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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 26 november 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. 11
loopt van 18 december 2021 t/m 21 januari 2022
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PAROCHIE MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE
Postadres
Verlengde Oosterdiep WZ 67
7884 RK Barger-Compascuum
Telefoon: 06-51751592
Mail:
mariahertoginvandrenthe@gmail.com
Website: mariahertoginvandrenthe.nl

BESTUUR
Voorzitter:
Vicevoorzitter:
Secretaris/Communicatie:
Penningmeester:
Lid Gebouwen:
Lid Kerkhoven:
Lid Catechese en
Gemeenschapsopbouw:
Lid Liturgie:
Lid Diaconie:

Pastoor Okonek
Henk Kuhl
Mirjam Buizer
André Zwake
Vacant
Henk Harmes
Vacant
Louis Veldhuis
Vacant

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

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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dag

VIERINGEN OP DE LOCATIES
Roepingen viering
Pastoor Okonek
Emmer-Compas
19.00
Pastor Mielnik
13 & 14 nov
33ste zondag
Klazienaveen
Pastor Mielnik
19.00
Emmer-Compas Pastoor Okonek
19.00
Barger-Compas Pastor Mielnik
09.30
Zwartemeer
Pastoor Okonek
10.00
19 nov
H. Vormselviering

koor
M. Bruinewoud
Enjoy
Dames
Gemengd koor
koor

vrijdag

Klazienaveen

Bisschop v.d. Hout

Care Free ‘16

dag
zaterdag

20 & 21 nov
Zwartemeer
Barger-Compas
Klazienaveen
Emmer-Compas
27 & 28 nov
Klazienaveen
Barger-Compas
Zwartemeer
4 & 5 dec
Zwartemeer
Barger-Compas
Klazienaveen
Emmer-Compas
Klazienaveen
Poolse viering
11 & 12 dec
Klazienaveen
Emmer-Compas
Barger-Compas
Zwartemeer

Christus Koning
Pastor Mielnik
Pastoor Okonek
Pastoor Okonek
Pastor Mielnik
1e zondag v/d Advent
Pastoor Okonek
Pastoor Okonek
Pastor Mielnik
2e zondag v/d Advent
Pastoor Okonek
DoP
DoP
Pastoor Okonek

dag
maandag
dag
zaterdag
zondag

zondag
dag
zaterdag
zondag
dag
zaterdag
zondag

dag
zaterdag
zondag

8 nov

dag

18 & 19 dec

zaterdag

Zwartemeer
Barger-Compas
Klazienaveen
Emmer-Compas

zondag

Klaverblad

Pastoor Okonek
3e zondag v/d Advent
Pastor Mielnik
Pastoor Okonek
Pastor Mielnik
Pastoor Okonek
4e zondag v/d Advent
met boeteviering
Pastor Mielnik
Pastoor Okonek
Pastoor Okonek
Pastor Mielnik

Algemene Informatie

19.00
19.00
19.00
09.30
10.00
19.00
09.30
10.00
19.00
19.00
09.30
10.00

koor
Zingen met 3
1

koor
Gemengd koor
Dames
Henricuskoor
Dames
koor
Koren MHvD
Heren
koor
Gemengd koor
Heren
H. van Os
Heren

14.00
19.00
19.00
09.30
10.00

koor
Henricuskoor
Jongeren
Dames
Gemengd koor
koor

19.00
19.00
09.30
10.00

Gemengd koor
Dames
Care Free ‘16
Enjoy
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OUDEREN VIERINGEN
dag
16 nov
24 nov
07 dec
09 dec

locatie
Klazienaveen
Zwartemeer
Emmer-Compas
Barger-Compas

Kerk
Kerk
Kerk
Kerk

voorganger
Pastoor Okonek
Pastor Mielnik
Pastoor Okonek
Pastor Mielnik

tijd
14.00
14.00
14.00
14.00

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 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.
BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN
Week 46
Week 47
Week 48
Week 49
Week 50
Week 51

15 nov
22 nov
29 nov
06 dec
13 dec
20 dec

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

21 nov
28 nov
05 dec
12 dec
19 dec
26 dec

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

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
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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.
Klaverblad
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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

De Hoven 8

0591-649071 0591-769144
18.15-18.45
18.30-19.00

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

18.30-19.30

Zaterdag

11.00-12.00
10.00-12.00
stuurgroep

WOORD VAN DE PASTOR
In vuur en vlam!!!
Elke dag in ons leven is belangrijk, maar sommige dagen zijn heel belangrijk.
En 19 november a.s. zal zo’n heel belangrijke dag zijn voor onze Parochie en
voor de 20 jongeren in onze Parochie, die het Sacrament van het Vormsel
zullen ontvangen. Ze zullen ons laten zien dat zij duidelijk kiezen in welke
richting hun reis van het leven verder zal gaan.
Op het boekje van de Vormselviering staat het in grote letters te lezen:
“In vuur en vlam”. Maar wat betekent dat?
Wel, deze jongens en meisjes staan op de vooravond van grote
veranderingen. Ze worden groot, sneller dan we soms willen. Een nieuwe
school, nieuwe hobby’s, nieuwe interesses. Ze leren op eigen benen staan,
zelf beslissingen nemen, zelf keuzes maken …
En daar gaat het Vormsel over. Over keuzes maken.
Welkom jongens en meisjes,
welkom vormelingen
in de grote wereld!!!
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Tijd om je de vraag te stellen:
Wat ga ik met mijn leven doen?
Hoe wil ik aan mijn toekomst bouwen?
Aan welke wereld wil ik meewerken?
En wat ben ik bereid daarvoor te doen?
Ben ik een gever of een nemer?
Wanneer wij voor het Vormsel kiezen dan
kiezen wij er immers zelf voor om als een goed
christen ons leven verder voort te zetten.
Samen kiezen we zonder aarzelen voor een
rechtvaardige wereld, een eerlijke samenleving
die niemand uitsluit en elk mens gelijke kansen
geeft. Allemaal willen we dat elke man en vrouw kan leven in vrede. Geen
oorlog meer! Dat ieder kind mag opgroeien in een warm en liefdevol nest. Dat
is ook Jezus droom. Want Hij is overal waar mensen elkaar graag zien, in
iedere helpende hand, in ieder troostend woord.
In elk van ons gloeit het vuur en vlam van Jezus dat ons de kracht geeft
om samen te bouwen aan een betere wereld, de hemel hier op aarde. En zeg
niet dat jij het verschil niet kan maken. Als elke mens op deze wereld iedere
dag één goede daad stelt,
7 miljard goede daden per dag. Wees gerust, dat zou pas wat effect hebben!
Beste vormelingen,
jullie mogen terecht trots zijn dat jullie 19 november a.s. deze stap nemen.
Jezus rekent op jullie!
Namens de hele Parochie Maria, Hertogin van Drenthe en Pastoor Okonek
wens ik jullie veel succes!!!
Pastor Karol
ROEPINGENWEEK 8 T/M 14 NOVEMBER 2021
Beste parochianen,
in onze Katholieke Kerk bestaat de goede gewoonte om op de zogenaamde
‘Zondag van de Goede Herder’ (vierde zondag in de Paastijd) aandacht te
schenken aan het roepingenwerk. De afgelopen drie jaar is in ons Bisdom
Groningen – Leeuwarden bij de Roepingenzondag het roepingenweekend in
het klooster van Thuine (D) als terugkerend gebeuren bij gekomen. Voor het
eerst in 2019 met 25 deelnemers. Het weekend in 2020 met 50 opgaven kon
helaas niet doorgaan.
Het weekend in augustus 2021 telde 25 deelnemers. Voor 2022 staan er twee
weekends gepland. Het eerste in de voorjaarsvakantie op de derde vrijdag,
zaterdag en zondag van de maand: 18-19-20 februari 2022. Het tweede
weekend staat gepland in de herfstvakantie 14-15-16 oktober 2022.
Klaverblad
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Naast de roepingenzondag en het roepingenweekend kent de Katholieke Kerk
in Nederland sinds 2019 ook de terugkerende roepingenweek. Die wordt van
zondag tot en met zondag gehouden in de eerste of tweede week van
november. Dit jaar zal dat gehouden worden van zondag 7 tot en met zondag
14 november. Het is de bedoeling dat iedere dag van deze week in één van
de parochies van ons Bisdom Groningen – Leeuwarden aandacht wordt
besteed aan het roepingenwerk.
Ook onze Parochie Maria, Hertogin van Drenthe wil meedoen met dat
roepingenweek. Op maandagavond 8 november a.s. zal om 19.00 uur in de
Sint Willehaduskerk te Emmer Compascuum een gebedsviering plaatsvinden.
Samen zullen wij zingen, samen zullen we luisteren naar een persoonlijk
getuigenis van Janique, die deel heeft genomen aan het roepingenweekend in
Thuine, samen zullen wij bidden om roepingen tot het priesterschap, het
diaconaat en het religieuze leven.
Samen zullen wij bidden voor ons allen die gedoopt zijn en daardoor geroepen
zijn om getuige van Jezus te zijn in de wereld. Want het geheim van elke
roeping ligt bij Jezus die ons bemint en op vele wijzen tot ons hart spreekt. Hij
roept ons allen om elkaar lief te hebben, om lief en leed te delen, om pijn te
verzachten of eenzaamheid te doorbreken. Ieder van ons heeft wel een eigen
roeping, een unieke taak in de wereld. We
hoeven alleen maar goed luisteren om te
ontdekken waartoe wij geroepen zijn. Maar hoe
verschillend die vraag ook tot ons komt;
uiteindelijk is het die Ene Heer die ons allen
roept. Hij zegt “Ik houd van jou, ik heb je nodig,
wil jij in Mijn Naam in deze wereld staan?”
Hopelijk vinden wij de moed om dan te zeggen:
“Ja, dat wil ik.”
8 november a.s. om 19.00 uur bent u van harte welkom
in de Sint Willehaduskerk
om samen voor roepingen te bidden.
KORENMIDDAG – GEZAMENLIJK EUCHARISTIE
Alle koren van onze parochie hebben op zaterdag 27 november een
korenmiddag in Klazienaveen.
Na de koffie zullen we samen zingen in de kerk. De koren
brengen afzonderlijk een lied ten gehore. Carina Vinke,
zangeres uit Erica, zal een workshop stemvorming geven
en we gaan oefenen voor de viering.
Na de gezamenlijke maaltijd zullen we samen - als groot
MHvD-koor - zingen in de eucharistieviering van 19.00 uur
in de Henricuskerk. Beide pastores zullen daarin
voorgaan. Om die reden is er geen viering op die tijd in
Emmer Compascuum.
Pagina | 10
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Met de herfst wordt het ook altijd drukker rondom de Kerk. Het begint op 1
november met Allerheiligen, gevolgd op 2 november door Allerzielen.
In de daarop volgende weken wordt op de achtergrond
hard gewerkt om de Advent- en Kerstvieringen weer
bijzonder te maken. Op locaties wordt er geoefend
voor de Kerstspelen, er worden bijzondere activiteiten
georganiseerd, zoals de Kerstmarkt in Emmer
Compascuum.
Het resultaat van vorig jaar: de kerstfilm “Kerst twintig twintig” was zo
succesvol dat ze zelfs de waarderingsprijs van de gemeente Emmen hebben
gewonnen. Dankzij uw steun (stem) hadden zij de meeste stemmen. Maar niet
alleen de prijs is mooi, de gedachte van de film daar gaat het om: we moeten
zorgen voor elkaar. En dat hebben zij laten zien en daar zijn we met elkaar erg
trots op!

Samen maken we het verschil!
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Actie Kerkbalans 2022 komt eraan
In januari doet onze parochie mee aan de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze
actieperiode zullen we u als kerkleden om een extra financiële bijdrage vragen,
zodat we ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema
van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de
toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en
ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog
voor zich hebben.
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie.
De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan.
Vandaar dat we onze parochianen ieder jaar om een bijdrage vragen.
Dit staat los van de kerkbijdrage, uw contributie.
Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om extra
bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage
kunnen we onze belangrijke taken blijven
vervullen en plannen maken voor de toekomst.
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven
doen waar ze al eeuwenlang voor staat.
Op naar de kerk van morgen!

Klaverblad
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BESTUUR NEEMT AFSCHEID VAN JANNET DIJCK
Het parochiebestuur heeft afscheid genomen van Jannet Dijck. Jannet is sinds
de fusie een betrokken en bevlogen bestuurslid geweest. Ze startte eerst met
de combinatie catechese en diaconie, maar haar hart lag meer bij
gemeenschapsopbouw dan bij diaconie, dus wisselde ze van portefeuille. Ze
heeft veel gedaan om de catechese parochie-breed op te zetten en te
begeleiden.
Ze heeft de basis, samen met de vrijwilligers op locatie, gelegd en daar zullen
we ook de komende jaren nog veel plezier van hebben.
Gelukkig blijft ze nog wel vrijwilliger,
maar zal de komende tijd vooral op haar
eigen locatie, Emmer Compascuum,
actief zijn.
Jannet, ook van deze plaats, heel erg
bedankt voor je inzet en in het
parochiebestuur gaan we je inbreng
missen.
LIVESTREAMS
We hebben veel positieve reacties ontvangen over de
livestream vieringen die de afgelopen ( corona )
periode zijn uitgezonden.
Daarom willen we daaraan een vervolg geven.
De viering op kerstmorgen van 10.30 u vanuit Emmer Compascuum zal ook
via de live stream uitgezonden worden. Daarna zal er iedere twee maand –
steeds vanaf een andere locatie – een live stream viering volgen. In het
Klaverblad zal die steeds aangekondigd worden. U kunt ons vinden via de
link: https://www.youtube.com/channel/UC_jkcVd-5UBQCYevK01mFEQ
of u gaat naar YouTube en zoekt dan naar Parochie Maria Hertogin van
Drenthe.
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PAROCHIEADMINISTRATIE DOCBASE
Onze parochieadministratie wordt gedaan in het programma DOCBASE.
Van de ‘Stichting Interkerkelijke Leden Administratie’ (SILA) krijgen we
gegevens door van o.a. verhuizingen, overlijden en huwelijk van parochianen
SILA krijgt deze gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).
Studeren en verhuizen
Ieder jaar gaan er jongeren uit onze parochie studeren en als gevolg hiervan
verhuizen ze dan vaak naar een andere plaats.
Wij ontvangen dan ook de verhuizingen van studenten die in een andere
woonplaats zijn gaan wonen. Automatisch worden deze studenten dan
ingedeeld bij de dichtstbijzijnde kerk van de daarbij behorende parochie.
In de praktijk blijkt dat jongeren vaak liever bij hun eigen parochie ingeschreven
willen blijven. Dit is mogelijk, maar ze moeten dit dan wél zelf doorgeven aan
de administratie.
We doen hierbij dan ook een oproep aan deze jongeren:
Ga je verhuizen in verband met je studie maar wil je bij de onze parochie
Maria, Hertogin van Drenthe en je eigen locatie ingeschreven blijven? Geef
dan even je gegevens (naam, huidig- en nieuw adres, en je voorkeur voor
onze parochie/locatie) door op leden.mhvd@gmail.com
De administratie zal er dan voor zorgen dat je bij ons als voorkeurlid
ingeschreven blijft staan.
Verhuizen en voorkeur
Regelmatig verhuizen er ook parochianen naar andere plaatsen.
Automatisch worden ook deze parochianen ingedeeld bij de dichtstbijzijnde
kerk en de daarbij behorende parochie.
Het komt ook dan wel voor dat men toch liever bij parochie Maria, Hertogin
van Drenthe, en de eigen locatie wil blijven horen.
Daarom ook een oproep aan parochianen die verhuizen
Gaat u verhuizen maar wilt u bij de onze parochie Maria, Hertogin van
Drenthe en uw eigen locatie ingeschreven blijven?
Deze mogelijkheid is er maar u moet dit dan wél zelf doorgeven aan de
administratie van de parochie. Dit kan via leden.mhvd@gmail.com
De administratie zal ervoor zorgen dat u bij ons als voorkeurlid ingeschreven
blijft staan.
Andersom gebeurt het ook dat mensen in één van de locaties van onze
parochie komen wonen en graag bij hun oude parochie/locatie ingeschreven
willen blijven. Dit is dan ook alléén mogelijk als ze dit doorgeven aan de
administratie. De administratie van de (voorkeurs)parochie kan dit alléén
regelen als parochianen dit zélf aangeven.

Geef dus, zo nodig, uw voorkeur door.
Bij voorbaat dank.
Klaverblad
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NIEUWS VAN DE BEGRAAFPLAATSEN
Misschien heeft u het al gezien; er is al
weer veel gedaan op de begraafplaatsen.
Geen echt nieuws eigenlijk, want onze
vrijwilligers zijn altijd druk bezig om de
begraafplaatsen er keurig uit te laten zien, maar toch
zou u veranderingen kunnen zien. We zijn namelijk
bezig om u beter te informeren op de begraafplaats
zelf.
Dat bestaat uit twee onderdelen:
- het plaatsen van informatiekasten. Hier hangen de
lijsten van graven, waarvan de rechthebbende heeft
aangegeven dat het graf geruimd mag worden. Tevens hangen daar ook
lijsten van graven, waarvan het grafrecht is verlopen, maar waarvan de
rechthebbende (bij ons) niet bekend is. Natuurlijk hangt er ook algemene
informatie in.
Deze kasten staan inmiddels in Emmer Compascuum (zie foto),
Zwartemeer en Klazienaveen. Barger Compascuum zal volgend jaar zo’n
informatiekast krijgen.
- het plaatsen van een plattegrond van de
begraafplaats. Door deze plattegrond hopen
wij dat nabestaanden of andere bezoekers
gemakkelijker een specifiek graf kunnen
vinden.
Deze plattegronden hangen inmiddels in
Barger Compascuum en
Emmer Compascuum. We hopen nog dit jaar
ook een plattegrond te hebben in Zwartemeer,
waarna volgend jaar hij ook in Klazienaveen zal komen te hangen.
Hiermee hopen we (onder andere) u het gevoel te geven dat u altijd welkom
bent.
ENGELTJES OP DE KERSTSTALLENTENTOONSTELLING
De eerste engeltjes zijn al binnengevlogen en zijn in december te koop op de
kerstmarkt, na de musical en tijdens de kerststallen-tentoonstelling. Ze zijn met
liefde gehaakt door een parochiaan.
Mocht één van jullie enthousiast worden en ook zin hebben om te haken dan
zorgen wij voor het garen. Als u even mailt of belt naar het locatiebureau
(tijdens openingstijden) of met 06-27535468, dan regelen wij het voor u en
als u het niet kunt komen ophalen, bezorgen we het thuis.
Ook zal de gehaakte stal met alle anderen weer te zien zijn in onze kerk in
Emmer Compascuum.
Pagina | 14
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DE HELE PAROCHIE MAG MEE HAKEN!!!
HIERBIJ HET PATROON:
1. Hoofdje Maak van 4 lossen een ringetje
1e toer 12 stokjes in de ring
2e toer Haak in ieder stokje 2 vasten (24 vasten)
3e toer Haak in elke 2e vaste, 2 vasten (32 vasten
4e t/m 9e toer32 vasten
10e toer 1e vaste 2e en 3e vasten samen haken (24
vasten)
11 toer 1e en 2e vasten samen haken (12 vasten)
Dit is het hoofdje (opvullen) alle steken samen haken (6
vasten
2. Halsje
15e rij
Haak 13 stokjes (door op elke vaste 1 stokje te
haken
3. Schouderstukjes
16e rij Haak op ieder stokje 2 stokjes (zo krijgt u 26 stokjes)
17e rij Haak telkens 1 stokje en op de volgende steek 2 stokjes,
herhaal, zo krijgt u 40 stokjes
18e rij Haak telkens 1 stokje, 1 losse steek en weer 1 stokje op de
volgende steek. Herhaal
19e rij (hier gebruikt u goudkleurig draad) In elke losse steek
haakt u 5 stokjes en op het enkele stokje haakt u een vaste.
Zo vormen er zich waaiertjes, dat zijn de vleugeltjes van de
engel
4. Rokje
20e rij Op 1 waaiertje haakt u 8 stokjes, namelijk; 1 stokje, dan 3
keer 2 stokjes, dan weer 1 stokje. Zo werkt u over 2
waaiertjes. Sla dan 8 waaiertjes over en bewerkt opnieuw 2
waaiertjes. Zo sluit u het rokje
21e rij Haak eerst 1 stokje op het voorgaande stokje, daarna 2
stokjes op het volgende stokje. Herhaal
22e rij Haak in elk stokje 2 stokjes, 1 losse en 2 stokjes. Sla daarbij
de tussenliggende stokjes over. Zo krijgt u de gaten in het
rokje
23e rij t/m 28e rij Haak in elke losse (tussen de 2x2 stokjes) 2 stokjes, 1 losse
en 2 stokjes
29e rij (goudkleurig) Haak in elk vast stokje 5 stokjes en haak
tussen de vaste stokjes 1 vaste
Als afwerking trekt u een draad door het hoofdje van de engel waaraan u het
op kunt hangen.
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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:

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

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 tel: 06-16387733
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zondag 14 november
Engel Harms-Peters, Marie Kuhl-Peters, Gerhard Heinrich Lübbers.
Zaterdag 20 november
Engel Harms-Peters, Marie Kuhl-Peters, Gerhard Heinrich Lübbers,
ouders Feringa-Hake.
Zondag 28 november
Eerste zondag v/d Advent
Engel Harms-Peters, Marie Kuhl-Peters, fam. Linnemann-Drees,
Leida Koiter-Hartmann.
Zaterdag 4 december
Tweede zondag v/d Advent
Engel Harms-Peters, Annie Greve-Gepken, Marie Kuhl-Peters,
ouders Berends-Lippold, ouders Tubben-Keizer, Wim Wehkamp.
Donderdag 9 december
Gerard Brijan.

Ouderenviering

Zondag 12 december
Derde zondag v/d Advent
Engel Harms-Peters, Marie Kuhl-Peters, gezusters Feringa,
ouders Feringa-Hake, ouders Feringa-Rolfes, ouders Hake-Wubben.
ALLERZIELEN
Dinsdag 2 november zal de werkgroep samen met
Pastor Karol en het herenkoor de Allerzielen viering
verzorgen.
In de viering zullen alle overledenen worden herdacht
en heel in het bijzonder de overledenen van het
afgelopen jaar.
(op het moment van schrijven moet de viering nog
plaatsvinden)
OVERLEDEN IN 2020 OP:
14 november Tinie Menzen – Alers, 93 jaar
17 december Jan Rocks, 72 jaar
22 december Marian Wittendorp – Heller, 70 jaar
OVERLEDEN IN 2021 OP:
1 januari Benne Hartmann, 84 jaar
22 januari Thecla Behrendt – Webers, 82 jaar
4 februari Lenie Heller – Twickler, 81 jaar
13 februari Hendrik Lübbers, 89 jaar
16 maart
Kees Lukkien, 86 jaar
26 maart
Lenie Vieveen – Hazeveld, 89 jaar
14 april
Anneke Wisman – Muter, 65 jaar
Klaverblad
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23 april
29 april
18 mei
9 juni
11 juni
15 juni
28 juli

Lied Arling - Fuhler, 83 jaar
Marietje Suelmann - Lippold, 79 jaar
Anneliese van Rijswijk - Nijkamp, 89 jaar
Lenie Kamping – Hölscher, 64 jaar
Marie Kuhl - Peters, 89 jaar
Lenie Dijck - Veringa, 88 jaar
Engel Harms – Peters, 89 jaar

Wij hopen dat de viering u troost en warmte heeft kunnen geven.
Werkgroep Zorg voor Rouwenden.
KOSTERS
G. Wolken 0591-349033
M. v.d. Aa 0591-349144
S. Siekman 0591-859762
OUDERENVIERING
Op donderdag 11 november en donderdag 09 december 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.
DE GERARDUSKALENDER
De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit!
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een
scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet
tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit!’ Op de achterkant
staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en
informatie over verschillende onderwerpen.
De kalender is bedoeld om elke dag goed te
kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en
de moppen, puzzels en informatie op de
achterkant geven u aan het begin van de dag een
positief gevoel.
De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier
samengesteld door een uitgebreide redactie van
personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem.
De opbrengst van de kalender komt ten goede aan
alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden
georganiseerd.
(zie ook op internet:www.kloosterwittem.nl)
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Aanmelden voor de scheurkalender:
Rita Suelmann tel: 0591-349532
Barger-Compascuum
Klaverblad

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Na de grote vakantie zijn we met 12 kinderen begonnen aan de voorbereiding
van de Eerste Heilige Communie. Elke dinsdagmiddag kwamen we in het
zaaltje van de pastorie samen.
Tijdens de lessen hebben we veel in de
kerk gekeken. We kregen opdrachten
die we thuis moesten maken.

Omdat het thema voor de viering
‘Samen delen, vijf broden en twee
vissen’ was, hebben we allemaal een
brood of een vis gekleurd en versierd
met een foto van onszelf erop.
Afgelopen vrijdag hebben we samen
met pastoor Okonek de boeteviering
gedaan. Hiervoor hadden we thuis
een ‘sorry-briefje’ gemaakt die tijdens
de viering werd verbrand. Zo hebben
we een schoon hart gekregen om
Jezus te ontvangen.
Afgelopen zondag was het zover en hebben we voor het eerst de Hostie
ontvangen in een prachtig versierde kerk met heel veel mensen. Het was een
hele mooie viering waarin de liedjes werden gezongen door Jesus Freaks.

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 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.
SCHOONMAAK KERK
Donderdag 18 november en 16 december wordt de kerk schoongemaakt.
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
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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.
DAMESKERKKOOR
Wij zoeken dames die ons dames kerkkoor 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 tel: 0591-349333 of
mob: 06-25555157
BIJZONDERE COLLECTES
Op zaterdag 20 november is de tweede collecte voor de Diocesane
jongeren.
VAN DE REDACTIE
De redactie is voornemens om
volgend jaar (maandelijks) een lijst
met verjaardagen van de
tachtigjarigen te plaatsen. Wilt u
niet in deze lijst genoemd worden,
laat het ons dan even weten.
Truus Dijck tel: 06-16387733

SAM’S KLEDINGACTIE
De opbrengst van Sam’s kledingactie in
september was 80 zakken.
Dat is ongeveer 380 kg.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
FELICITATIES

Van harte

Wij willen iedereen
die in deze periode
iets te vieren heeft,
namens de parochie

Klaverblad
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live

stream

live

Uw specialist in
videoverbinding en geluid

Tel: 06-81053521
Mail: heijnenron@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:
Gebouwen/Vicevoorzitter:
Secretaris:
Budgethouder:
Diaconie:
Liturgie/parochie-opbouw:
Catechese:

KERKHOF
Beheerder:

Joh Heine

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

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

Klaverblad
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zaterdag 13 november
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters,
Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Maria Wilhelmina
Wolthuis-Weghorst, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van
Uem-Mensink, Taeke Graafsma, Herman Heijnen.
Zondag 21 november
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters,
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Johan Herman Thole, Renk
Kuper, fam. Kuper-Wolbers, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus Welling,
ouders Welling-Fehrmann, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida
Ellermann-Robben, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, uit dankbaarheid van
een 45-jarig huwelijk Martien en Liezet Mouris, overl. fam. Mouris, overl. fam.
Vermeulen, Piet Steenkamer, Adriaan Vendrig.
Zaterdag 27 november
Eerste zondag v/d Advent
Is er in onze kerk geen viering er is dan een eucharistieviering in
Klazienaveen. LET OP: Daar worden dan ook deze misintenties gelezen:
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters,
Bé Möller, fam. Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno en
Greet Timmer, ouders Jan Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne-Wessel en
zonen Albert en Herman Heijne, overl. ouders Ellermann-Schutte, Renk Kuper,
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Hennie Bredek, Marlies Snuverink-Sturre,
Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Henk Sturre.
Zondag 5 december
Tweede zondag v/d Advent
Greetje Schulte-Heller, Lucas Bolmer, Theo Deddens, overl. fam. HerbersEllermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, pastoor Franciscus Antonius
Sturkenboom, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, ouders
de Vries-Twickler, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, Diny Hendriks,
Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Jan
Geert Meijer, Herman Sturre, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Theresa de
Roo, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen.
Zaterdag 11 december
Derde zondag v/d Advent
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters,
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Renk Kuper, Hennie en Riet
Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, Ben en Taeke Graafsma, Herman Heijnen.
KOFFIEDRINKEN
Zondag 21 november is er na de Eucharistieviering van
10.00 uur koffiedrinken in ons Parochiehuis.
Iedereen is van harte welkom!
Pagina | 26

Emmer-Compascuum

Klaverblad

ma 08 nov
ma 15 nov
ma 22 nov
ma 29 nov
ma 06 dec
ma 13 dec

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

KOSTER VAN DE WEEK
zo 14 nov
José Wessel
zo 21 nov
Margriet Ahlers
zo 28 nov
René Berendsen
zo 05 dec
Diny de Roo
zo 12 dec
José Wessel
zo 19 dec
Margriet Ahlers

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

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR
DATUM
ma 08 nov
za 13 nov
zo 21 nov
za 27 nov
zo 05 dec
za 11 dec

MISDIENAAR/ACOLIET
Jo-Ann Loves
Marit Gustin
Rianne Hoesen
Jo-Ann Loves
Marit Gustin

+
+

misdienaar
misdienaar

LECTOR
Janique Dijck
Janique Dijck
Ria de Vries
Erik Meijer
Harry Fecken
Henriette Bolk

BLOEMVERSIERING
Gr 2
Gr 3
Gr 4

Greetje Rengers
Liezet Mouris
Maria Herder
Ria Loves
Lena Mencke
Maureen Nie

08 nov t/m 21 nov
22 nov t/m 05 dec
06 dec t/m 19 dec

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

LOCATIEBUREAU
do 18 nov
do 25 nov

Adelheid Kuper
Tilda Heine

do 02 dec
do 09 dec
do 16 dec

Tiny Hogenbirk
Adelheid Kuper
Tilda Heine

Het locatiebureau is op zaterdag open van 10.00 -12.00 uur
PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN
Groep 3
Groep 1
Groep 2

08 nov
22 nov
12 dec

t/m
t/m
t/m

12 nov
26 nov
17 dec
CONTACTMIDDAG

Op dinsdag 7 december 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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FAMILIEBERICHTEN
JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 7 DECEMBER
A. Depenbrock - Santing
J.G. Helder
J. Hoesen
G.J. Wolthuis
M.T.M. Möller - Boerland
M.H. Welling - Fehrman
C.J.W. Elling - Neehoff
J. Abeln
R. Ellermann
H.G.J. Twickler
G. Klein - Wolters
H.H. Wessel - Bentlage

Emmer-Compascuum
Emmer-Compascuum
Emmer-Compascuum
Emmer-Compascuum
Emmer-Compascuum
Emmen
Emmen
Emmer-Compascuum
Emmer-Compascuum
Emmer-Compascuum
Emmer-Compascuum
Emmen

10-11-1946
11-11-1945
15-11-1944
15-11-1931
20-11-1931
20-11-1937
22-11-1946
23-11-1935
26-11-1939
26-11-1933
2-12-1946
7-12-1930

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.
Verhuisd
Annemieke Bos is verhuisd van Wortelboerstraat
naar de Friesestraatweg 308 in Groningen.
We wensen haar een heel fijne tijd op haar nieuwe adres
********************************
Overleden
Op woensdag 19 oktober 2021 is overleden onze parochiaan

Annechina Gesina Henderkien
(Annie) Thole-Wierenga
Op zaterdag 23 oktober was de plechtige uitvaartdienst,
waarna aansluitend de begrafenis was op ons kerkhof.
Dat zij mag rusten in vrede.
Wij wensen haar familie heel veel sterkte met dit verlies.
********************************
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IN MEMORIAM
We hebben bericht ontvangen dat Marietje MartensScheven op dinsdag 5 oktober is overleden.
Marietje heeft, samen met Jan, jarenlang onze
Parochieklok en het drukwerk voor onze parochie
verzorgd. Het was een betrouwbare en fijne
samenwerking. Wij hebben hen beiden leren kennen
als sympathieke, open en hardwerkende mensen.
Ook al had Marietje de intensieve zorg voor Jan
tijdens zijn ziekte, heeft zij altijd met enorme inzet en bereidheid haar werk
gedaan. Zelfs al moest ze midden in de nacht een boekje drukken voor een
uitvaart of avondwake.
Ze deed dit altijd met grote zorg om het drukwerk zo mooi en verzorgd mogelijk
af te leveren. En als ze ergens een foutje ontdekte maakte ze ons erop attent,
of verbeterde het zelf nog gauw even.
We zijn dankbaar voor al die goede jaren met haar.
Locatie St. Willehadus
WAARDERINGSPRIJS VAN DE GEMEENTE EMMEN GEWONNEN!
Dankzij alle stemmen en dankzij de filmers, alle spelers, ondernemers en
medewerkers op wat voor gebied dan ook is het gelukt. We hebben de
waarderingsprijs van de gemeente Emmen gewonnen voor onze kerstfilm:
“Het wonder van kerst in twintig twintig”. Wij spreken de grootste waardering
uit voor iedereen en zeggen:
DANK DANK DANK!!!
We hopen u dit jaar allemaal weer te
zien bij de uitvoering van onze nieuw
geschreven musical op:
zondag 12 december om 15.00 uur
in onze St. Willehaduskerk te Emmer
Compascuum.
Musicalteam

LEVER A.U.B. OP TIJD KOPIJ IN
Stuur uw kopij a.u.b. naar: lb.willehadus.mhvd@gmail.com
Voor in het Klaverblad staat voor welke periode en welke
datum dit ingeleverd moet zijn.
Alvast hartelijk dank
Redactie locatie St. Willehadus
Klaverblad
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25-JARIG PRIESTERFEEST PASTOOR MARCO CONIJN
Zondag 10 oktober heeft onze (oud)
parochiaan Marco Conijn, zijn 25-jarig
priesterfeest in de parochie H. Jacobus de
Meerdere in Noordwest Friesland gevierd.
In de kerk van Harlingen was een prachtige
Eucharistieviering waarbij ook enkele
parochianen van ons aanwezig waren. Als
locatie hebben we ook onze felicitaties
overgebracht.
Het is dit jaar ook 25 jaar geleden dat Marco in onze St. Willehaduskerk zijn
eerste Heilige Mis heeft opgedragen. Omdat we ook graag met hem zijn 25jarig feest willen vieren in onze kerk is er, in overleg met onze pastoor en
Marco, een datum gezocht en dat is uiteindelijk zaterdag 12 maart 19.00 uur
geworden.
Het duurt dus nog even, maar zet de datum alvast in uw agenda.
PAROCHIEACTIVITEITEN EN BIJZONDERE VIERINGEN
GEDIGITALISEERD.
Dankzij de inzet van Henderikus Scheve zijn alle filmbeelden die er zijn van
feestelijke activiteiten van onze voormalige parochie St. Willehadus, nu digitaal
vastgelegd. O.a. de festiviteiten van het 100-jarig bestaan, de Revue, Eerste
missen etc. Het zijn bijzondere beelden die we graag ook aan de parochianen
willen laten zien. We gaan kijken of we binnenkort een filmavond kunnen
realiseren. U hoort binnenkort meer.
SCHOOL EN PAROCHIE
Twee keer per jaar is er overleg tussen parochie en school. We spreken dan
met elkaar over de vieringen en activiteiten die er in de parochie plaatsvinden
en de activiteiten en vieringen van school.
Zo is er al sinds jaren een goed contact
➢
➢
➢
➢
➢

van de VOM-groep met de school over de vastenactie,
zijn de ouders van de gezinsvieringgroep actief in parochie en school.
Zijn er schoolvieringen waarin de pastores voorgaan.
Nodigt de school parochianen uit om mee te komen helpen bij
activiteiten. Worden de kinderen betrokken bij de
kerststallententoonstelling
en nog veel meer.
We zijn dankbaar dat we goede contacten met onze
RK basisschool De Hoeksteen hebben.
Locatieraad
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ZATERDAG 27 NOVEMBER VIERING KLAZIENAVEEN & TAXIDIENST.
In het weekend van 27/28 november is er geen viering in onze kerk.
Op 27 november om 19.00 uur is er zoals u in het liturgierooster kunt zien een
viering in Klazienaveen. Die zaterdag zijn alle koren van onze 4 locaties
uitgenodigd om naar Klazienaveen te komen voor een workshop en
aansluitend zijn ze ook bij de viering aanwezig.
Daardoor komt de viering in Emmer Compascuum te vervallen, maar we vieren
dan samen met de parochianen van Klazienaveen. Het zou mooi zijn als we
met veel parochianen van onze locatie aanwezig zijn. Indien u graag met
iemand mee wilt rijden geef dat dan op zaterdagmorgen door aan de
stuurgroep tel: 0591-351351 en zij regelen dat u vervoer krijgt.
KERSTMARKT 12 DECEMBER 2021
Op 12 december hopen we weer onze kerstmarkt te kunnen houden.
U kunt weer genieten bij de diverse standjes
met o.a.:
 Kerstspullen, nieuw en 2e-hands
 Handwerkspullen
 Kerst- en grafstukken
 Kniepertjes
 Glühwein
 Chocolademelk,
 Snert & Rookworst
 Willehadswijn
 Kaarsen
Kortom: één en al gezelligheid! U bent van harte uitgenodigd
PS: De bloemversiersters kunnen nog bakjes, schalen en kerstballen
gebruiken voor het maken van kerststukken
RK ‘DE HOEKSTEEN’: AANSTEKELIJK VERBINDEND...
Aanstekelijk verbindend... dat zijn wij van De Hoeksteen!
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van onze leerlingen,
Vanmorgen hebben wij met elkaar onze "startviering" gehouden in de kerk.
Samen met Pastor Karol en vele mama's, papa's, oma's en opa's hebben we
het thema "Een nieuw begin" samen gekleurd. We hebben een fantastisch
leuke en mooie viering gehad die grotendeels verzorgd werd door onze
leerlingen. Trots! Enorm trots zijn we op al onze leerlingen!
Het filmpje dat getoond is, staat in de bijlage.
Op het filmpje is te zien dat alle leerlingen met elkaar in verbinding staan, dat
de beweging die wij met elkaar maken, aansteekt!
Samen aan iets beginnen vol enthousiasme, met de blik vooruit.
Het geeft niet of het even niet goed gaat en dat je opnieuw moet beginnen
Klaverblad
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zolang je het maar met plezier en samen vol positiviteit doet! Dat is de
boodschap die wij dit jaar in alles dat we doen uitstralen.
‘We zijn aanstekelijk verbindend...’
Dus vanuit eigen kracht en positiviteit op naar de toekomst. We wensen jullie
allemaal veel plezier met het kijken naar dit filmpje! We plaatsen het filmpje
ook op onze Facebook-site van De Hoeksteen. Deel het zo vaak je wilt.
Met gezamenlijke positiviteit en uitgaande van eigen kracht zijn we op De
Hoeksteen "aanstekelijk verbindend".
Graag danken wij alle leerlingen voor het optreden in de film.
Een speciaal woord van dank is voor Marco Gustin die ons filmpje maakte en
de technische ondersteuning regelde bij onze viering.
Heel veel plezier wensen wij jullie allemaal dit
schooljaar!
Hartelijke groet, Team
KERSTMUSICAL “KERST COMPLEET”
Na een jaar met een prachtige kerstfilm die de
waarderingsprijs van de gemeente Emmen
mocht ontvangen, is het nu weer zover dat we
in onze St. Willehaduskerk de kerstmusical
kunnen opvoeren.
De musical groep van de parochie heeft kosten
nog moeite bespaard en heeft aan het grootste
evenementenbureau van Nederland de
opdracht gegeven om het kerstverhaal nieuw leven in te blazen. Hiervoor zijn
naast meerdere gasten uit kerk en samenleving, weer veel top- spelers en
zangers uit onze parochie gecontracteerd. Er doen meer dan 60 parochianen
aan mee. De musical ‘Kerst compleet’ wordt weer een schouwspel met een
prachtig decor en kleding en professioneel licht en geluid.
Als u ook de échte kerstbeleving wilt ervaren waar heden en verleden
samenkomen, kom dan naar de kerstmusical die geschreven is door eigen
parochianen. Zet de datum vast in uw agenda:
Musical: Kerst Compleet
Zondag 12 december om 15.00 uur (kerk open 14.15 uur)
RK kerk Hoofdkanaal OZ 82 Emmer Compascuum
Aansluitend is er tot 18.00 uur kerstmarkt
bij onze RK kerk één en al gezelligheid!
De toegang is gratis!
Het zou fijn zijn als de kerk tot de laatste plaats toe vol zit, want daar doen
we het voor. Uit ervaring van voorgaande jaren weten we dat dat zeker niet
ondenkbaar is.
Musical Productie Team
N.B. Al naar gelang de Coronamaatregelen, kan het zijn dat u om uw
vaccinatiebewijs/QR code wordt gevraagd.
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JEUGDKOOR EIGEN-WIJS
Op zaterdagmiddag 25 september een mooie nazomer dag zijn we weer
gestart met ons jeugdkoor. We konden op deze middag 8 kinderen
verwelkomen.
Marit, Sophie, Sem en Maud
en 4 nieuwe leden.
Aidan, Janez, Marit en Kiki.
Helaas konden Geronimo en Charity er deze middag niet bij zijn, maar
kwamen zij ons wel met zang versterken op zondagochtend.
We begonnen met drinken en iets lekkers erbij, toen zijn we naar de kerk
gegaan om te repeteren voor de viering van 26 september. En dat ging
supergoed, ze waren zelfs buiten nog te horen.
Daarna hebben we spelletjes gedaan zoals het oude
spel ezeltje prik. En we kunnen aan het ezeltje zien dat
het niet altijd even blij was met de plaats waar zijn
staartje terecht kwam, maar deze jongeman wist echt
heel goed hoe het moest.
Tijdens de repetitie in de kerk werden
er door de kinderen veel vragen
gesteld, maar op 1 daarvan moesten
we het antwoord schuldig blijven.
Deze vraag was: Als Jezus met kerst
geboren is wanneer is God dan
geboren.
Gelukkig kwam Pastor Karol tijdens de maaltijd even langs en konden de
kinderen hun vraag ook aan hem stellen.
Zijn antwoord was eigenlijk heel duidelijk.
God is niet geboren – God was er altijd al – sommige dingen zijn gewoon zo.
Het toetje na de
maaltijd
was
spekkie happen,
en ook daar
hadden ze de
grootste lol. En
natuurlijk moest
ook Sandra nog
even goed “terug
gepest” worden.
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Na een gezellige en leerzame middag gingen we naar huis om de volgende
ochtend weer terug te kunnen komen voor de viering.
Het was een leuke en heel spontane viering.
Alleen was er een klein beetje verwarring over
soort van zwemdiploma voor het gedoopt zijn met
water – en er van overtuigd zijn dat je geen
zwemdiploma hebt want je zit nog op zwemles.
Tijdens de viering zong ook het dameskoor en
hebben we afscheid genomen van onze acolieten
Annemiek en Sander.

TAXIPASTORAAT
Het is nog donker wanneer ik een adres mag
opzoeken in Emmerhout. Mijn Tomtommetje
stuurt me gelukkig wel in de goede richting
maar de huisnummers zijn weer eens niet te
lezen. Na wat ronddolen vind ik het juiste
huis.
Drie joekels van boxers zie ik door het
keukenraam en een prijzenkast vol met
bekers. De dame in kwestie roept dat ze er
aan komt en heeft haar hand in een brace.
Het is de eerste keer zegt ze dat ze met de taxi opgehaald wordt om naar haar
school te worden gebracht in Schoonoord waar ze al ruim 20 jaar voor de klas
staat. We hebben meteen de praat. Ik dacht natuurlijk dat ze met het uitladen
van de grote boxers gevallen zou zijn en dat ze daarom in het gips zat maar
het was een ander mooi verhaal. Gestruikeld over de kat die ineens uit een
kamer vloog. Kan natuurlijk ook.
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Ze vertelt me dat de schoolleiding eigenlijk meteen al vroeg of ze alstublieft
wel voor de klas wilde staan, tja lerarentekort. Nou praten kan ik zegt ze maar
natuurlijk niet autorijden dus daarom de taxi via de school geregeld en terug
ga ik rustig met de bus. We raken aan de praat over de kinderen hoe of die het
e.e.a. beleven in deze tijd.
Zit er in Schoonoord maar één Syrisch kindje op school die meteen onderdeel
werd van pesterijen. Kinderen van groep 8 die al roepen “ga naar je eigen land”
dan begrijp je ook hoe of het er bij die kinderen thuis aan toegaat. Ook social
media speelt al een grote rol bij die leeftijdsgroep, ze maken elkaar anoniem
af.
Nou dat laatste heb ik zelf ondervonden na mijn deelname aan een
televisieprogramma ‘Lang Leven de Liefde’. Vierentwintig uur samen zijn in
een villa wordt teruggebracht naar 20 minuten TV. Je weet niet half hoeveel
bagger ik via Facebook over me uitgestrooid heb gekregen, niet normaal. Je
kunt het niet lezen zeg ik, maar je doet het toch en het raakt je. Er is blijkbaar
een grote groep medelanders die niets anders doen dan de hele dag bagger
en onheil over een ander uitstrooien, get a job.
Maar goed, later pik ik een Syrische jongen in een rolstoel op die ik vaker in
de bus heb met zijn moeder. Hij vraagt nu elke keer uiterst beleefd of ik op de
klep achter hem wil blijven staan, maar ja ik kan die elektrische stoel natuurlijk
nooit houden, maar het geeft hem een stukje veiligheid mee. Zijn moeder heeft
een Chihuahua in een soort rugzakje met een plastic koepeltje mee. Ik pik nog
een andere dame op die ook naar Zwolle moet en het hondje vliegt bijna door
het plastic koepeltje heen, wat een pit, maar we lachen erom.
Het is druk in Zwolle en ik neem ergens de verkeerde afslag, voor de jongen
heb ik nog drie kwartier om op tijd te zijn maar hij reageert al onrustig. Ik geef
aan dat er een stuur op zit en dat we qua tijd nog wel drie keer heel Zwolle
kunnen doorkruizen.
Hij ontspand en is ruim op tijd op zijn afspraak. Vriendelijk en beleefd wenst hij
me een fijne dag toe, altijd mooi. De andere dame mag onder het mes in het
ziekenhuis in Zwolle en ik wens haar een geslaagde operatie toe.
In Emmen nog een forse norse dame die via de lift om hoog wil, normaal
instappen lukt even niet. Géén mondkapje bij er en in plaats van de gewenste
€ 2,10 heeft ze maar € 2,00, ik ben even moe en zet haar helemaal achter in
de bus, er zit immers ook een plastic scherm in de bus en ik slik de € 0,10,
soms ben je er even klaar mee….
Toch weer lachend afsluiten, twee oudere dames die in de Rietlanden alle twee
op bezoek zijn geweest bij hun gehandicapte kinderen. Blijken de dames
dezelfde schoenen aan te hebben, alleen bij de een keurig gepoetst en bij de
ander hoog tijd voor een poetsbeurt. En met mijn aparte humor toch even op
ingehaakt. Wederom een mooie taxi dag.
Klaverblad
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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 VAN OVERLIJDEN
Bij een sterfgeval kunt u zich in verbinding stellen met:
E. Seubers-Wittendorp tel: 0591-707101 mob: 06-38965889 of b.g.g.
H.J. Harmes
tel: 0591-394528 mob: 06-22480061
Klaverblad
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zaterdag 13 november
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, overl.
ouders Wendker-Langen en Jo Wendker, echtpaar Muller-Wesseling, Sophia
Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Maria Helena Peters-Kollmer, Anna
Maria Sommer, Maria Anna Falke-Poker.
Zondag 21 november
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Pastoor
Swart, Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk
van der Werf, Jan Roufs, overl. ouders Valke Tholen, Toon Loves en Annie
Loves-Tholen en overl. fam. Loves en Tholen, Lubertus Beukers en Maria
Magretha Hemel en Johannes Hermannus Hemel en overl fam., Bennie
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs,
Bertus Snippe, Maria Anna Falke-Poker.
Zaterdag 27 november
Eerste zondag v/d Advent
Jo en Grietje Wesseling-van Os en zoon Benny, Sophia Maria Magdalena van
der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en Griet HeidottingPeters, Maria Anna Falke-Poker.
Zondag 5 december
Tweede zondag v/d Advent
Johan Bernard Cosse en Maria Margraretha Hoffard en zoon Bennie en
schoonzoons Joop en Bennie, Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der
Werf-Tieben en Henk van der Werf, overl. ouders Siewes-Heijnen, Jan Roufs,
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. fam. Kolmer-SijbomRoufs.
Zaterdag 11 december
Derde zondag v/d Advent
Joop Wübkes, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der
Werf, Lubertus Beukers en Maria Magretha Hemel en Johannes Hermannus
Hemel en overl fam. Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl.
ouders Veringa-Kolmer.
OUDERENVIERING
Op woensdag 22 december om 14.30 uur is er een
viering in de Dillehof. Deze viering zal in het teken
staan van het aanstaande kerstfeest.
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 16 november is de volgende contactmiddag
voor ouderen. De eucharistieviering begint om 14.00 uur.
Aansluitend is er weer gelegenheid tot ontmoeting onder
het genot van een kopje koffie of thee.
Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer, dan kunt
u contact opnemen met mij, tel. 0591-317060.
Iedereen is welkom!
Leo Mensen
KOSTER VAN DE WEEK
15 nov
22 nov
29 nov
06 dec
13 dec

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

21 nov
28 nov
05 dec
12 dec
19 dec

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

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

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK
za 13 nov
zo 21 nov
za 27 nov
zo 05 dec
za 11 dec

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

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

Wanneer ik wel es niet bidden kan,
Voel ik acuut: Ik mis iets,
Want ergens ben ‘k er zeker van,
Er moet iets zijn, er is iets.
Het is geen vaag verlangen,
Het is geen hebberig wensen.
Ik voel dat er iets eeuwig is,
Ik zie het aan de mensen.
Toon Hermans

KAARTEN
Op dinsdag 30 november 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

26 september

Anna Maria Sommer
85 jaar

29 september

Maria Helena Peters-Kollmer
68 jaar
14 oktober

Maria Anna Falke-Poker
94 jaar
Dat zij mogen rusten in vrede.
ROOSTER LECTOR - ACOLIET
Datum
Lector
Acoliet
In de donderdagavond
za 13 nov
M. Heine
H. Maatje
vieringen is S. Karstenberg
vrij 19 nov
S. Karstenberg
J. Lohuis
acoliet en M. Bruinewoud
zo 21 nov
G. Lambers
H. Slip
za. 27 nov
G. Drent
R. Harmes organist.
zo 05 dec
DoP
za 11 dec
S. Karstenberg
J. Lohuis
Bij eventueel niet kunnen onderling ruilen of contact opnemen met:
Simon tel: 06-40042474
Albert tel: 06-44720966
FELICITATIES 85 jaar of ouder
Mevr. A.C.W. Peters-Lambers
Dhr. J. H. Koman
Mevr. A.G. Westerveen-Sijbom
Dhr. L. Koster
Mevr. A.M. Plas-Veringa
Dhr. J.B.J. Abel
Mevr. A.G.M. Peters-Tenfelde
Mevr. J.W. Schonewille-Wesseling
Dhr. E. van der Giezen
Mevr. J.B. Valke-Hölscher
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.henricus.mhvd@gmail.com of tijdens openingsuren op het
parochiebureau. Dit in verband met de wet op privacy.
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VORMSEL
Vrijdag 19 november 2021 krijgen onze vormelingen het H. Vormsel
toegediend. De Vormselviering wordt gehouden in de Heilige Henricus kerk in
Klazienaveen. De Vormselviering begint om 19.00 uur en bisschop van den
Hout gaat samen met pastoor Okonek en pastor Mielnik voor in deze viering.
Door corona zijn er vorig jaar en begin dit jaar geen Vormselvieringen geweest.
De vormelingen komen van de locatie Klazienaveen, Zwartemeer en BargerCompascuum. Locatie Emmer-Compascuum heeft dit jaar geen vormelingen.
In oktober is gestart met de voorbereiding. Het project waarmee gewerkt wordt
heet: In vuur en vlam. De bijeenkomsten hebben krachtige
thema’s zoals De Helper, Contact, Missie, Vuur, Ik geloof
en Uitdragen.
Tijdens de viering op 6 november in de St. Josephkerk in
Barger-Compascuum hebben de vormelingen zich
voorgesteld.
U bent van harte welkom om samen met de vormelingen
de viering te vieren.
ADVENT
Zondag 28 november is de eerste zondag van de Advent.

VOORBEREIDING KERSTVIERING
Op Kerstavond 24 december, staat er om 19.00 uur een gezinsviering gepland
in de kerk. In deze viering wordt een klein kerstspel uitgevoerd.

Wij zijn op zoek naar kinderen
die mee willen doen in het kerstspel.
Ook hebben wij kinderen nodig
die mee willen helpen bij het voorlezen en uitdelen .

Lijkt je dit leuk?
Meld je dan aan bij Gerda Drent: jmdrent@home.nl
Dit bericht komt ook op Social Schools van de St. Henricusschool en Pastoor
Middelkoopschool.
Klaverblad

Klazienaveen

Pagina | 41

Doorndistel 16
Klazienaveen
Tel: 0591-312223
www.woonsfeerheine.nl
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ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA
Kerk en Locatiebureau:
De Hoven 8
7894 BT Zwartemeer
Telefoon: 0591-769144
Website: mariahertoginvandrenthe.nl
Voor alle betalingen:
NL 81 RABO 0330 6858 56
t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe H. Antonius van Padua

LOCATIERAAD ZWARTEMEER
Mailadres:
antoniusvanpadua.mhvd@gmail.com
Voorzitter:
Secretaris:
Budgethouder:
Onderhoud:
Catechese:
Liturgie:
Beheer kerkhof
Kerkhof:

Vacant
Bertha Heidotting
Sharon Rocks
Tonnie Conen
Marianne Keurs
Bertha Heidotting
Richard Valentin
René Tieck

mail:

tel: 06-55335742
tel: 0591-531161
tel: 0591-318374
tel: 0591-349088
tel: 06-55335742
rjgmvalentin@gmail.com
tel: 06-15212263

REDACTIEADRES EN LOCATIEBUREAU
Mailadres:
lb.antoniusvanpadua.mhvd@gmail.com

BEZORGING
Klemstrook 37

tel: 0591-313585

ADM. BEGRAAFPLAATS + FONDS UITVAARTVOORZIENING
Annet Harms
mailadres: FUV.mhvd@gmail.com
KOSTEN MISINTENTIE: € 6,00
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zondag 14 november
Gré Schoonbeek-Lambers, Jan Falke, Bennie en Binie Wösten-Siebum,
ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, Jakob Santing.
Zaterdag 20 november
Pa en ma Post, ouders Jo en Trina Kuhl-Kollmer, Lucie Kieviet-Bos, Maria
Lambers-Oortmann, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard,
Jakob Santing.
Zondag 28 november
Eerste zondag v/d/ Advent
Gré Schoonbeek-Lambers, Annie en Hendrik Peters, ouders Siebers-Siebum
en zonen Herman en Gerard.
Zaterdag 04 december
Tweede zondag v/d/ Advent
Ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard.
Zondag 12 december
Derde zondag v/d Advent
Ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, Annie en Hendrik
Peters, ouders Jo en Trina Kuhl-Kollmer, Jan Falke.
OUDERENVIERING WOENSDAG 24 NOVEMBER
Iedereen is van harte welkom.
Na afloop gezellig samen koffie-/ thee drinken.
Voor eventueel vervoer kan men bellen:
Dinie Rink-Van Ommen tel: 0591-316772
Gretha Suelmann tel: 0591-315298
KOSTER VAN DE WEEK
08 nov
15 nov
22 nov
29 nov
06 dec
13 dec

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

14 nov
21 nov
28 nov
05 dec
12 dec
19 dec

Jan Siebers
Tiny Smit
Jan Knol
Jan Siebers
Jan Knol
Tiny Smit

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

ACOLIETEN
14 nov
20 nov
28 nov
04 dec
12 dec
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Bertha Heidotting
Jan Siebers
Jan Siebers
Bertha Heidotting
Jan Siebers
Zwartemeer

Klaverblad

LECTOREN
14 nov
20 nov
28 nov
04 dec
12 dec

Truus Falke
Bertha Heidotting
Annie Bartels
Bertha Heidotting
Jan Siebers

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
Datum
22 november
25 november

Tijd
19.30 uur
19.00 uur

Naam
KVG kerststukjes maken
Vergadering locatieraad
FAMILIEBERICHTEN

Overleden
Op 28 september 2021

Anna Helena Bernsen-Harms
In de leeftijd van73 jaar
Kamerlingswijk wz 52, 7894 AM Zwartemeer
Op 03 oktober 2021

Maria Margaretha Lohuis
In de leeftijd van 81 jaar
Klemstrook 15, 7894 CN Zwartemeer
Op 16 oktober 2021

Jakob Santing (Jaap)
In de leeftijd van 91 jaar
Eemslandweg 51, 7894 AC Zwartemeer
Dat zij mogen rusten in vrede

BLOEMVERSIERING

Mieke Schepers
Beatrix Scheepbouwer
Tinie Rocks
Klaverblad
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DE BANIER
Vanaf 25 november (rond 13.00 uur) t/m 26 november
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 tel: 0591-313282
Tiny Klein
tel: 0591-393425
U kunt ook aanvragen via de parochietelefoon: 06-51751592
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
COLLECTESCHEMA
Onderhoud kerk
20 / 21 november
Diocesane Jongerencollecte
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KERSTFEEST
Het is bijna 2 jaar geleden dat wij samen
op kerstavond het kerstfeest hebben
mogen vieren.
Daarom willen wij graag dit jaar het
kerstfeest extra feestelijk vieren.
Komt u 24 december ook het kerstfeest
vieren?

De kinderkerstviering is om 19.00 uur.
De avondviering is om 21.30 uur.
25 december vieren wij
om 10.30 uur de 1e kerstdagviering.

KVG-ZWARTEMEER
Het KVG Zwartemeer ging een avondje op stap. We zijn naar Schoonebeek
geweest naar het zandstrooimuseum. Het duurde natuurlijk even voor we alle
dames in de auto’s hadden, maar daarna in optocht naar Schoonebeek. We
werden zeer hartelijk ontvangen met koffie en appelgebak.
Daarna kregen we een rondleiding door de NAM geschiedenis en konden
oude gebruiksvoorwerpen bekijken en konden we zelf gaan proberen om
motiefjes te maken door met zand te strooien, bij sommige dames ging dat
best goed, onder het nodige commentaar natuurlijk.
Daarna was er nog een hapje en
een drankje.
Al met al was het een mooie
geslaagde avond.
Onze volgende avond is op
maandag 22 november, waar we
een mooi kerst stuk gaan maken,
want de zondag erna is het alweer
de eerste advent.
Voorzitster, secretaresse Annelies Winters
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WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE
In de afgelopen periode zijn twee koorleden van ons gemengd
koor overleden. Het gaat om Anna Harms-Pol en Gré Lohuis.
Beide dames waren vele jaren lid van het gemengd koor.
Bovendien waren beiden vele jaren actief als vrijwilligster op
andere terreinen in onze kerkgemeenschap.
Namens onze kerkgemeenschap zijn we hen dank verschuldigd.
We wensen hun familie veel sterkte toe.
Bij de werkgroep bloemversiering neemt Lenie Theijken ook afscheid. Lenie
bedankt voor de vele jaren dat je dit werk in onze kerk hebt gedaan. Haar taak
wordt overgenomen door Tinie Rocks-Bernsen.
Bij de werkgroep ouderenviering heeft Mieke Suelmann-Peters aangegeven
dat ze graag met haar taak wil stoppen. Gelukkig gaat Dinie Rink-van Ommen
haar taak overnemen. Bedankt Mieke voor de vele jaren dat je dit werk hebt
gedaan.
In de weekendviering van 17 oktober hebben we afscheid genomen van de
dirigenten van onze drie koren. Ze werden aan het eind van de dienst
toegesproken door Henk Kuhl van het parochiebestuur en kregen een
bloemetje van onze locatieraad aangeboden.
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Namens het gemengd koor dankte Jan Bruinsma, Mieke Hartong voor haar
jarenlange inzet voor het koor.
Zoals gemeld in het vorige Klaverblad blijft het gemengd koor bestaan en zal
Luuk Ronde de taak van dirigent/zanger op zich nemen.
In het onderstaande deze keer als dank voor hun inzet het wel en wee van de
drie dirigenten .

HIERONDER EEN TELEFONISCH GESPREK MET DE DIRIGENTEN

Mieke Hartong
Even voorstellen.
Dag Mieke, hoe gaat het met je? Ja goed hoor. Wat
leuk Jan om je stem te horen, dat is al weer een tijdje
geleden.
De reden dat ik je bel is dat je volgende week officieel
afscheid neemt als dirigent van ons gemengd koor. En
ik ga een stukje over je schrijven in het Klaverblad.
Kan ik je wat vragen stellen? Ja hoor, vraag maar wat
je wilt horen. Hieronder het verslag van dit
telefoongesprek van 10 oktober 2021.
Mieke is geboren op 18 november 1941. Dus wordt ze dit jaar 80 jaar. Uit haar
huwelijk met Jan Hartong zijn 4 kinderen geboren. Vier jongens, die op een na
die in de Polder woont, allemaal in de buurt van Coevorden wonen. En dat is
wel zo prettig, omdat Jan drie jaar geleden is overleden, nadat hij vele jaren
gestreden had met zijn ziekte Parkinson. Ze heeft Jan leren kennen toen ze
nog werkte in het maatschappelijk werk in Naarden. Ze heeft daarna haar baan
daar opgezegd en hebben een tijdje samen het beheer over een camping
gehad. Toen haar ouders hun zaak in lederwaren in Coevorden wilden
overdoen aan de kinderen zagen Jan en Mieke daar wel brood in. Mieke stond
in de winkel en Jan ging de markten af. Dat hebben ze beide jarenlang met
heel veel plezier gedaan. Ze kwam in Zwartemeer terecht als dirigent toen ze
werd aangenomen nadat ons parochiebestuur een advertentie had geplaatst
waarin een dirigent werd gevraagd. In het begin was ze dirigent van het
jongerenkoor en het kinderkoor. Na het vertrek van Jo Hoiting kwam het
gemengd koor daar ook nog bij. Dat was toch wel een beetje teveel en gelukkig
kwam er voor het kinderkoor en het jongerenkoor een opvolger voor haar.
Het waren mooie jaren in Zwartemeer. Ik heb de meiden van het jongerenkoor
meegemaakt als kinderen en nu zijn sommigen al oma. Dus dat zegt wel iets
hoeveel jaren ik in Zwartemeer ben geweest. Op mijn vraag of ze zich nog
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bijzondere momenten kan herinneren reageert ze met: "eigenlijk waren het
allemaal bijzondere en fijne momenten”. En de bijzondere vieringen, zoals bij
het Vormsel en met de kerst, maakten het werk extra leuk. Wat haar nog goed
bijstaat is een optreden van The Young People en de Z.O. hal in Emmen voor
Radio Drenthe, samen met een koor uit Erica. Was een hele belevenis. Wat is
dan de reden dat je ermee ophoudt was mijn vraag. "Nou ik merkte in de
periode dat we vanwege corona niet meer konden repeteren en optreden hoe
moe ik eigenlijk was. Ik was om die reden blij dat ik niet meer hoefde". En ook
de kinderen zeiden: "stop er toch mee, je bent niet meer de jongste" en in het
donker terug rijden van Zwartemeer naar Coevorden zagen ze ook minder
zitten en ik eigenlijk zelf ook wel. Het is goed zo dacht ik bij mezelf. Het is mooi
geweest. Ik heb acht koren gehad. Heb je nog hobby’s waar jij je tijd mee vult?
Ik doe nog veel werk voor de ouderenbond in Coevorden en ik mag graag
bridgen. Wil je nog iets kwijt tenslotte?
Ik ben dankbaar dat ik het allemaal in Zwartemeer heb mee mogen maken.
Een hele fijne tijd maar ook minder mooie als er weer een koorlid kwam te
overlijden. Een groet aan ieder in Zwartemeer.
Bedankt Mieke en nog een fijne avond.

JS

Mirella Peters- Bürmann
Even voorstellen.
Mirella is geboren op 29 november 1973. Ze is gehuwd en heeft 3 kinderen.
Mirella is lerares van beroep. Op dit moment bij een basisschool in De Zandpol.
Haar hobby's zijn wandelen, fotograferen, lezen, zingen, gedichten schrijven,
TV kijken, muziek luisteren en dieren, vooral haar hond.
YAËLA (KINDEREN VAN GOD)
Op 1 augustus 2014 is Mirella dirigente geworden van ons kinderkoor Yaëla,
dat op dat moment al een tijdje niet meer actief was. Mirella heeft het koor toen
met haar enthousiasme nieuw leven in geblazen. Op het hoogtepunt telde het
kinderkoor 30 kinderen. Het was een hele leuke tijd en ik zou graag nog door
willen gaan, maar er zijn, ondanks de vele pogingen en oproepen die Mirella
heeft gedaan, te weinig kinderen op het koor om
verder te kunnen gaan. Dat ze moet stoppen
doet ze met pijn in het hart.
In haar periode heeft Yaëla nooit de muzikale
ondersteuning gehad van een muziekinstrument.
Ze gebruikte MP-3 orkestbanden voor de
muzikale ondersteuning.
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Wat Mirella typeerde als dirigente was met name de ondersteunende gebaren
van de kinderen tijdens hun optreden. Maar ook Mirella zelf stond swingend te
dirigeren en inspireerde de kinderen op die wijze nog sterker. Ze denkt nog
met veel genoegen terug aan de optredens bij de Eerste H. Communie, de
kerstconcerten in onze kerk en het kerstconcert in de Meerstal voor de leden
van VPZ.
Ze had bij heel veel dingen flinke hulp van Marianne Keurs. Waarvoor dank.
Haar inspiratie deed ze vooral op bij de Opwekkingsliedjes van de EO. Op de
vraag wat haar leukste periode was, gaf ze als antwoord: "de hele periode". Ik
geniet ervan. Op de vraag wat wens je je nog was Mirella heel stellig: "Ik hoop
dat zich snel weer heel veel kinderen gaan aanmelden zodat we een nieuwe
start kunnen maken, want zingen is goed voor je gevoel en je geestelijke
ontwikkeling als kind".
Bedankt Mirella voor je medewerking en
ik hoop dat je wens wordt vervuld.

JS

Richard Valentin
Even voorstellen.
Mijn naam is Richard Valentin. Ik ben geboren op
27 maart 1965 in Klazienaveen. Ik woon sinds een aantal jaren samen met
Anette Harms uit Zwartemeer. Ik ben service medewerker van beroep bij het
Shell Tankstation in Klazienaveen. Mijn hobby's zijn kaarten, zingen en
uitgaan.
The Young People.
Volgens Richard is hij in 2001 aangesteld als dirigent van de The Young
People. Een jongerenkoor dat in 1965 als tienerkoor werd opgericht door
meester Van der Ven. Richard was de opvolger van Mieke Hartong die sinds
dat moment alleen nog het gemengd koor onder haar hoede had. Richard had
gezongen bij het jongerenkoor in Klazienaveen en was door Henk van Os en
zijn dochter Judith, die een tijdlang ook nog meegewerkt hebben aan ons
jongerenkoor enthousiast gemaakt om de taak van dirigent in Zwartemeer op
zich te nemen.
En daar heeft hij geen spijt van gehad. Het was een heel enthousiaste groep
van met name jonge meiden. In het begin waren er nog een paar jonge
mannen lid van het koor. Ook hadden ze iemand voor het keyboard, drums en
dwarsfluit.
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De groep had volgens Richard veel talent en was een genot om met hen te
werken. Elke woensdagavond repeteren in de kerk en één keer per maand
een optreden in de kerk. Maar ook traden ze op bij bijzondere diensten in zowel
onze kerk als andere kerken in de regio. En niet te vergeten de optredens bij
de Weegbree en de Horst de parochie contactdag en niet te vergeten het
kerstconcert in onze kerk en bij gezellige avonden van de KOG groep in een
feestzaal in Zwartemeer.
In de loop van de jaren ging een deel van de leden hun eigen weg en haakten
ook de drummer en de bespeler van het keyboard af. Er werd gebruikt gemaakt
van een speciaal keyboard waarop door Manfred Vos uit Klazienaveen muziek
werd ingespeeld op de harde schijf van het keyboard en zo had het koor toch
een hele fijne muzikale ondersteuning. Inspiratie van liedjes kwam vanuit het
koor van Klazienaveen, uit opwekkingsliederen en uit ideeën uit de groep.
Maar de jonge meiden werden in de loop van de jaren jonge moeders en
kregen drukke banen waardoor ze steeds minder tijd hadden om te repeteren
en op te treden. En daardoor nam het animo steeds meer af, wat nog versterkt
werd door de geringe bezetting van de kerk. Want optreden voor een volle kerk
maakt je als koor natuurlijk blij en geeft je inspiratie. Jaarlijks hadden ze samen
met de aanhang en later ook de kinderen een gezellige middag bij Isabel
Benjamins aan de Kamerlingswijk. Was altijd heel gezellig en natuurlijk ook
heel fijn dat Isabel en haar man dit mogelijk maakten. Bedankt nog daarvoor.
De laatste jaren werd de groep bij een optreden steeds kleiner omdat de
koorleden steeds andere verplichtingen hadden. En de Corona tijd waarin
geen koren meer mochten optreden gaf het extra zetje om te besluiten dat ze
als koor ermee zouden gaan stoppen. Jammer voor onze kerkgemeenschap
want het was altijd een genot om naar dit koor te luisteren. En ondanks de
geringe bezetting had het koor nog steeds een groot volume en ook nog eens
zonder ondersteuning van microfoons.
Denk je dat het koor nog een keer weer opnieuw gaat zingen was mijn vraag.
Ik denk het niet zei Richard. De dames hebben teveel andere zaken aan hun
hoofd en daardoor ook geen trek meer om in een vast rooster van optredens
te gaan zingen. Jammer maar het is een feit dat je moet accepteren en
respecteren. Wil je nog iets kwijt was mijn laatste vraag.
"Ja ik hoop dat de vrijwilligers van onze locatie zich blijven inzetten om onze
kerk in Zwartemeer een kerkgemeenschap te laten zijn".
Bedankt Richard!
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Emmer-Compascuum
Tel: 06-50206237
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COLUMN VAN DE BISSCHOP
XVIe Gewone Bisschoppensynode voorbereid op
bisdomniveau – synodaal proces
Om de paar jaar wordt in Rome een synode gehouden.
Dat is een vrucht van het Tweede Vaticaans Concilie
dat voor de lokale bisschoppen een grotere rol zag
weggelegd. Het leiden van de Kerk gebeurt niet alleen
door de paus en zijn curie. Een bisdom is geen filiaal
van Rome. Ook de lokale kerken (de bisdommen)
zouden mee moeten praten.
Paus Franciscus zet verdere stappen op deze synodale weg. Dat heeft hij al
concreet laten zien bij de synode over het gezin (2014-2015) en die voor de
jongeren (2018). De eerstvolgende synode in 2023 heeft als titel ‘Voor een
synodale Kerk: communio, participatie, missie’. Het bijzondere is dat de weg
er naartoe start in de afzonderlijke bisdommen. Een synodale weg is een
proces van luisteren naar elkaar en naar de Heilige Geest; het is geen
parlement waarin besluiten genomen worden op basis van het principe ‘de
meeste stemmen gelden’. Waar en bij wie vinden we de juiste geloofszin, de
juiste voelsprieten voor het katholieke geloof, de sensus fidei?
Het is de bedoeling dat er een brede consultatie plaats vindt. Gezamenlijk
luisteren naar de Heilige Geest en komen tot onderscheiding. Dat is niet zo
gemakkelijk, niet in het persoonlijk leven, zeker niet als we zo’n proces samen
doormaken. Paus Franciscus spreekt vaak over onderscheiding en dat heeft
hij geleerd van de H. Ignatius. Hoe komt je tot de juiste keuzes in het
alledaagse leven? En hoe maak je de grote levenskeuzen. Daar kan je op een
systematische manier mee omgaan. Luisteren naar gevoelens, helder
nadenken en je wil bepalen.
Op zondag 17 oktober is deze diocesane fase geopend met een
eucharistieviering in de Sint-Jozefkathedraal om 17.00 uur – die voor iedereen
toegankelijk is – en een tijd van reflectie. Deze fase duurt tot april 2022 en
mondt uit in een pre-synodale bijeenkomst in januari 2022 en een verslag dat
naar de bisschoppenconferentie gaat. Voor de consultatie maken we gebruik
van de diocesane organen die er zijn.
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Intussen is er vanuit Rome meer informatie gekomen, een
voorbereidingsdocument en een vragenlijst. Deze geven meer duidelijkheid
over de vraag waar de bijeenkomsten over gaan. Om te voorkomen dat zulke
bijeenkomsten een Poolse landdag worden is het nodig dat er een afgebakend
onderwerp is en een juiste vraagstelling.
Als diocesaan contactpersonen heb ik aangesteld vicaris Arjen Bultsma en
Dominicus Kamsma.
Onze paus maakt het nodige los en zet een proces in gang dat zijn eigen
dynamiek zal hebben. Hij heeft niet het gevoel dat hij alles nauwgezet onder
controle moet houden. Hij is benieuwd waar de Geest van God ons leidt. Van
de andere kant beaamt hij ook dat de bisschoppen samen met de paus in het
proces hun eigen rol hebben als authentieke bewaarders en uitleggers van
het geloof.
+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen - Leeuwarden
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Zolang er nog ergens….
Zolang er nog ergens Iemand bestaat
met wie ik als mens kan spreken,
vind ik ook wel een stilte,
soms midden op straat
een stilte die niet zal breken.
Een kostbare stilte van zuiver glas
dat ik zelf met mijn stem heb geslepen.
Als ik er niet was
en mijn stem er niet was,
had niemand die stilte begrepen.
Maar als U er niet was,
Uw stem was er niet,
dan was er van stilte geen sprake;
niets anders dan zwijgen, hard als graniet.
Het zou mij dood-eenzaam maken.
De stilte – dat is een tweestemmig lied
waarin wij elkander aanraken.
Willem Barnard

