Pastoor Okonek 14.00 

02 nov Emmer-Compas Kerk Pastor Mielnik 14.00 

03 nov Klazienaveen Dillehof Pastoor Okonek 14.30 

11 nov Barger-Compas Kerk Pastor Mielnik 14.00 

VIERINGEN DOOR DE WEEK 

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN 

Week 40 04 okt t/m 10 okt Pastoor Okonek 

Week 41 11 okt t/m 17 okt Pastoor Okonek 

Week 42 18 okt t/m 24 okt Pastor Mielnik 

Week 43 25 okt t/m 31 okt Pastor Mielnik 

Week 44 01 nov t/m 07 nov Pastoor Okonek 

Week 45 08 nov t/m 14 nov Pastoor Okonek 

Week 46 15 nov t/m 21 nov Pastor Mielnik 
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SACRAMENT VAN ZIEKENZALVING  
 

Op tijd de Ziekenzalving ontvangen 
Dit sacrament is een steun voor iedereen die lijdt en ziek is. 
In momenten dat een mens ziek is, dan kan er angst en twijfel 
zijn, ook naar God. Door de Ziekenzalving wil God op een 
liefdevolle, troostende en sterkende manier bij de zieke en 
natuurlijk ook bij de stervende mens komen. Men kan de 
Ziekenzalving vaker ontvangen. Het gebeurt ook regelmatig 

dat mensen voor een zware operatie de Ziekenzalving ontvangen. Er zijn 
ouderen die jaarlijks het Sacrament van de Ziekenzalving ontvangen. Ze 
voelen aan dat ze ouder worden en ze weten dan: de Heer is dicht bij mij, Hij 
geeft mij kracht. Dus… graag op tijd doorgeven om in alle rust een afspraak te 
kunnen maken en het ontvangen van het sacrament voor te bereiden. Op tijd 
de Ziekenzalving ontvangen voorkomt teleurstelling! 

U kunt voor het Sacrament van de Ziekenzalving contact opnemen met 
Pastoor Okonek tel: 06-34905233 of Pastor Mielnik tel: 06-15153010, diegene 
die op dat moment de uitvaartwacht heeft, zie het rooster op blz. 6. 
 

 

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. 
 

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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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 
  

 

WOORD VAN DE PASTOOR 
 

Beste parochianen,  
Volgende week begint de oktobermaand. Voor de wereldkerk is het 
dan missiemaand en voor mensen die van Maria houden, is het 
de rozenkransmaand.  
 

Even terug in de geschiedenis 
Niet enkel de maand mei staat in het teken van de Mariaverering. Ook de 
maand oktober plaatst Maria in het licht. Het is de rozenkransmaand bij uitstek. 
Als je er het Directorium (de Liturgische Kalender) op naslaat, vind je 
op 7 oktober het feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans. Dit feest 
wordt in de Kerk gevierd sinds de 16de eeuw en werd door Paus Pius V 

ingesteld op de verjaardag van de 
zeeslag bij Lepanto op 7 oktober 
1571. Deze overwinning werd 
toegeschreven aan de hulp van 
Maria, omdat op diezelfde dag een 
rozenkransprocessie gehouden 
werd op het Sint-Pietersplein in 
Rome. Maria's hulp werd 
ingeroepen om de Ottomaanse 
invasie in Europa tegen te houden. 
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Mariaverering in de volksdevotie 
In de volksdevotie neemt de Mariaverering een zeer belangrijke plaats in. Heel 
veel christenen richten zich het liefst tot Maria… ook al hebben ze soms de 
Kerk de rug toegekeerd. Maria behoort als het ware zowel tot de menselijke 
wereld als tot de goddelijke. Daar zijn de talrijke bedevaartplaatsen een 
sprekende getuigenis van: Lourdes, Fatima en Częstochowa, Banneux, 
Kevelaer ... om er maar enkele te noemen. Voeg daarbij de Mariakapelletjes 
in dorpen en de ontelbare Mariabeelden in de kerken. Deze volksdevotie kan 
moeilijk verdwijnen, want ze is een wonderlijk samengaan van geloof en 
traditie, verstand en emoties, hoofd en hart, individu en gemeenschap. 
 

De rozenkrans: een school van gebed 
Wellicht is er ook geen 
enkele devotie zo diep 
met mensen verbonden 
geweest als die van het 
rozenkransgebed. De 
rozenkrans is het brevier 
van eenvoudige mensen. 
Het is een school van 
gebed die voor iedereen 
toegankelijk is. 
Een krans van 
honderdvijftig rozen, van 
3 x vijftig Ave Maria's voor 
de moeder van God. Maar 
er is meer. De rozenkrans 
is ook de 'samenvatting 
van het Evangelie'. De vijf 
blijde, de vijf droevige en 

de vijf glorierijke mysteries (geheimen) zijn in grote mate ontleend aan het 
evangelie en roepen gebeurtenissen op uit het leven van Jezus en Maria. De 
rozenkrans is een evangelisch gebed, waarbij we met Maria naar Jezus kijken. 
In het Weesgegroet staat niet Maria, maar Jezus centraal. Jezus die bij de 
Boodschap werd ontvangen in de schoot van Maria; geboren in een grot in 
Bethlehem; door Maria en Jozef naar de tempel gebracht; in doodstrijd in de 
Olijfhof; gegeseld en met doornen gekroond; beladen met het kruis en 
stervend op Calvarie; verrezen uit de doden en opgestegen naar zijn Vader. 
Sinds 2002 werden daar nog vijf 'mysteries (geheimen) van het licht' aan 
toegevoegd door Paus Johannes Paulus II. Ze zijn allemaal genomen uit het 
leven van Jezus: de doop in de Jordaan, de bruiloft te Kana, de prediking, de 
verheerlijking op de berg Tabor en het Laatste Avondmaal. 
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De rozenkrans: het gebed van armen en eenvoudigen 
'Als gij bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden,' zegt Jezus. De 
rozenkrans is het gebed van de armen, de kleinen, de eenvoudigen. Ik denk 
hierbij aan Bernadette Soubirous die dit gebed altijd op de lippen had, aan 
Moeder Teresa van Calcutta en haar zusters. Ik denk aan mijn en uw moeder, 
vader, oma’s of opa’s die Weesgegroetjes baden tot ze insliepen. 
Bidden lijkt voor heel wat mensen verbonden met nadenken. Wat dan met hen 
die niet zo begaafd zijn om na te denken en te reflecteren? Bidden huist in het 
hart, niet in het hoofd. Het is vooral een zaak van liefhebben, niet van denken 
en verstaan. Met het gebed gaat het als met de liefde. In het begin is er een 
overvloed van woorden, daarna wordt het stil. Weinig of geen woorden zijn 
nodig. Het is de tijd van de litanie: Wees gegroet Maria, vol van genade, de 
Heer is met U................. 
 

In de maand oktober bidden we vóór elke doordeweekse-viering om 18.30 
uur de rozenkrans. Wie er niet bij kan zijn, wordt uitgenodigd om thuis aan te 
sluiten en de rozenkrans te bidden. En uiteraard hoeft het niet alleen op 
dinsdag, woensdag en donderdag. Elke dag van oktober, ja elke dag van het 
jaar is goed om dit eeuwenoud gebed te bidden. Er zijn zovele mensen die 
ons gebed nodig hebben! 

Pastoor Józef Okonek SChr 
 

 
 
 

 

GELOVEN NU  
 

Op 25 oktober a.s.  
is er weer een Geloven Nu bijeenkomst. 

Deze zal plaatsvinden in  
de Parochiezaal in Emmer-Compascuum, 

aanvang 19.30 uur. 
 

                                         Wat is een Geloven Nu – groep?  
                                         We spreken aan de hand van een tekst of een  
                                         Bijbelverhaal met elkaar over geloof en leven.  
                               De vragen bij de teksten nodigen uit tot inspirerende  
                               gesprekken over de actualiteit van kerk, geloof en leven.  
                               Er is alle ruimte voor persoonlijke vragen. 
 

De deur staat open - de koffie/thee staat klaar 
en iedereen is van harte welkom om mee te praten. 

 

Geloven Nu - groep 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

De zomer is voorbij en het nieuwe seizoen begint 
met goed nieuws. Want we kunnen weer zonder 
beperkingen naar de Kerk. Natuurlijk moeten we 
rekening blijven houden met elkaar, maar we 
mogen weer bij elkaar in de bank, we mogen weer 
(mee)zingen, we mogen weer koffie met elkaar 
drinken. Laten we hier met elkaar dankbaar voor 
zijn en bidden dat we zo goed voor elkaar en 
onszelf zorgen dat er geen nieuwe maatregelen 
meer nodig zijn. 
Het nieuwe seizoen heeft ook eindelijk duidelijkheid 
opgeleverd over de begraafplaats in Barger 
Compascuum; hierover leest u elders meer. 
Tot slot wil ik nog noemen hoe fijn het is dat er 
alweer een groepje kinderen hun Eerste Heilige Communie heeft gedaan en 
een aantal van hen zijn meteen actieve vrijwilligers geworden. Heerlijk dat zij 
als misdienaars regelmatig in de Kerk te vinden zijn! 
 

VERSOEPELING CORONA MAATREGELEN VANAF 25 SEPTEMBER 
 

Het parochiebestuur is blij dat de corona maartregelen zijn versoepeld. In onze 
parochie zijn de vieringen geen oorzaak geweest van een besmettingshaard. 
Dank daarvoor aan alle parochianen. 

• De anderhalve meter afstandsregel is bij kerkbezoek afgeschaft. 

• Tijdens de viering moet er voldoende geventileerd worden. 

• Vooraf opgeven en registeren is niet meer nodig. 

• De parochianen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar 
te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de 
kerk. 

• De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te 
blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft gehandhaafd. 

• Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te 
laten zien. 

• Volkszang is weer toegestaan. 

• Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen. Mits zij 
kunnen blijven voldoen aan de 1.5 meter regel en in zigzag formatie. 

• De communie kan ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden 
uitgereikt. 

• Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd. 
De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet 
op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande 
oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale. 
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• Als door meerdere voorgangers communie uitgereikt wordt, kan door 
de voorganger een mondkapje gebruikt worden. 

• De collecte gebeurt onder de offerande met de collecte stok of op het 
eind van de viering in de mandjes achter in de kerk. 

• Na afloop van de viering kan koffiedrinken in het parochiezaaltje 
weer zonder de anderhalve meter in acht te nemen. 

 

Onze bisschop roept bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen op zich te 
laten vaccineren. De bisschop wil dit niet afdwingen of eisen, maar zoals paus 
Franciscus een dringende oproep doen. De paus heeft gezegd: “Vaccineren is 
een daad van liefde, voor jezelf, voor onze families en voor alle volkeren”. 
Onze bisschop is dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen 
vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het 
protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De 
bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom 
zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven 
betrachten. 
 

VAN DE BOEKHOUDING 
 

Afgelopen week zijn er herinneringen voor kerkbijdragen verzonden. Hierbij 
toch nog even een uitleg. 

Sinds 2019 hebben we een nieuw systeem 
ingevoerd. Kerkbijdrage is per persoon; dit is 
zeg maar de contributie en het drempel 
bedrag voor een volwassene is € 60,- en 
voor een jongere € 30,- per kalender jaar. 
Veel parochianen hebben in 2019 een 
Kerkbijdrage formulier ingevuld met 
toezegging van een bedrag; dit bedrag is 
variërend per parochiaan. 
Daarnaast is er nog de Actie kerkbalans, 
waarbij we aansluiten bij de landelijke actie 
die elk jaar eind januari gehouden wordt. 
Kerkbalans is een actie en gaat over een 
extra gift en daar doen de locaties iets extra’s 
mee voor hun eigen locatie. Bij meerdere 
bewoners op één adres en maar één 
betaling Actie Kerkbalans koppelen we dit 
aan de hoofdbewoner. 

Als een parochiaan dus zelf overmaakt en bij de omschrijving Actie Kerkbalans 
zet, ziet de boekhouding dit als een extra gift. Wij kunnen niet altijd bepalen 
wat misschien toch kerkbijdrage is, en zo ja voor welke bewoners op dat adres, 
en wat Kerkbalans. Dat mensen het vervelend vinden een herinnering te 
krijgen, terwijl ze wel overgemaakt hebben, snappen we, maar als ze contact 
opnemen met de boekhouding kunnen we de zaken nogmaals uitleggen en 
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recht trekken en zullen we deze situaties volgend jaar hopelijk niet meer 
hebben. Zo hopen we, door met elkaar hierover in gesprek te gaan het naar 
ieders tevredenheid op te lossen. Duidelijkheid voor de parochiaan en 
duidelijkheid voor ons. Want we zijn natuurlijk wel heel blij met uw bijdrage! 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Op 2 oktober zal in onze geloofsgemeenschap Parochie Maria 
Hertogin van Drenthe worden opgenomen 

 

Noah Lankhorst 
 

Noah zal worden gedoopt in  
de locatie H. Henricus te Klazienaveen. 

Hij is het zoontje van  
Sander en Stefanie Lankhorst-Suhlmann 

en het broertje van Mila. 
 

We wensen de familie Gods zegen en veel geluk. 
 

BIJZONDERE COLLECTES 
 

MISSIEZONDAG 23 EN 24 OKTOBER  
De tweede collectie in dit weekend is 
bestemd voor de Pauselijke missiewerken. 
MISSIO maakt de plaatselijke kerken in de derde wereld sterk om zelf hun 
missie te gaan uitvoeren. MISSIO biedt financiële steun, wederzijdse 
bemoediging en evangelische getuigenis. 
 

Paus Franciscus: 
“Ik moedig iedereen aan om samen met de Pauselijke Missiewerken mee te 
werken aan onze gemeenschappelijke missie: het Evangelie verkondigen en 
de Kerk wereldwijd steunen.” 

 

ZONDAG VOOR DE OECUMENE 6 EN 7 NOVEMBER 
De tweede collecte is bestemd voor de St. Willibrord-
Vereniging en de Raad van Kerken. Zowel de Vereniging als 
de Raad bevorderen de oecumene tussen de christelijke en 
de oostelijke kerken. 
 

De jaarlijkse Willibrordzondag werd in 1949 ingesteld ter 
ondersteuning van het werk voor oecumene en evangelisatie 
van de Willibrordvereniging, een voorloper van de Katholieke 
Vereniging voor Oecumene. De heilige Willibrord is de 
patroon van de christenen in Nederland, katholieken en 

protestanten. Willibrordzondag wordt in de regel gevierd op de zondag het 
dichtst bij zijn dag, 7 november. 
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VIER MEE MET DE FRIEZENKERK IN ROME 
 

Op 31 oktober zendt de KRO-NCRV de eucharistieviering vanuit de 
Friezenkerk in Rome uit. U kunt thuis meevieren met de gemeenschap in 
de kerk aan de rand van het Sint-Pietersplein. Een unieke mogelijkheid 
om u even verbonden te voelen met deze bijzondere Nederlandse 
gemeenschap in het centrum van de wereldkerk. 
 

Op zondag 31 oktober zal Antoine Bodar, 
rector van de Friezenkerk, om 10.00 uur 
voorgaan in de eucharistieviering in deze 
mooie kerk, die een geschiedenis heeft die 
teruggaat tot de achtste eeuw. Voor 
Nederlandse pelgrims en bezoekers is het een 
plaats van ontmoeting en bezinning. In de 
afgelopen 30 jaar is de kerk ingrijpend 
gerestaureerd. Maar om deze plek in Rome 
voor de lange termijn te behouden blijven er 
verbeteringen nodig. Stichting Vrienden van de 
Friezenkerk zet zich hiervoor in. We willen u 
vragen om ons daarbij te helpen. 
 

 
 

NIEUWS VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 
 

 

Deze keer is er nieuws van de begraafplaats in Barger 
Compascuum. Alle ons bekende rechthebbenden hebben 
persoonlijk een brief gehad met daarin de laatste ontwikkelingen. 
Hierbij (een deel van) de brief: 
 

Graag vragen wij uw aandacht voor de ontwikkelingen rond de begraafplaats 
in Barger Compascuum.  
 

U weet dat zich in Barger Compascuum een bijzondere begraafplaats bevindt, 
die helaas al enige tijd negatief in het nieuws is. Dat is mede veroorzaakt 
doordat het parochiebestuur veronderstelde - naar achteraf bleek onterecht! 
- dat bij het niet registreren van de rechthebbende van de graven, gevestigd 
vóór 2002 en niet geroerd, deze konden worden geruimd. Door deze 
verkeerde veronderstelling en de dreiging van grafruiming is ook de 

communicatie niet goed gelopen. Het 
parochiebestuur betreurt dat en realiseert zich 
dat hierdoor onnodig onrust in de gemeenschap 
is ontstaan. Dat is natuurlijk nooit de bedoeling 
geweest. Het bestuur biedt daarvoor zijn 
excuses aan. 
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De vraag is nu hoe we de ontstane situatie kunnen oplossen. In overleg tussen 
het parochiebestuur, de heren Gepken en Suelmann namens een aantal 
betrokken rechthebbenden op deze graven en het bisdom is besloten dat alle 
onderhoudsbijdragen die voor bovengenoemde graven ontvangen zijn vanaf 1 
januari 2019 tot heden terug worden betaald aan de rechthebbenden.  
Dit gebeurt in de maand oktober. De ontvangen onderhoudsbijdragen worden 
teruggestort op het rekeningnummer van waar het door de parochie is 
ontvangen.  
 

Duidelijk moet zijn, dat het niet betalen van een onderhoudsbijdrage voor 
graven gevestigd voor 2002 en niet geroerd nooit tot het ruimen van een 
graf kan leiden. Graven kunnen alleen op verzoek van de rechthebbende of 
op grond van in de wet geregelde gevallen geruimd worden en pas nadat aan 
de wettelijke voorschriften is voldaan.  
 

Maar daarmee is het probleem waarom het begonnen was, nog niet opgelost. 
Want ook dit gedeelte van de begraafplaats heeft wel degelijk onderhoud nodig 
en dat kost geld. Zelfs als een groot deel van het onderhoud door vrijwilligers 
gedaan wordt. Hoe is dat dan op te lossen? Hier verschillen de meningen van 
het parochiebestuur en het bisdom enerzijds met die van de heren Gepken en 
Suelmann anderzijds. De heren Gepken en Suelmann zijn van mening dat 
voor de genoemde graven slechts een vrijwillige bijdrage kan worden 
gevraagd. Wij hadden gehoopt met een gezamenlijk standpunt naar u toe te 
kunnen komen, maar dat gaat helaas niet lukken. Al in 2002 heeft het 
toenmalige parochiebestuur besloten een onderhoudsbijdrage verplicht te 
stellen, ook voor dit gedeelte van de begraafplaats. Dat is toen ook in het 
begraafplaatsreglement vastgelegd. We kunnen niet helemaal terughalen hoe 
een en ander destijds precies is gegaan, maar er is in ieder geval besloten om 
de gewenste onderhoudsbijdrage niet per 1 januari 2002 direct in rekening te 
brengen. Er is toen een overgangsregeling van 15 jaar in het reglement 
opgenomen, met andere woorden: per 1 januari 2017 zou het parochiebestuur 
de onderhoudsbijdrage voor dit deel van het kerkhof in rekening gaan brengen.  
 

De start van de nieuwe fusieparochie op 1 januari 2017 viel echter 
toevalligerwijs samen met het eindigen van deze overgangsregeling: iets wat 
in 2002 niet was te  voorzien. Daarom besloot het parochiebestuur te wachten 
met het uitvoeren van de afspraken uit het 
reglement van 2002, en de 
overgangsperiode met twee jaar te 
verlengen. Per 1 januari 2019 is de 
onderhoudsbijdrage in rekening gebracht. 
Het in werking treden van een nieuw 
begraafplaatsreglement voor alle 
begraafplaatsen in de nieuwe 
fusieparochie per 1 januari 2019 staat hier 
los van, omdat de afspraken over de 
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onderhoudsbijdrage ongewijzigd bleven en overgenomen zijn in het nieuwe 
begraafplaatsreglement. 
 

De onderhoudsbijdrage voor dit gedeelte van de begraafplaats mag dus 
reglementair wel worden gevraagd , en dat wil en moet het parochiebestuur 
ook doen om de begraafplaats in goede staat te houden.  
Maar dit moet uiteraard op een billijke en verantwoorde manier. Dit betekent 
dat we na de terugbetaling van de bijdragen die we hebben ontvangen een 
nieuwe start zullen maken om de afspraken uit het reglement uit te voeren.  
 

U zult in november 2021 een nieuwe factuur ontvangen voor de onderhouds-
bijdrage. Wij begrijpen dat u dit wellicht omslachtig vindt: in oktober 
terugbetalen en in november een nieuwe factuur. Gezien de ernst van de 
situatie (het opleggen van een factuur op een onjuiste rechtsgrond) kunnen wij 
helaas niet anders. Mocht u desondanks af willen zien van het door ons 
terugbetalen van de eerder betaalde bijdrage en uw bijdrage willen zien als 
vooruitbetaling van de nieuwe factuur die u in november 2021 zult ontvangen, 
dan kan dit alleen als u het formulier in de bijlage volledig invult, ondertekent 
en vóór 1 oktober a.s. aan ons terug stuurt in de bijgevoegde envelop (zonder 
postzegel). 
 

Samengevat: 
De wijze waarop wij van u een bijdrage gevraagd hebben voor het 
algemeen onderhoud voor de graven, gevestigd voor 2002 en daarna niet 
meer geroerd, is juridisch niet juist verlopen doordat ten onrechte de 
suggestie is gewekt dat deze graven geruimd zouden worden als de 
bijdrage niet zou worden betaald. Dit had niet gemoeten en dat heeft veel 
onrust veroorzaakt. Om die reden hebben wij besloten dat de betaalde 
bijdrage voor alleen deze graven  in oktober 2021 wordt terugbetaald.  
 

Omdat in het begraafplaatsreglement van 2002 opgenomen is dat voor 
deze graven vanaf 1 januari 2017 een bijdrage gevraagd zal worden en 
omdat deze bijdrage hard nodig is om de kosten van het onderhoud van 
de begraafplaats te kunnen dekken, zullen wij u in november 2021 een 
nieuwe factuur sturen. Wilt u de bijdrage die u al betaald hebt niet terug 
ontvangen, dan kunt u dit voor 1 oktober 2021 aangeven op het 
bijgevoegde formulier en dit naar ons toe sturen. Alleen als u dit 
formulier gebruikt kunnen wij afzien van terugbetaling, omdat wij dit 
goed vast willen leggen. Wanneer u ons op een andere manier laat weten 
dat u uw bijdrage niet terug wilt ontvangen, dan kunnen wij dat helaas 
niet uitvoeren.   
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Tot slot: zelfs met deze onderhoudsbijdrage is het een hele opgave om alle 
kosten voor het onderhoud te betalen. En daarbij moet u bedenken dat veel 

van het onderhoud nu nog door vrijwilligers 
wordt uitgevoerd. Deze vrijwilligers zijn vaak 
al jaren actief geweest voor het onderhoud 
van de begraafplaats en het parochiebestuur 
is hen daar dan ook heel dankbaar voor.  
Maar naar verwachting zal dit de komende 
jaren steeds minder goed lukken omdat de 
vrijwilligers ouder worden en op enig 
moment gaan stoppen terwijl nog geen 
opvolgers zijn gevonden.   

 

U helpt ons dan ook als u naast de onderhoudsbijdrage ook een bijdrage als 
vrijwilliger wilt leveren. Er zijn mensen nodig die het hele jaar door helpen, 
maar ook mensen die af en toe eens flink de handen uit de mouwen willen 
steken voor grotere klussen.  De parochie en deze geloofsgemeenschap kan 
vele handen gebruiken om met elkaar de begraafplaats weer het extra cachet 
te geven dat het verdient! 
 

Wilt u helpen als vrijwilliger voor de begraafplaats?  
Meld u dan aan via de parochietelefoon.  
Heeft u vragen over deze brief?  
Ons telefoonnummer is 06-517 515 92 
 

BEREIKBAARHEID PAROCHIETELEFOON 
 

Voor veel vragen wordt u doorverwezen naar de parochietelefoon. Alleen…. 
wordt elke keer dat u belt de telefoon niet opgenomen…… 
Dat is natuurlijk vervelend en graag lossen we dit voor u op. Alleen dat is niet 
zo eenvoudig. 
We kunnen er voor kiezen alleen op een vast moment 
bereikbaar te zijn. Maar als u op dat tijdstip werkt, zijn 
we voor u dus onbereikbaar.  
Daarom hebben we geen vaste openingstijden. Toch 
lukt het ons niet om de telefoon continu te 
beantwoorden. Onze vrijwilligers hebben ook wel eens 
een afspraak buiten de deur en moeten naar de w.c.  
Kortom we vragen uw begrip als u geen gehoor krijgt. 
We proberen als er iets bijzonders speelt, “spreekuren” aan te geven, zodat u 
dan de juiste persoon aan de lijn krijgt. Dat is voor u prettig en natuurlijk ook 
voor ons. 
We denken na of er een moment te realiseren is dat er in ieder geval iemand 
aanwezig is, maar dat vraagt best veel van onze vrijwilligers. 
U kunt ons helpen, door begrip te hebben als uw telefoontje dit keer niet 
beantwoord wordt. Misschien lukt het later of morgen wel…… 
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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:  tel: 06-16387733 
 
 
 
 
 

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

Zaterdag 9 oktober 
Anna Angela Harms-Peters, Ephemia Maria Grada Kuhl-Peters, Gerhard 
Heinrich Lübbers, Hennie en Erwin Feringa, Leny Kamping-Hölscher, Lies 
Griemink-Schulte, Marian Wittendorp-Heller, ouders Feringa-Hake, ouders 
Pruim-Tiben. 
 

Zondag 17 oktober 
Anna Angela Harms-Peters, echtpaar Vedder-Wehkamp, Ephemia Maria 
Grada Kuhl-Peters, fam. Nijzing-Heller, Gerhard Heinrich Lübbers, Hendrik 
Heller, Leny Kamping-Hölscher. 
 

Zondag 24 oktober 
Annie Hölscher-Arling, Ephemia Maria Grada Kuhl-Peters, Gerard Koiter, 
Gerhard Heinrich Lübbers, Leny Kamping-Hölscher, opa Leffert-Cremer, opa 
Wim Wehkamp, ouders Heller-Benes. 
 

Zondag 31 oktober 
Anna Angela Harms-Peters, Ephemia Maria Grada Kuhl-Peters, Gerhard 
Heinrich Lübbers. 
 

Maandag 1 november                     Allerheiligen MHvD in Emmer-Compas  
 

 

Dinsdag 2 november                                              Allerzielen om 19.00 uur  
Annie Greve-Gepken, Annie Suelmann-Speller, echtpaar Koiter-Hartmann, 
echtpaar Vedder-Wehkamp, fam. Berends-Hölscher, fam. Linnemann-Drees, 
fam. Nijzing-Heller, Hendrik Heller, Henk Heller, Hennie en Erwin Feringa, 
ouders Dijck-Suelmann, ouders Veringa-Tieben, Jeroen Dijck, Jo Robben, 
Karin Drent, Lies Griemink-Schulte, Lies Hartmann, Mini Wubkes-Többen, 
ouders Berends-Lippold, ouders Cramer-Tubben, ouders Feringa-Hake, 
ouders Hake-Cramer, ouders Hake-Gustin, ouders Heller-Benes, ouders 
Heller-Bols, ouders Linnemann-Kaiser, ouders Moorman-Kúhl, ouders Pruim-
Tiben, ouders Schlepers-Hemme, ouders Steenhuis-Rolfes en dochter Lia, 
ouders Suelmann-Berends, ouders Tubben-Keizer, overl. fam. Bernard 
Heinrich Hake, overl. fam. Hartmann-Hartmann, overl. fam. Kuhl-Gebben, 
Pastoor Ben Velthuis, Wim Wehkamp, Wout Verwer, ouders Schulte-Menzen. 
 

Zaterdag 6 november 
Anna Angela Harms-Peters, Ephemia Maria Grada Kuhl-Peters, Gerhard 
Heinrich Lübbers, Jo Robben. 
 

KOSTERS 

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

Op donderdag 14 oktober 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. 

Als er op donderdag een ouderenviering is,  
is er geen avondviering. 

 

WIJZIGING OPENINGSTIJDEN LOCATIEBUREAU 
 

Vanaf januari 2022 zal het locatiebureau geopend zijn op de 
donderdagavond van 18.30 uur tot 19.00 uur.  
Dat is dus een half uur korter. 
 

ALLERZIELEN 
 

2 november is de dag waarop alle gestorvenen 
worden herdacht. Ook in onze kerk zal er een 
viering zijn van Allerzielen waarin wij alle 
overledenen herdenken en heel in het bijzonder 
de overledenen van het afgelopen jaar. 
 

We noemen hun namen en ter gedachtenis 
steken we een kaars aan voor ieder van hen. 
 

Aan het eind van de viering krijgt u een grafkaars 
aangeboden en gaan we in processie naar het 
kerkhof. Daar staan we eerst nog een moment 
stil bij de kapel om de viering af te sluiten. 
Daarna kunt u de kaars naar een graf brengen. 

 

Dinsdag 2 november om 19.00 uur 
in de St Josephkerk te Barger Compascuum. 

Wij nodigen u van harte uit deze viering bij te wonen. 
Pastor Mielnik zal in deze viering voorgaan. 

 

Werkgroep Zorg voor Rouwenden 
 

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 
 

SCHOONMAAK KERK 
 

Donderdag 21 oktober, 18 november en 16 december wordt de kerk 
schoongemaakt.  
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Van harte 

feliciteren 

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 en 
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. 
 

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 en zie of het 
iets voor u is. 
Ook kunt u contact opnemen met: 
Truus Linnemann 0591-349333 / 06-25555157 
 

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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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 tel: 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 10 oktober 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Henk Scheven, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Renk Kuper, Ina Mensen-Ros, Hennie en Riet 
Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, 
Anna Helena Berends-Teiken. 
 

Zaterdag 16 oktober 
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm 
Hooiveld, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Renk Kuper, Pastoor Franciscus 
Antonius Sturkenboom, ouders Welling-Tieben, Maria Wilhelmina Wolthuis-
Weghorst, fam. Kuper-Wolbers, Gradus Welling, Hennie en Riet Deiman-
Dekkers, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, ouders Feringa-Gustin, Anna 
Helena Berends-Teiken. 
 

Zondag 24 oktober 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Herman Heijnen, Bé 
Möller, fam. Mulder-Wolters, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, ouders de 
Vries-Twickler, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Ina Mensen-
Ros, Hennie Bredek, Heinrich Theodor Langen, Marlies Snuverink-Sturre, 
Taeke Graafsma. 
 

Zaterdag 30 oktober  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, fam. Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, ouders 
Jan Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne-Wessel en zonen Albert en Herman 
Heijne, Willem Hendrik Berends, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Renk 
Kuper, Gré van Uem-Mensink, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Henk 
Sturre. 
 

Maandag 1 november                              Allerheiligen MHvD om 19.00 uur  
 

Dinsdag 2 november                      Allerzielen om 19.00 uur  
Greetje Schulte-Heller, Andries Harms en Helena Alida Harms-Ophof, Theo 
Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, Bé Möller, fam. 
Mulder-Wolters, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno en Greet Timmer, 
Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo, Ina Schuur-Wilts, Truus Over-
Meijer, Henderikus Herbers, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, Sien 
en Frits Behrendt-Fischer en zus Anneke, ouders Thole-Kloppenburg, Rudolf 
Tiben en Helena Tiben-Heller, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, 
Renk Kuper, Ina Mensen-Ros, Gré van Uem-Mensink, Lenie 
Arling, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-
Robben, Henk Scheven, Hennie Bredek, Herman Sturre, 
Heinrich Theodor Langen, Geert Zaan en Maria Tekla Zaan-
Albers, Taeke Graafsma, Joop Kaiser, Herman Heijnen. 
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Zondag 7 november  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Truus Over-Meijer,  Bé 
Möller, Diny Hendriks, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Jan 
Geert Meijer, Taeke Graafsma, ouders Tubben-Buurman, Herman Heijnen, 
Joop Sturre, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen. 
 

KOSTER VAN DE WEEK 

 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

DATUM MISDIENAAR/ACOLIET LECTOR 

zo 10 okt  Albert Bruinewoud 

za 16 okt Rianne Hoesen Henriette Bolk 

zo 24 okt Marit Gustin Janique Dijck 

za 30 okt Jo-Ann Loves Ria de Vries 

ma 01 nov 19.00 uur Rianne Hoesen Harry Fecken 

di 02 nov 19.00 uur  Avondwakegroep 

zo 07 nov Marit Gustin Henriette Bolk 
 

KERKSCHOONMAAK 
 

Groep 2 04 okt t/m 09 okt 
 

LOCATIEBUREAU 
 

Het locatiebureau is op 
zaterdag open van  
10.00 -12.00 uur, 

dan is de stuurgroep aanwezig. 
 

 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

 

 

Dinsdag 9 november 
Informatie Dagopvang Turfhuus Bentlage. 
Alle bijeenkomsten zijn in ons Parochiehuis om 19.30 uur. 

ma 04 okt t/m zo 10 okt Diny de Roo 0591-351697 
ma 11 okt t/m zo 17 okt José Wessel 06-27369058 
ma 18 okt t/m zo 24 okt Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 25 okt t/m zo 31 okt René Berendsen 0591-353630 
ma 01 nov t/m zo 07 nov Diny de Roo 0591-351697 
ma 08 nov t/m Zo 14 nov José Wessel 06-27369058 

Oktober do 14  Tilda Heine 

 do 21  Tiny Hogenbirk 

 do 28  Tilda Heine 

November do 04  Tiny Hogenbirk 

Groep 1 11 okt t/m 15 okt 
Groep 2 25 okt t/m 29 okt 
Groep 3 08 nov t/m 12 nov 

KVE 
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BLOEMVERSIERING 
 

Gr 4 Lena Mencke 
Maureen Nie 

11 okt t/m 24 okt 
0591-349057 
0591-346365 

Gr 1 Siny Wilkens 
Magdalena Tiben 

25 okt t/m 07 nov 
0591-351081 
0591-353718 

Gr 2 Greetje Rengers 
Liezet Mouris 

08 nov t/m 21 nov 
0591-354229 
06-49417006 

 

CONTACTMIDDAG 
 

Op dinsdag 2 november 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 

 

R.A. Depenbrock EC 11-10-1944 

J.C. Rass - van den Berg EC 12-10-1932 

A. Ahlers - Berends EC 16-10-1944 

M.B. de Roo - Berends EC 16-10-1942 

G. Hempen - Kaijser EC 20-10-1936 

A.J.C. Muller - Borgmann EC 21-10-1943 

H.J.G. de Haan EC 24-10-1946 

Jo J.H. Schepers EC 24-10-1944 

J.G.G. Muter EC 25-10-1946 

G.H. Ahlers EC 6-11-1939 

Tiny A.C. Bredek - Hoffard EC 6-11-1936 

J.H. Trechsel EC 8-11-1941 
 

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. 
 

HART VOOR WILLEHAD 2.0 
 

Nadat we alweer een tijd geleden deze actie hebben gehad,  
kunnen we nu de eindstand vermelden: € 2.689!!! 
Een prachtig bedrag.  

Dank aan iedereen voor de bijdrage. 
                     Samen zijn we kerk. 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER 

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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Overleden 
Op dinsdag 31 augustus is, overleden onze oud-parochiaan  

Anna Helena Berends-Teiken 
Op zondag 5 september was er gelegenheid om afscheid te 
nemen en de familie te condoleren.  
Op maandag 6 september was de gezongen uitvaartmis  
in onze kerk waarna aansluitend de crematieplechtigheid  
in het crematorium in Emmen was. 
 

Dat zij mag rusten in vrede. 
Wij wensen Diny en haar familie heel veel sterkte met dit verlies. 

 
.************************************* 

Verhuisd 
Mevrouw F. Fischer-Meijer is verhuisd 
van Hoofdkanaal WZ 97 naar Elzenlaan 27, 7881 PV 
Wij wensen haar een goede tijd op haar nieuwe adres.  
 

.************************************* 
Gedoopt 
Op zaterdag 18 september is, in de St. Willehaduskerk,  
door oud-bisschop Ad van Luyn, oudoom van de 
dopeling, gedoopt: 
 

Thijs Joop Ben 
 

Zoontje van Rineke en Remco Scherpen en broertje van 
Stef.      Europaweg 40, 7761 AH SCHOONEBEEK 
 

We wensen de Rineke, Remco en Stef  
heel veel geluk met Thijs. 

 
 

VOORBEREIDING KERSTMUSICAL 
 

Nog een paar weken en dan beginnen we met de eerste repetities voor de 
Kerstmusical. We oefenen 5 weken elke zondagochtend steeds rond 11.15 uur 
in de kerk. De uitvoering is op zondag 12 december.  
 

Wilt u ook meedoen? Geef dan even een belletje of appje, of laat het even 
weten aan:  Erik   tel: 06-51479189   Henk  tel: 0591-351105  

Ans   tel: 06-27535468   Ina     tel: 06-14520368 
 

(Even gewoon tegen ons zeggen mag ook altijd hoor)! 
Of stuur een mail naar de Willehaduslocatie  lb.willehadus.mhvd@gmail.com 
 

FAMILIEBERICHTEN 

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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EEN BRIEF AAN ST. WILLEHAD: DE EERSTE ZIJN BINNEN! 
 

De eerste verhalen zijn binnen. Schrijf ook een brief of 
verhaal, een grappige belevenis, anekdote aan Willehad, 
onze patroonheilige. Wat zou het mooi zijn dat je als 
parochie, bij het 125-jarig bestaan, een tijdsdocument 
kunt neerleggen van een klein tijdpad van die 125 jaar.  
 

We vragen het dan ook aan jong en oud: ‘Schrijf iets over 
uw belevenis binnen de St. Willehaduskerk’. Dit kan van 
alles zijn. Het mag zelfs een tekening zijn en als u denkt 
ik kan het niet opschrijven, maar wil het wel vertellen: bel 
maar even, dan komt er graag iemand bij u langs.  
  

We zijn heel erg nieuwsgierig naar leuke, gezellige verhalen van mensen uit 
de parochie van Willehad. Ook oud-parochianen mogen natuurlijk hun verhaal 
sturen. We gaan ervoor om zeker 125 verhalen te verzamelen, dat gaat vast 
lukken. Doet u mee??????????  

Alvast hartelijk dank! 
Voor meer informatie, als u iets wilt inleveren of 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 
 

OPROEP KNIEPERTJES BAKKEN 
 

Het kan weer! Vanaf woensdag 3 november starten we met 
kniepertjes bakken voor de Kerstmarkt. 
 

Op de woensdagen 3,-10,-17 en 21 november en  
1 december worden er weer kniepertjes gebakken. 
’s Middags van 13.30 tot 16.00 uur en s’ avonds van 19.30 
uur tot 21.30 uur. 
 

Voor het bakken zijn we nog op zoek naar vrijwilligers, die 
mee willen helpen. Het is altijd een heel gezellig en plezierig 
gebeuren. Als u op één van deze woensdagen tijd heeft, dan kunt u dat 
doorgeven via email: lb.willehadus.mhvd@gmail.com 
Of op zaterdagmorgen aan de stuurgroep, dit kan door even langs te komen 
op zaterdagmorgen bij het Parochiehuis (de koffie staat klaar) of door 
telefonisch contact op te nemen op zaterdagmorgen tel.nr 0591-351351 
We hopen dat er weer veel bakkers zijn, jong en oud, zodat we met elkaar 
weer een grote hoeveelheid kniepertjes kunnen bakken! 
 

Financiële commissie: René Berendsen, Henk Zwart,  
Geert-Jan Mulder, Jenneke van den Heuvel, Erik Meijer 

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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OPROEP VRIJWILLIGERS VIERINGEN 
 

In de afgelopen periode hebben we een beperktere invulling gehad van de 
vieringen. Acolieten, lectoren en koren konden niet- of met minder deelnemen. 
Nu er minder beperkingen zijn willen we meer gaan vieren in- en rondom de 
kerk. 
 

En omdat het mooi is, omdat met méér te doen, zijn we op zoek naar méér 
acolieten, lectoren en koorleden. Iedereen, van welke leeftijd dan ook, is van 
harte welkom.  
Dus meldt u/je aan bij de stuurgroep op zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur 
(dit kan door langs te komen of door te bellen met tel: 0591-351351) 
 

Onze pastores zouden het zeer op prijs stellen 
als ook jongeren zich aanmelden om bij onze 
locatie betrokken te worden.  
Iedereen, jong en oud, hebben individueel 
talenten en mogelijkheden genoeg, om in te 
zetten!  
 

Wij zouden het fijn vinden als u- of jij met ons 
mee wilt doen! 
 

Henk Zwart  tel: 06-21260458   email: hjzwart@live.nl 
Erik Meijer  tel: 06-51479189   email: erik.meijer@online.nl 
 

ALLERZIELEN IN HET LICHT 2021 
 

Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop alle gestorvenen worden 
herdacht. Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd op 
de dag na Allerheiligen, met een viering, bidden en het branden van kaarsen 
en ook kerkhofbezoek en versiering van graven met bloemen.  
 

Ook onze parochie gedenkt met name in het bijzonder de overleden 
parochianen die een kerkelijke viering hebben gehad in het afgelopen jaar 
vanaf 2 november 2020 tot 2 november 2021. 
 

Aangezien onze locatie dit jaar 125 jaar bestaat willen we extra aandacht 
besteden aan alle overledenen van die 125 jaar. Daarom nodigen we iedereen 
uit om uw dierbaren te gedenken tijdens de Allerzielenviering op dinsdag 2 
november om 19.00 uur.  
Iedereen die al eens een keer geweest is bij deze viering, weet dat het een 
mooie, indrukwekkende en emotionele viering is.  
 

Aan het eind van de viering gaan we in processie naar het kerkhof, die 
daarvoor speciaal verlicht wordt, en kan iedereen op het graf, urnenmuur of 
urnengraf van zijn/haar dierbaren een lichtje plaatsen. Ook kunt u ter 
herinnering een kaars op het strooiveldje of zomaar ergens op het gras op het 
kerkhof plaatsen. Graflichtjes zijn bij de kerk verkrijgbaar voor € 1,- . 

mailto:erik.meijer@online.nl
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KERK ’s MIDDAGS OPEN OP ALLERZIELEN 
 

Op dinsdag 2 november is onze R.K. Kerk (Hoofdkanaal O.Z. 82) ook open 
van 14.30 uur tot 17.00 uur. Dan is ieder van harte welkom om even de kerk 
binnen te lopen, even te zitten, stil te zijn en zo u wilt een kaarsje te ontsteken 
ter nagedachtenis aan een dierbare overledene. 
Vanzelfsprekend is iedereen ook van harte welkom in de Allerzielenviering 
die begint om 19.00 uur. 
 

NIEUWE START 
 

Gelukkig, er kan weer meer. Versoepelingen worden in dank ontvangen. Onze 
St. Willehaduskerk kan weer meer mensen herbergen. Groepen mogen weer 
fysiek samenkomen. Het is fijn om elkaar opnieuw te treffen. Omdat er zoveel 
via digitale weg moest plaatsvinden, lijkt het erop dat er niet veel gebeurd is.  
 

Maar dat is niet zo! 
 

Er is grote aandacht voor mensen en heel veel andere zaken.  
Als locatieraad hebben we steeds geprobeerd om samen kerk te zijn- en te 
blijven. 
Toen handen geven niet meer mocht, konden we nog wel handen vouwen en 
dat hebben velen ook gedaan.  
En we hebben extra in het weekend van 11 en 12 september in de 
Eucharistieveringen met elkaar de afgelopen periode herdacht.  
We waren dankbaar dat we samen naar de kerk konden gaan. Maar we 
hebben speciaal gebeden voor iedereen, die op welke wijze dan ook, getroffen 
is door Corona en we hebben Gods zegen gevraagd voor de komende tijd.  
 

Nu we weer volop van start kunnen gaan hopen we dat we ook in de komende 
tijd weer een beroep op u en jou mogen doen om samen actief te zijn in onze 
St. Willehaduslocatie of onze parochie Maria Hertogin van Drenthe 
 

Er is alweer van alles te doen: 

 Er zijn ieder weekend mooie vieringen.  
 Geloven NU is weer gestart.  

 Koren repeteren weer met z’n allen.  

 Op 5 oktober is de uitreiking van de waarderingsprijs van de Gemeente 
Emmen waarvoor onze kerstfilm ‘Het wonder van twintigtwintig’ ook 
genomineerd is. 

 Er is een nieuwe Kerstmusical geschreven, die op zondag 12 december 
wordt opgevoerd in onze kerk. 

 Er wordt nu zelfs al geoefend voor de EmmerCompassion van volgend 
jaar. 

 En u kunt nog meedoen, in dit jaar van 125 jaar bestaan, door een brief 
aan Willehad te schrijven.  
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 Rondom en in de kerk zijn er vele groepen (sommigen ook in de 
coronatijd) volop bezig om alles er zo mooi mogelijk uit te laten zien. 

 
 

Dit alles kunnen we 
doen omdat we, 
met jong en oud, zo 
mooi samenwerken 
in onze locatie  
 

Gelukkig kan er 
weer meer! 
Gelukkig zijn we 
weer met meer! 
 

Locatieraad  
St. Willehadus  

 
 
 

 
 

WOENSDAGAVOND VIERING 
 

Iedere woensdagavond is er om 19.00 uur een Eucharistieviering waarin 
pastoor Okonek of pastor Karol voorgaat. Het is een korte inspirerende 
Eucharistieviering waarin ook nog een paar liederen worden gezongen.  
Het is goed om te zien dat er steeds meer mensen naar deze viering komen.  
Ook u/jou nodigen we uit om mee te komen vieren in dit rustmoment, midden 
in de week.  
 

TAXIPASTORAAT 
 

In Coevorden pik ik bij een instelling voor 
volwassenen een man op die op visite mag 
naar familie in Smilde. Twee zakjes 
contact geld voor de ritprijs krijg ik mee. Ik 
had reeds twee keer aangebeld maar er 
deed niemand open, toen maar achterom 
en “volk” geroepen en geschrokken komt 
een van de begeleidsters me tegemoet. 
Bleek de bel geen doormelding te doen 
naar de werktelefoon. Zijn we toch weer 
mooi achter gekomen dan? Ze lacht en 

zegt blij te zijn dat ik even achteromkwam. Even verder kijken dan dat het 
neusje lang is zeg ik haar. Ze waait ons uit en al snel vraagt de man of het 
raam open mag, hij voelt zich blijkbaar niet helemaal lekker…. Bij de mensen 
in Smilde geef ik dat even aan.  
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In Dalen pik ik vier jongelui op die zich reeds ingedronken hebben bij een café 
en in Nieuw Amsterdam tot 06.00 uur los willen gaan. De Corona regels zijn 
zo even weer aangescherpt dus voorlopig weer even laatste keer. We hebben 
de grootste lol in de auto en uiteindelijk € 5,00 als fooitje voor de leuke rit. Mooi 
man en wens ze heel veel plezier toe. Alleen de nachtelijke retourritten zou ik 
niet willen doen…  
 

En jawel ik mag de man uit Smilde weer ophalen. Zijn familie vraagt aan mij of 
ik hem wel mee wil nemen daar hij al verschillende keren heeft overgegeven. 
Tja, geef maar een emmer mee. De man is echter verstandelijk gehandicapt 
dus onderweg vrij lastig om het te bewegen en te blijven benadrukken dat het 
in de emmer moest. Uiteindelijk na een aantal korte stops weer afgeleverd in 
Coevorden maar mijn maag is ook een beetje wee geworden.  
 

Bij een hotel in Emmen pik ik een stel op van in de 30, leuk vlotte babbel en 
komen uit de buurt van Den Helder zo blijkt. Waar ik ze heen mag brengen 
zegt ze zelf niet geven ze al aan….. In het buitengebied te Dalen pik ik nog 
een oudere dame op die, net als het stel naar Oosterhesselen mag. Ik rij daar 
een straat in midden tussen de weilanden maar kan zo snel het huisnummer 
niet vinden totdat ik een paar honderd meter verder kom bij een groot landhuis 
met een bord voor de deur waarop dacht te zien dat het om Koi karpers ging. 
 

Bleek het een parenclub te zijn, ik wenste het stel heel veel plezier en het 
oudere dametje in de bus zegt later tegen me, ‘ik woon hier al heel mijn 
leven, nooit geweten dat het bestond’. Lachen man. 
 

Nu nog wat moois, ik heb meegedaan aan een programma dat op TV komt 
waarin het mogelijk zou kunnen zijn naar een verblijf van eerst eens 24 uur, 
met mogelijkheid tot verlenging, een leuke partner te vinden. Een leuke 
vrouwelijke kennis vroeg me vóór mijn deelname of ze even achter op mijn 
motor mocht zitten en zei toen, ik wacht wel even tot na de uitzending.  
Kwartje viel bij mij natuurlijk weer niet. Deelname aan programma was hele 
ervaring maar bracht niet het succes. Totdat ik uit het niets een foto van een 
oude brommer toegestuurd kreeg met de vraag of ik weer aan het werk was. 
Lang verhaal kort, hoteldebotel verliefd geraakt. Ik de week erna in een taxi bij 
Diever langs een bloemenzaak, roos gekocht. Twee jongens met beperking 
opgehaald in Hoogeveen die toevallig naar Emmen moesten en een dame die 
naar Gieten moest. De dierentuin daar gingen de jongens heen en laat dat nou 
vlak bij het huis van het meisje zijn. Die had vakantie, even snel bellen dacht 
ik, yep thuis. Ik zeg kom snel even beneden en aan de vrouw achterin de taxi 
even de bedoeling snel uitgelegd. Die was getuige van een ontroerend 
moment. Mooi man, soms kan het leven verstikkend zijn, maar nu bij lijkt het 
een tsunami van geluksmomenten, goed met de kinderen, kleinkinderen, mijn 
werk en nu ook de liefde. Maar we weten het allemaal ups en downs.  
 

Alle goeds, Harry Fecken 
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Doorndistel 16 

Klazienaveen 

Tel: 0591-312223 
www.woonsfeerheine.nl 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.woonsfeerheine.nl/
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KLAZIENAVEEN – LOCATIE HEILIGE HENRICUS 

 

 

 

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

 
 

LOCATIERAAD 
Mailadres:  henricus.mhvd@gmail.com 
 
Voorzitter:             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: 
E. Seubers-Wittendorp   tel: 0591-707101    mob: 06-38965889 b.g.g. 
H.J. Harmes          tel: 0591-394528    mob: 06-22480061   
 

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 
 

Zondag 10 oktober 
Mannes Plas en Maria Helena van Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Pastoor 
Middelkoop, Johan Bernhard Cosse en Maria Margaretha Hoffard en zoon 
Bennie en schoonzoons Joop en Bennie, Martinus Prinsen en Aleida Koop, 
Jan Berens, Harm Kolmer, Sophia Magdalena van der Werf-Tieben en Henk 
van der Werf, Jan Roufs, overl. ouders Valke-Tholen, Lubertus Beukers en 
Maria Margretha Hemel en Johannes Hermannus Hemel en overl, fam, Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, Anna 
Helena Peters-Bakker, Pieter Snippe, Elisabeth Helena Meijer-Harms, Anna 
Middeljans-Middendorp, Herman Heinrich van Ommen.  
 

Zaterdag 16 oktober 
Sophia Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Toon Loves 
en Annie Loves-Tholen en overl. fam, Loves en Tholen, Bennie Heidotting en 
Griet Heidotting-Peters, Alberta Agata Hendrikson-Germes, Anna Middeljans-
Middendorp, Herman Heinrich van Ommen, Bennie Lambers.  
 

Zaterdag 23 oktober 
Overl. ouders Heijnen-Wittendorp, Harm Kolmer, 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. 
 

Zaterdag 30 oktober 
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Jo en 
Grietje Wesseling-van Os en zoon Benny, overl. ouders Heijnen-Wittendorp, 
Sophia Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Anna Angela Menzen-Kappen en overl. 
fam. 
 

Maandag 1 november                     Allerheiligen MHvD in Emmer-Compas 
 
 

 

Zondag 7 november                            
Opa en oma Tobben-Schiphouwer, dochter Dina en schoonzoon Jan, Harm 
Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, 
overl. ouders Bruins-Arling, Jan Roufs, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-
Peters, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs. 
 
Zondag 7 november                                               Allerzielen om 15.00 uur 
Marie Kloppenburg en overl. fam., Martinus Prinsen en Maria Aleida Koop, 
Joop Wübkes, overl. ouders Velt-Honig, overl. ouders Wübkes-Lange, 
echtpaar Muller-Wesseling, Johannes Bernardus Kolmer en Margaretha 
Aleida Kolmer-Kramer, overl. ouders Valke-Tholen, Maria Regina Heller-
Wehkamp, overl. ouders Veringa-Kolmer. 
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OUDERENVIERING  
 

Op woensdag 3 november om 14.30 uur 
is er een viering in de Dillehof. 

Op deze dag gedenken we de overleden 
medebewoners van het afgelopen jaar.  
 

CONTACTMIDDAG voor OUDEREN 
 

Dinsdag 19 oktober is de volgende contactmiddag voor ouderen. De 
eucharistieviering begint om 14.00 uur. Aansluitend is er weer gelegenheid tot 
ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee. 
Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer, dan kunt u contact opnemen 
met mij. Iedereen is welkom! 

Leo Mensen tel: 0591-317060 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

11 okt t/m 17 okt A. Peters 0591-313627 
18 okt  t/m 24 okt  J. Lohuis 0591-315725 
25 okt t/m 31 okt H. Beukers 0591-315725 
01 nov t/m 07 nov A. Peters 0591-313627 
     

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

zo 10 okt A. Verdel 0591-312976 
za 16 okt  G. Tobben 0591-317515 
za 23 okt  G. Timmerman 0591-317726 
za 30 okt B. Menzen 0591-316132 
di 02 nov A. Verdel 0591-312976 
zo 07 nov A. Heijnen 0591-315653 
 

VERGADERINGEN en BIJEENKOMSTEN 
 

Datum Tijd Gelegenheid 
di 12 okt 09.30 uur Mantelzorg   
 

OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL 
 

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

KAARTEN  
 

Op dinsdag 26 oktober is er kaarten in de parochiezaal. 
Het begint om 14.00 uur. U kunt contact opnemen met:  
Tiny Timmerman  tel: 0591-317726  
Mieke Snippe   tel: 0591-313665 

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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ROOSTER LECTOR – ACOLIET – ORGANIST – CANTOR 
 

Datum Lector Acoliet Orgel/Cantor 

zo 10 okt G. Lambers J. Lohuis Henricuskoor 

za 16 okt  G. Drent H. Maatje Care Free 

za 23 okt S. Karstenberg R. Harmes Henricuskoor 

za 30 okt G. Lambers J. Lohuis H. van Os 

di 02 nov  S. Karstenberg H. Maatje Henricuskoor 

zo 07 nov  B. Menzen H. Slip Jesus Freaks 
 

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

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

FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden                                  28 augustus  

                            Anna Helena Peters-Bakker  
                                                      88 jaar 
  

                           02 september  

Herman Heinrich van Ommen 
                                 85 jaar                                                                          
 
                                                                              02 september 

                                                    Anna Middeljans-Wittendorp 
                                                                                    76 jaar 
    Dat zij mogen rusten in vrede. 
 

ALLERZIELEN 
 

Zondagmiddag 7 november 2021 om 
15.00 uur is er in onze kerk een 
gebedsviering waarvoor u allen wordt 
uitgenodigd om de parochianen die ons 
in het achterliggend jaar zijn ontvallen te 
gedenken. 

Biddend zullen hun namen worden genoemd en ontsteken een kaars als teken 
dat wij over de grens van de dood met onze dierbare overledenen verbonden 
zijn, als teken dat zij mogen leven in het Eeuwig Licht van God. 
 

De werkgroep “Omzien naar Elkaar en de Avondwake groep gaan voor in 
deze dienst. 
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TUINONDERHOUD VAN DE KERK 
 

 

 
 
Pastoor Okonek draagt ook zijn steentje bij aan 
het groenonderhoud van de kerk! 
 
 
 
 

GEDICHT - ALLERZIELEN 
 

 

De eik, hij viel, 
hij deed mijn aarde beven 

en in mijn dierbaar landschap 
gaapt een pijnlijk gat. 

 

Daar ligt het sterke hout 
met al het kwetsbaar blad 

tot voedsel 
van veelsoortig ander leven 

 

Ik zie het kiemend groen 
in 't vrijgekomen licht, 

wen langzaam aan meer lucht 
en een ander vergezicht. 

 

Van Willemijn Hogerzeil (1995) 
 

FELICITATIES 
 

In de komende periode worden de volgende parochianen 85 jaar of ouder.  
 
Mw. M.A. Falke-Berens    Dhr. H.H. Kuhl  
Mw. A.A. Bruins-Koops    Dhr. H.A.J. Gustin 
Dhr. J.A.B. Reuvers      Dhr. J. Gustin    
Mw. T.T. Robben       Dhr. J.H. Meijer   
Mw. M.G. Post-Maatje 
Mw. C.M.T. Wubkes-Velt              
Mw. G.M.M. Enninga-Hoffmann  
Mw. A.M. Beukers-Hettinga 
Mw. A.M. Kolmer-Berghuis 
Mw. G.R. Schepers-Wubkes                          
 

Allen van harte gefeliciteerd! 
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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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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             mail:  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 09 oktober 
Harm en Annie Heidotting-Peters, Lies Peters-Heidotting, Anna Harms-Pol, 
ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, Lucie Kieviet-Bos. 
 

Zondag 17 oktober 
Maria Lambers-Oortmann, Willem Strijker, ouders Immink-Kolmer en de zonen 
Geert en Harrie, Annie en Hendrik Peters, ouders Jo en Trina Kuhl-Kollmer, 
Jan Falke, Berry Schepers, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en 
Gerard, Anna Harms-Pol, bijzondere intentie. 
 

Zaterdag 23 oktober 
Pa en ma Post, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard. 
 

Zondag 31 oktober 
Ouders Tieck-Rocks en kinderen, ouders Jo en Trina Kuhl-Kollmer, Mieke 
Bruins-Hoge, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard. 
 

Maandag 1 november                     Allerheiligen MHvD in Emmer-Compas 
 

Dinsdag 02 november                   Allerzielen om 19.00 uur 
Sientje Kolmer-Heidotting, Harm en Annie Heidotting-Peters, Gerrit en Triena 
Louwes, pa en ma Fühler-Bernsen, Gré Schoonbeek-Lambers, Willem en Tiny 
Wolken, Joop Lambers, Maria Lambers-Oortmann, Berry Schepers, Lies 
Peters-Heidotting, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard.  
 

Zaterdag 06 november 
Mia Santing Abeln, ouders Lambers-Roufs en kinderen, Lies Peters-
Heidotting, ouders Jo en Trina Kuhl-Kollmer, ouders Siebers-Siebum en zonen 
Herman en Gerard. 

 

 

Na de Eucharistieviering van zondag 17 oktober  afscheid dirigenten. 
 

OUDERENVIERING WOENSDAG 27 OKTOBER 
 

Iedereen is van harte welkom. 
                                      Na afloop gezellig samen koffie-/ thee drinken 

 

           Voor eventueel vervoer kan men bellen: 
 

                                                                Mieke Peters   tel: 0591-315383 
   Gretha Suelmann    tel: 0591-315298 
 

 

Datum Tijd Naam 
18 oktober  KVG   Zandstrooimuseum Schoonebeek 
28 oktober 19.00 uur Vergadering locatieraad 

AFSCHEID DIRIGENTEN 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
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KOSTER VAN DE WEEK 
 

04 okt t/m 10 okt Jan Siebers 0591-313282 
11 okt t/m 17 okt Jan Knol 0591-316578 
18 okt t/m 24 okt Tiny Smit 0591-313472 
25 okt t/m 31 okt Jan Siebers 0591-313282 
01 nov t/m 07 nov Jan Knol 0591-316578 
08 nov t/m 14 nov Tiny Smit 0591-313472 

 

ACOLIETEN 
 

09 okt Jan Siebers 
17 okt Marianne Keurs 
23 okt Bertha Heidotting 
31 okt Jan Siebers 
02 nov Jan Siebers / Bertha Heidotting 
06 nov Marianne Keurs 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

GASTDAMES en GASTHEREN 
 

09 okt Tonnie Conen 
17 okt Bertha Heidotting 
23 okt Luuk Ronde 
31 okt René Tieck 
02 nov Tonnie Conen 
06 nov Bertha Heidotting 

  

 

Werkgroep  
 

   
            aandacht voor nabestaanden   
 

Contactpersonen:  
Bertha Heidotting  tel: 06 55335742 
            mail: berthaheidotting@gmail.com   
           
Jan Siebers        tel: 0591-313282 
             mail: jansiebers@hotmail.com  

LECTOREN  

09 okt Bretha Heidotting 
17 okt Marianne Keurs 
23 okt Truus Falke 
31 okt Annie Bartels 
02 nov Truus Falke 
06 nov Jan Siebers 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

mailto:jansiebers@hotmail.com
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BLOEMVERSIERING 

 

                                              Lenie Theijken 
                                             Mieke Schepers 
                                     Beatrix Scheepbouwer 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden 

Op 27 augustus 2021 

Johanna Maria Johanna Harms-Pol (Anna) 
In de leeftijd van 79 jaar 

Correspondentieadres: Nieuweweg 84, 7894 AT Zwartemeer 
 

Dat zij mag rusten in vrede. 

 

DE BANIER 
 

Vanaf 28 oktober (rond 13.00 uur)  

t/m 29 oktober 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. 
 

 

 

Op dinsdag 2 november is er om 19.00 uur de viering van Allerzielen. Tijdens 
deze viering zullen wij in het bijzonder de overledenen van het afgelopen jaar 
(periode 1 november 2020 - 31 oktober 2021) herdenken, hun namen in 
herinnering roepen en voor hen een gedachtenis kaars ontsteken. Door het 
opgeven van een intentie kan ook de naam van uw dierbare tijdens de dienst 
in herinnering worden geroepen. Na afloop gaan we naar ons parochiekerkhof 
waar u in de gelegenheid bent om na een korte dienst een kaarsje of een 
meegenomen bloem op het graf van uw dierbare te plaatsen. Bij de ingang van 
het kerkhof wordt u een kaarsje aangeboden. Omdat de corona regels zijn 
versoepeld is iedereen van harte welkom bij deze viering. 
 

Werkgroep Omzien naar elkaar 
 

VIERING ALLERZIELEN 
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In het weekend van 11 en 12 september was er in onze locatie 
geen dienst. Je kon kiezen voor Barger-Compascuum op 
zaterdag of Klazienaveen op zondag. Ik koos voor de viering in 
Klazienaveen. Ik had deze viering ook via livestream kunnen 
volgen, maar ik koos voor de viering in de kerk. Ik zag dat nog 
twee personen van onze locatie de moeite hadden genomen om 

naar Klazienaveen te gaan. Viel me een beetje tegen, omdat het een speciale 
corona gedenkdienst was. 

Voorganger was pastor Karol en er was een jongerenkoor. Het koor zong erg 
mooi en de organist bood een hele fijne ondersteuning. Het was erg plezierig 
om naar te luisteren. In zijn overweging stond pastor Karol stil bij de mensen 
die zijn overleden aan de gevolgen van corona en vroeg ook speciale aandacht 
voor al diegenen die lijden onder de gevolgen van corona. 

Op de terugweg had ik steeds een bepaald liedje van het koor in mijn hoofd. 
Ik realiseerde me wat een koor en kerkmuziek met 
je kan doen. Maar tegelijkertijd realiseerde ik me ook 
dat we in de viering van 17 oktober afscheid gaan 
nemen van de drie dirigenten van onze koren. En dat 
dit afscheid wat betreft het kinderkoor Yaëla en The 
Young People ook inhoudt dat er geen optredens 
meer zullen komen van deze koren.       Ze gaan er 
mee stoppen. Erg jammer, maar we zullen hun 
keuze moeten accepteren en respecteren. In ieder geval alvast heel veel dank 
voor jullie geweldige inzet van de afgelopen jaren. Ik denk er met veel plezier 

aan terug. Ik hoop wel dat er op 17 oktober veel 
parochianen naar de kerk komen om afscheid van de 
dirigenten te nemen na afloop van de viering. Gelukkig 
blijft het Gemengd Koor wel bestaan. En zij zullen de 
meeste weekenddiensten het koorgezang blijven 
verzorgen. Ze hebben na de grote onderbreking vanwege 
de corona maatregelen al één keer opgetreden bij de 

uitvaart van hun koorlid Anna Harms-Pol. En het was net alsof ze nooit gestopt 
waren zo goed klonk het. Luuk Ronde zal als dirigent en zanger gaan fungeren. 
Luuk heeft samen met Ria Borghuis en Mieke Schepers de afgelopen 
anderhalf jaar om toerbeurt het gezang verzorgd tijdens de diverse diensten. 
Heel veel dank daarvoor. Het zou fijn zijn als leden van het jongerenkoor die 
nog graag zouden willen zingen zich zouden aansluiten bij het gemengd koor. 
Want zij kunnen best wat jongere leden gebruiken. En ook andere leden van 
onze locatie zijn van harte welkom bij ons gemengd koor.  

Als u dit leest zijn er weer meer versoepelingen doorgevoerd bij de corona 
maatregelen. Daardoor is het ook weer mogelijk dat meer personen in de kerk 

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 



Pagina | 46 Zwartemeer Klaverblad 

aanwezig zijn. Het zou fijn zijn als we u binnenkort weer mogen verwelkomen 
in onze kerk. Dat is fijn voor degenen die alles organiseren rond een viering, 
maar ook voor het koor en niet te vergeten de penningmeester. 
 

Zoals gewoonlijk sluit ik weer af met een spreuk of gezegde. 
 

"Onze reis is nooit klaar, maar vergeet niet dat jij altijd bij elke terugval beter 
bent uitgerust dan daarvoor".                                                                      

JS 

 

Na heel lang wachten was het eindelijk maandag 20 september 19.30 uur. 
 

Ons Parochiezaaltje was weer gevuld met gelach en gepraat, de dames van 
het KVG Zwartemeer, hadden zich weer verzameld, jammer genoeg waren er 
een paar niet i.v.m werk, vakantie en ziekte, maar dat kon de pret niet drukken. 
 

Na het openingsgebed met een nagedachtenis aan Mieke Bruins, hebben we 
veel tijd genomen om bij te praten, met koffie en wat lekkers, na de pauze 
hebben we nog een paar potjes bingo gespeeld met mooie prijsjes. 
 

We sloten af met gebed, maar niet nadat we een nieuw bestuurslid welkom 
mochten heten. Annet Bürmann voelde zich na een ferm gesprek er wel toe 
geroepen. Onze volgende avond is op 18 okt. dan gaan we naar Schoonebeek 
naar het Zandstrooimuseum, voor een rondleiding, expositie, zelf zandstrooien 
en hopelijk weer veel gezelligheid. 
 

 
Zandstrooiboerderij en expositie Schoonebeek. 

 
P.S. Mochten er dames zijn die denken och ik wil ook wel eens komen kijken, 
jullie zijn van harte welkom, voor vragen kun je mij altijd bellen,          
Annelies Winters, voorzitster van de gezellige club, 
tel: 06-21673270 of  e-mail geertannelies@hetnet.nl

KVG  -   ZWARTEMEER 

mailto:geertannelies@hetnet.nl
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“De politierechter heeft vier mannen van 28 tot 44 jaar 
uit Groningen en Hoogezand veroordeeld tot werk- en 
gevangenisstraffen voor hun betrokkenheid bij 
voetbalrellen in Groningen.” Een stukje verderop in het 
artikeltje in de krant  van 17 juli 2021: “Wel hield de 
politierechter rekening met de impact die de knokpartij 
[in de Grote Kromme Elleboog] heeft gehad.” Dit is 
zomaar een artikeltje uit de krant dat mij op het 
volgende idee bracht. 

 

Er wordt soms strafvermindering toegepast omwille van de beeldvorming en 
de negatieve publiciteit die zich rondom de dader van een misdrijf heeft 
gevormd en waardoor hij al deels gestraft is. Strafvermindering omdat de 
gedetineerde zich goed heeft gedragen en verantwoordelijkheid heeft 
genomen; strafvermindering omdat de dader zijn schuld ruiterlijk heeft 
toegegeven.  
 

Er kunnen redenen zijn om een opgelegde en verdiende straf te verminderen 
of zelfs om gratie te verlenen. Dat is precies wat er aan de hand is bij een 
aflaat. Door het verrichten van een goed werk kunnen we vermindering krijgen 
van de straffen die we omwille van onze zonden hebben opgelopen.  
 

Als we in de kerk over aflaten spreken is dat iets geestelijks (verkorting van de 
tijd in het vagevuur), maar dit principe komt eigenlijk overeen met wat in het 
maatschappelijk leven ook plaats vindt: een straf wordt verminderd of deels 
kwijtgescholden, omdat de rechter vertrouwen heeft in de goede wil van de 
persoon die de straf opgelegd heeft gekregen. Een straf kan nodig zijn, maar 
het is beter om het goede te stimuleren en niet te demotiveren. 
 

Een straf is niet alleen maar objectief; er zijn altijd persoonlijke dingen die een 
rol spelen en waar de rechter rekening mee houdt. Zou God ook geen rekening 
houden met ons, met onze goede wil en goede daden? Houden ouders en 
leerkrachten ook geen rekening met wíe het is die iets fout gedaan heeft? Voor 
de een is een andere aanpak nodig dan voor een ander. Vagevuur en aflaten 
zijn eerder een blijk van Gods barmhartigheid dan dat Hij er ons kwaad mee 
doet. Hij helpt ons er alleen maar mee op de goede weg. 

+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden 

COLUMN VAN DE BISSCHOP -  STRAFVERMINDERING 



 

 
Ik geloof….. 

 

Ik geloof dat wij in de ruimte van deze wereld mogen leven, 
om de chaos die er is, óm te scheppen  
tot een leefbare ruimte 
 

Ik geloof dat wij de ruimte krijgen, 
om mét elkaar het leven waardevol  
en menslievend te laten zijn 

 

Ik geloof dat wij dán geloven,  
als wij ons open stellen voor iedere mens die om ruimte,  
eerbiedige ruimte vraagt. 

 

Ik geloof dat wij liefde kunnen verspreiden  
als wij de vijand in onszelf  

leren beminnen  
als wij de angst in onszelf  

omvormen tot hoop,  
als wij bereid zijn om te vergeven,  

om onszelf en elkaar  
nieuwe kansen te geven. 

 

Ik geloof dat wij God niet bezitten  
maar dat God een gezicht krijgt  

als wij elkaar aanzien geven en eerbiedigen. 
 

Ik geloof dat God ons bemint  
en hoop voor de toekomst geeft,  

als wij werk maken  
van eerbied  voor al het kwetsbare  

en elke weerloze mens. 
 

Uit: ‘Vormen van geluk’. van Marinus van den Berg 

 
 


