
Klaverblad  Algemene Informatie Pagina | 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K
L

A
V

E
R

B
L

A
D

 

1
8
 D

E
C

E
M

B
E

R
 2

0
2
1
 T

/
M

  

2
1
 J

A
N

U
A

R
I 

2
0
2
2
  

J
A

A
R

G
A

N
G

 6
 N

R
 1

1
 



Pagina | 2 Algemene Informatie Klaverblad 

INHOUDSOPGAVE 

Algemene informatie  ................................................................................ 3 

Vieringen op de locaties ........................................................................... 5 

Ouderen vieringen .................................................................................... 6 

Vieringen door de week ............................................................................ 6 

Communie thuis  ....................................................................................... 7 

Bereikbaarheid voor uitvaarten ................................................................. 7 

Sacrament van ziekenzalving  .................................................................. 7 

Bezoek bij ziekte ....................................................................................... 7 

Doop welkom in de kerk ........................................................................... 8 

Openingstijden locatiebureau ................................................................... 8 

 

Parochienieuws 

Woord van de Pastoor ............................................................................. 9 

Van de bestuurstafel .............................................................................. 11 

Wijzigingen i.v.m. de coronamaatregelen .............................................. 11 

Mijn RKK app ......................................................................................... 12 

Nieuws van de begraafplaatsen ............................................................. 13 

Nieuws van de boekhouding .................................................................. 14 

Kinderpagina  ......................................................................................... 15 
 

 

 

Nieuws van de locatie 

St. Jozef Barger-Compascuum .............................................................. 17 

St. Willehadus Emmer-Compascuum .................................................... 23 

H. Henricus Klazienaveen ...................................................................... 35 

H. Antonius van Padua Zwartemeer ...................................................... 43 
 

 

 

 

Bisdomnieuws 

Column van de bisschop  ....................................................................... 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Klaverblad  Algemene Informatie Pagina | 3 

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 31 december 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 1 jrg 7 

loopt van 22 januari t/m 18 februari 2022 

 

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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In verband met de geldende coronaregels zijn alle vieringen na 17.00 uur 
vervallen in de maand december. Op het moment van verschijnen van dit 
Klaverblad is nog niet bekend tot hoe lang deze regel duurt, maar u wordt 
via de gebruikelijke kanalen op de hoogte gehouden van veranderingen. 
 

Voor de vieringen op 24 en 25 december dient u zich via onderstaand 
telefoonnummer aan te melden. Dit kan vanaf 20 december. 
 

Locatie St. Willehadus:        06-57673387 
Locatie St. Joseph:          06-57683379 
Locatie H. Antonius van Padua:   06-51751592 
Locatie H. Henricus:         06-57658994 
 

dag 19 dec 
4e zondag v/d Advent 
met boeteviering 

koor 

zondag Klazienaveen Pastoor Okonek 09.30 Care Free ‘16 
 Emmer-Compas Pastor Mielnik 10.00 Enjoy 

1 

dag 24 dec Kerstavond koor 

vrijdag  Klazienaveen 
livestream  

Pastor Mielnik 
gezinsviering 

16.00 Care Free ‘16 

dag 25 dec Eerste Kerstdag koor 

zaterdag Klazienaveen Pastor Mielnik 09.00 H. v. Os + cant. 
 Barger-Compas Pastoor Okonek 09.00 Heren 
 Zwartemeer Pastoor Okonek 10.30  
 Emmer-Compas Pastor Mielnik 10.30 Enjoy 

dag 26 dec H. Familie koor 

zondag 
Klazienaveen 
livestream 

Pastoor Okonek 09.30 Samenzang 

 Barger-Compas Pastor Mielnik 10.00 Dames 
     

dag 1 & 2 jan Nieuwjaar                                koor 

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

 
Klazienaveen 
Poolse viering 

Pastoor Okonek 14.00  

dag 8 & 9 jan  koor 
     

zaterdag  Klazienaveen Pastor Mielnik 19.00 H. v. Os 
 Emmer-Compas Pastoor Okonek 19.00 Heren 

zondag Barger-Compas 
Bisschop  
v.d. Hout 

09.30 Heren 

 Zwartemeer Pastoor Okonek 10.00 Gemengd koor 
 

VIERINGEN OP DE LOCATIES 



Pagina | 6 Algemene Informatie Klaverblad 

dag 15 & 16 jan                                      koor 

zaterdag Zwartemeer Pastoor Okonek  19.00 Gemengd koor 
 Barger-Compas Pastor Mielnik 19.00 Heren 
zondag Klazienaveen Pastoor Okonek 09.30 Care Free ‘16 

 
Emmer-Compas 
Oec. Viering 

Pastor Mielnik 10.00 
Jongeren  
RK en PKN 

dag 22 & 23 jan  koor 
     

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

 

 
 

 

 

In verband met de nu geldende coronaregels vervallen op alle locaties 
de door-de-weekse-vieringen in de maand december. Op het moment van 
verschijning van het Klaverblad is nog niet bekend tot hoe lang deze 
maatregel duurt, maar u wordt via de gebruikelijke kanalen op de hoogte 
gehouden van veranderingen. 
 

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. 

OUDEREN VIERINGEN 

dag locatie   voorganger  tijd 

21 dec Klazienaveen Kerk Pastor Mielnik 14.00 

22 dec Klazienaveen Dillehof Pastor Mielnik 14.30 

22 dec Zwartemeer Kerk Pastoor Okonek 14.00 

04 jan Emmer-Compas Kerk  Pastor Mielnik 14.00 

05 jan Klazienaveen Dillehof Pastoor Okonek 14.30 

13 jan Barger-Compas Kerk Pastor Mielnik 14.00 

18 jan Klazienaveen Kerk Pastoor Okonek 14.00 

VIERINGEN DOOR DE WEEK 
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COMMUNIE THUIS 
 

Het is weer mogelijk om de Communie thuis te ontvangen, maar u dient 
hiervoor contact op te nemen met één van de Pastores. 
 

Pastoor Okonek  tel: 06-34905233    
Pastor Mielnik    tel: 06-15153010 

 

Week 50 13 dec t/m 19 dec Pastor Mielnik 

Week 51 20 dec t/m 26 dec Pastor Mielnik 

Week 52 27 dec t/m 02 jan Pastoor Okonek 

Week 01 03 jan t/m 09 jan Pastoor Okonek 

Week 02 10 jan t/m 16 jan Pastor Mielnik 

Week 03 17 jan t/m  23 jan Pastor Mielnik 

Week 04  24 jan t/m  30 jan Pastoor Okonek 
 

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  
 

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. 7. 
 

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. 

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN 
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DOOP - WELKOM IN DE GEMEENSCHAP VAN DE KERK 
 

In het sacrament van het Doopsel geeft God ons zijn ‘ja’ 
en wordt de pasgeborene kind van God. De dopeling 
wordt opgenomen in de gemeenschap van de Kerk en in 
de parochie/locatie waarin het gezin woont. Meestal zijn 
het de ouders die voor hun kind de keuze maken en 
daarmee uitspreken dat ze hun zoon of dochter het geloof 
willen bijbrengen. Het is altijd een bijzonder feestelijke 
aangelegenheid als kinderen tijdens de zondagse 
Eucharistieviering gedoopt worden en in de gemeenschap 
van de Kerk en de geloofsgemeenschap worden 

opgenomen. In uitzonderlijke situaties kan daarvan worden afgeweken en is 
het mogelijk om de doop te laten plaatsvinden in een aparte viering. Wilt u uw 
kindje laten dopen? Dan kunt u op het parochiebureau van uw eigen locatie 
een aanvraagformulier invullen. Pastoor Okonek of Pastor Mielnik zal dan 
contact met u opnemen voor de doopvoorbereiding. 
 

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 
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WOORD VAN DE PASTOOR 
 

Beste parochianen, 
 

Kerst zal wederom door corona anders zijn dit jaar. Nog steeds raakt de Covid-
19 pandemie ons dagelijks leven. Het zal ook dit jaar daarom moeilijk zijn om 
Kerstmis te vieren. Maar we moeten het wel doen. Zet de Kerststal op, lees 
met uw huisgenoten het Kerstverhaal, en als u door omstandigheden niet naar 
de kerk kunt, gebruik de Kerststal als een plek voor devotie.  
 

Ook in de ons omringende landen zal Kerstmis anders gevierd worden. Maar 
in Polen begint Kerstmis ook dit jaar op de avond van 24 december met 
“Wigilia”. Wigilia is het voornaamste feest voor iedere Pool, zelfs voor diegene, 
die niet zoveel met het geloof heeft. Het is een veilige haven, waar je de rust, 
liefde en geborgenheid terug kan vinden. Zelfs in de "donkere" tijden van het 
communisme konden de autoriteiten de mensen niet verbieden het feest te 
vieren. 
 

Er heerst een speciale, mysterieuze sfeer op deze avond en iedereen is er in 
de ban van. Wigilia wordt niet met veel dure en steeds nieuwe kerstversiering 
gecreëerd, maar met eeuwenlange gebruiken, het traditioneel gedrag en het 
speciale kerst-eten. Op deze avond wil iedereen thuis zijn, samen vieren met 
de hele familie.  
 

Na de middag lopen de drukke straten langzaam leeg en als het begint te 
schemeren is iedereen thuis. Er wordt uitgebreid gekookt voor het avondeten. 
De volwassen mensen vasten op deze dag. Pas ‘s avonds wordt er gegeten, 
wel vegetarisch. Vanaf de ochtend wordt in ieder huishouden gekookt en 
gebakken. De tafel is feestelijk gedekt met een wit tafelkleed en verlicht met 
kaarsen. Sommige mensen leggen nog altijd een handje hooi onder het 
tafelkleed als symbool voor de armoede van Jezus. 
  

In het midden staat een bordje met ouwel (opłatek), er staat altijd een extra 
bord voor een onverwachte gast. Er komen veel gerechten op tafel, 
traditiegetrouw twaalf of zeven gerechten. Er is altijd soep: barszcz (rode 
bieten soep) of paddenstoelensoep. Men eet 
geen vlees, dus wordt vis geserveerd. Het is 
bijna altijd gebakken of gekookte karper 
(traditie!). De andere traditionele gerechten 
zijn: kool met erwten, pierogi (deegwaren 
gevuld met paddenstoelen of met kool), 
haringen op vele wijzen bereid, 
groentesalade, compote van gedroogde 
pruimen en veel gebak. Er is er altijd één 
maanzaadcake; een traditionele koek van gistdeeg die voor het bakken gevuld 
wordt met gemalen maanzaad gemengd met suiker, rozijnen en walnoten.  
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De kerstavondmaaltijd begint traditioneel als de eerste ster aan de hemel 
verschijnt. Vaak zitten er veel mensen aan de tafel. Het is een mooi gebruik 
om eenzame mensen uit te nodigen voor het eten. Ook de kinderen met eigen 
gezinnen komen meestal voor "Wigilia" naar hun ouders. Kinderen die ver van 
het ouderlijke huis wonen komen, als het mogelijk is, hun ouders bezoeken. 
Zeker de mensen die in het buitenland wonen proberen hun vakantie zo te 
plannen dat ze de Kerst in Polen kunnen vieren. 
 

De kerstmaaltijd begint plechtig. Als iedereen aan 
tafel zit begint de vader of oudste van de familie 
met het gebed en daarna pakt hij of zij het bordje 
met ouwel om met elk familielid te delen en hem 
of haar iets te wensen. Je breekt een grote stuk 
van de ouwel af, dan eet je een stukje op en de 
rest bewaar je om met de anderen te delen. Want 
je moet met iedereen die aanwezig is de ouwel 
delen. Pas daarna gaan allen zitten en de maaltijd 
begint. Niemand haast zich want de gehele avond 

blijft iedereen aan tafel zitten. Er worden cadeautjes uitgedeeld en 
kerstliederen (kolędy) gezongen. 
 

Rond middernacht gaan de meeste mensen naar de kerk, naar de nachtmis, 
de “Pasterka”, de nachtmis duurt heel lang,… want er worden veel 
kerstliederen gezongen. Als je een zitplaats wilt hebben moet je vroeg naar de 
kerk komen, want het is echt druk. De sfeer is geanimeerd, vrolijk en gezellig. 
 

Als Poolse priester ben ik inmiddels ruim 14 jaar met veel voldoening 
werkzaam in Nederland. Maar…. als het Kerstmis is heb ik wel heimwee! 
 

Beste parochianen, 
 

De Kerstdagen zullen dit jaar anders zijn, in ieder 
geval zal het niet zijn op de manier die we graag 
willen, toch hoop ik dat het kind van Bethlehem, 
Jezus van Nazareth, van steeds grotere betekenis 
mag worden in ons leven. Hij geeft ons licht in onze 
duisternis. Hij is onze hoop, waar soms alles 
hopeloos lijkt. Dat deze adventstijd ons leert 
mensen van de hoop te worden.  
 

Mede namens mijn collega pastor Karol Mielnik 
wens ik u allen een hele goede adventstijd toe en 
vooral een  
 

Zalig Kerstmis!    

Pastoor Józef Okonek SChr 



Klaverblad  Algemene Informatie Pagina | 11 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

De Advent is een tijd van je voorbereiding op 
het Kerstfeest. En dat is altijd een drukke tijd. 
En naast de “Kerstdrukte” speelt ook dit jaar 
wel corona een grote rol. De bisschoppen 
hebben besloten dat er geen vieringen meer 
mogen plaatsvinden na 17.00 uur en dat is 
voor iedereen een grote teleurstelling. 
Gelukkig hebben we met wat aanpassingen 
de ergste pijn wat kunnen verzachten, maar 
daar leest in elders in het Klaverblad wat meer over. 
Verder is het bestuur weer druk bezig geweest met allerlei financiële zaken, 
zoals Actie Kerkbalans en de begroting voor 2022.  
In de begroting is een bedrag opgenomen voor de viering van ons 5 jarig 

bestaan, dat we in mei (tijdens de parochiedag) 
hopen te kunnen vieren. 
Wilt u meedenken met deze voorbereidingen, 
dan bent u van harte welkom. Maar eerst gaan 
we het Kerstfeest met elkaar vieren. 

 

Het parochiebestuur wenst u: 
 

Een Zalig Kerstfeest 
en een            

  Gezegend 2022 
 

WIJZIGINGEN I.V.M. DE CORONA MAATREGELEN 
 

In verband met de verspreiding van het coronavirus zijn door de Nederlandse 
bisschoppen aanvullende beperkende maatregelen genomen voor december. 
Naast: 

➢ Verplicht dragen van een mondkapje bij het verplaatsen in de kerk. 
➢ Handen desinfecteren 
➢ Afstand 1.5 meter 

nu ook: 
➢ Na 17.00 uur geen parochiële bijeenkomsten meer. 

dit betekend:  
➢ De door-de- weekse avondvieringen, de weekend-avondvieringen, de 

kerstnacht-vieringen en oudjaarsavond-vieringen komen te vervallen.  
 

De ouderenvieringen op de middagen gaan wel door. 
Dit betekent dat voor de komende weken in de maand december niet op alle 
locaties vieringen gepland zijn, zie voor alle vieringen die wel doorgaan 
 

het vieringen rooster op pagina 5 en pagina 6 
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Kerken open 
Op alle locaties is op zaterdag 25 
december de kerk van 14.00 uur-16.00 uur 
geopend voor iedereen om de kerststal te 
bekijken en eventueel een kaars op te 
steken.  
 

Aanmelden 
Voor de vieringen op 24 en 25 december dient u zich 
telefonisch aan te melden. Het telefoonnummer voor de 
locaties waarmee u zich kunt aanmelden vindt u op pagina 5 
boven het vieringen rooster. 
Aanmelden kan vanaf 20 december. 

 

Live stream  
De volgende vieringen worden via livestream uitgezonden. 
De gezinsviering op vrijdag 24 december om 16.00 uur vanuit de 
Henricuskerk in Klazienaveen. 
De eucharistieviering van zondag 26 december om 9.30 uur vanuit de 
Henricuskerk in Klazienveen.  
Inloggen kan via YouTube Maria Hertogin van Drenthe of 
de link: https://www.youtube.com/channel/UC_jkcVd-5UBQCYevK01mFEQ . 
 

Misintenties 
Misintenties die in de zaterdagavond viering gelezen zouden worden, worden 
nu gelezen op dezelfde locatie in de zondagviering daarop. Die van 24 
december worden op 25 december gelezen. 
 

Kerstvieringen meebeleven 
Via de website VierKerstmis.nl kunt u kerstvieringen volgen en ook op de TV 
via NPO. 
 

MIJN RKK APP 
 

Al geruime tijd gebruiken we binnen onze parochie 
de RKK app.  
Iedereen, die een SMART-telefoon heeft, kan deze 
app downloaden. Toegang kunt u daarna aanvragen 
via mariahertoginvandrenthe@gmail.com. 
In de app vindt u altijd het laatste nieuws, de 
vieringen, de preek van de pastoor en het 
Klaverblad. 
Maakt u er al gebruik van? 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UC_jkcVd-5UBQCYevK01mFEQ
mailto:mariahertoginvandrenthe@gmail.com
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NIEUWS VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 
 

Ook deze maand is er hard gewerkt, zowel op de begraafplaatsen 
zelf als op de achtergrond in de administratie. 
Administratief zijn we vooral bezig geweest met de begraafplaats 
in Klazienaveen. Zo zijn de rechthebbenden, die bij ons bekend 

zijn van vak 02 allemaal aangeschreven en vele hebben al gereageerd. Een 
groot deel daarvan heeft inmiddels ook al de nieuwe grafakte ontvangen. Half 
december hopen we de vakken 01 en 03 te kunnen versturen. 
En dan zijn we, in principe, rond. Dan hebben we alle begraafplaatsen en de 
rechthebbenden in ons systeem zitten. Natuurlijk is het ons niet gelukt om 
iedere rechthebbende te vinden, dus bent u rechthebbende en bent u nog niet 
benaderd? Belt u dan a.u.b. de parochietelefoon (bij voorkeur op 
dinsdagmiddag). 
 

Op de begraafplaats in Zwartemeer zijn de rijbordjes 
geplaats. Daarnaast is er bij de ingang een 
plattegrond geplaatst en op de begraafplaats zelf  
een prachtige wegwijzer.  
 

Bent u daar te gast of voor het 
eerst, dus moet het ook voor u 
gemakkelijk zijn, de juiste 
plaats te vinden.  
 
 
 
 

 
 

In Klazienaveen is een nieuw gedeelte van 
de urnenmuur geplaatst.  
De plattegrond en de rijbordjes zullen daar 
begin volgend jaar geplaatst worden.  
 

De vrijwilligers hebben op alle 
begraafplaatsen heel veel werk verzet en 
daar willen wij ze heel erg voor bedanken! 

 

Tot slot willen we alvast aankondigen dat er begin volgend jaar een 
informatieboekje over de begraafplaatsen verschijnt en een meeneem flyer. 
De flyer zal achterin de kerken komen te liggen. Als u (naar aanleiding van de 
flyer) vragen heeft, kunt u bellen met de parochietelefoon of mailen naar 
begraafplaatsen.mhvd@gmail.com.  
We maken, zo nodig, ook graag een afspraak met u, zodat we uw vragen in 
een persoonlijk gesprek (corona-proof) kunnen bespreken. 

mailto:begraafplaatsen.mhvd@gmail.com
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NIEUWS VAN DE BOEKHOUDING 
 

Op dit moment zit het boekjaar 2021 er al weer zowat op en zijn we bezig met 
de voorbereiding van 2022. De begroting voor 2022 is goedgekeurd door het 
parochiebestuur, en daaruit voortvloeiend zullen een aantal acties worden 
gedaan om te zorgen dat we 2022 een beter resultaat dan de afgelopen jaren 
zullen krijgen, wat wel een opgave is in deze tijden met corona. 
 

Begin januari zullen we weer de incasso’s uitvoeren voor de Kerkbijdrage, 
bijdrage FUV en voor de begraafplaatsen. Alle tarieven (voor Kerkbijdrage, 
FUV, begraafplaatsen en misintenties) blijven ook in 2022 gelijk.  
 

We zijn begonnen met de voorbereiding van de Actie 
Kerkbalans 2022. Zoals u weet is er een verschil tussen de 
Kerkbijdrage, de contributie, en Actie Kerkbalans die half 
januari weer van start gaat, wat staat voor een extra bijdrage 
aan de eigen locatie waar wat extra’s voor gedaan wordt. In 

het stukje van Zwartemeer staat een bijdrage van Jan Siebers die het 
nogmaals duidelijk uitlegt. Leest u dit eens op uw gemak. Mocht u vragen 
hebben of niet precies meer weet wat we voor u als een Kerkbijdrage hebben 
staan in het systeem kunt altijd mailen met boekhouding.mhvd@gmail.com of 

bellen met de parochietelefoon 06 – 517 515 92, die 
bereikbaar is op dinsdag middag van 14.00 – 16.00 uur en op 
donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur. 
 

We zijn we bezig om de kosten van het bankverkeer terug te 
dringen, die onder andere bestaan uit de kosten voor het 
afstorten van contant geld, zowel bankbiljetten als munten. 
Eén van de zaken waar we mee starten in de loop van 
januari is dat u op de locatie bureaus contactloos kunt gaan 
betalen en daarvan een bonnetje mee kunt krijgen.  
Een tweede is dat we in de loop van januari collectemunten 

gaan verkopen op het locatiebureau ter waarde van € 1,-, die u 
contactloos kunt betalen. Deze muntjes kunt u gebruiken om uw 
bijdrage in de collectezak te doen. Als u dit doet heeft het voor u 
het voordeel dat u geen contant geld meer nodig heeft en dat u het 
als gift kunt opgeven bij uw belastingaangifte. Voor ons heeft het 
als voordeel dat we minder contant geld krijgen. 
 

Tot slot zijn we ook bezig met de voorbereiding om in de 
kerk met QR-codes te gaan werken in de loop van 2022.  
Natuurlijk blijft de mogelijkheid om met contant geld te 
betalen. 
U ziet, we zijn hard bezig om onze parochie financieel 
gezond te houden en daarbij op de kleintjes te letten. 

P.S. Deze QR code is een voorbeeld en niet te gebruiken voor een gift aan 
uw locatie of de parochie. 

mailto:boekhouding.mhvd@gmail.com
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KINDERPAGINA 

Maak een stalletje van 
een oude schoenendoos 

voor op je kamer of 
onder de kerstboom. 

 
Kleuren, knippen en op 

karton plakken 
omvouwen op de 

stippellijn en dan in de 
doos plakken. 
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Doorndistel 16 

Klazienaveen 

Tel: 0591-312223 
www.woonsfeerheine.nl 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.woonsfeerheine.nl/
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BARGER-COMPASCUUM – LOCATIE ST. JOSEPH 

 

 

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

  
 
LOCATIERAAD: 
Mailadres:  joseph.mhvd@gmail.com 
 
Voorzitter:             Vacant 
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   
 
 
LOCATIETELEFOON 
St. Joseph:  06-57683379 
 
 
CONTACTPERSOON BEZORGING 
Truus Dijck tel: 06-16387733 
 

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

Zaterdag 18 december                                                   deze viering vervalt 
Engel Harms-Peters, Jan Rocks, Marie Kuhl-Peters, Bennie Harms. 
 

Zaterdag 25 december                                               1e Kerstdag 09.00 uur 
Abel Rolfers en dochter Heleen, Annie Greve-Gepken, Annie Hölscher-Arling, 
Lennie Harms, echtpaar Arling-Linnemann, echtpaar Koiter-Hartmann, 
echtpaar Vedder-Wehkamp, Engel Harms-Peters, fam. Berends-Hölscher, 
fam. Gepken-Linnemann, fam. Greve-Heijne, fam. Linnemann-Drees, fam. 
Nijzing-Heller, Frans Wittendorp, Gerard Brijan, Gerhard Heinrich Lübbers, 
Hendrik Cramer en ouders, Hendrik Heller, Henk Heller, Hennie en Erwin 
Feringa, Herman Mencke, Herman Menzen, Tiny Menzen-Ahlers en dochter 
Maya, Jan Rocks, Jeroen Dijck, Jo Robben, Johan Hake, Johan Willem 
Lingemaar, Lenie Heller-Twickler, Lies Griemink-Schulte, Lies Hartmann, 
Marie Kuhl-Peters, Mini Wubkes-Többen, ouders Borgmann-Robben, ouders 
Berends-Lippold, ouders Berken –Wesseling, ouders Cramer-Tubben, ouders 
Bos-Schepers, ouders Feringa-Hake, ouders Dijck-Suelmann, ouders Hake-
Lüken, ouders Hake-Cramer, ouders Hake-Linnemann, ouders Heller-Benes, 
ouders Suelmann-Berends, ouders Heller-Bols, ouders Hemmen-Thole, 
ouders Kaiser-Wehkamp, ouders Linnemann-Kaiser, ouders Lubbers-Schulte, 
ouders Mencke-Steenhuis, Marinus Buizer en Pieterke Buizer-Teisman, 
ouders Moorman-Kúhl, ouders Pruim-Tiben, ouders Schlepers-Hemme, 
ouders Scholte Albers-Hemmen, ouders Schulte-Menzen, ouders Steenhuis-
Rolfes en dochter Lia, ouders Mens, ouders Suelmann-Nieters, ouders 
Tubben-Keizer, ouders Veringa-Tieben, overleden fam. Bernard Heinrich 
Hake, overleden fam. Hartmann-Hartmann, overleden fam. Kuhl-Gebben, 
Pastoor Ben Velthuis, Ria Hemmen, uit dankbaarheid, Wim Wehkamp, 
Yvonne Wehkamp. 
 

Vrijdag 31 december                                       Oudjaar deze viering vervalt 
Annie Greve-Gepken, echtpaar Vedder-Wehkamp, Johan Hake, Mini Wubkes-
Többen, ouders Borgmann-Robben, ouders Cramer-Tubben, ouders Feringa-
Hake, ouders Hake-Lüken, ouders Heller-Benes, ouders Suelmann-Berends, 
Marinus Buizer en Pieterke Buizer-Teisman, ouders Mens-Lemmers. 
 

Zaterdag 1 januari 2022                                                                  Nieuwjaar 
Frans Wittendorp, ouders Suelmann-Nieters. 
 

Zondag 9 januari 
Anna Angela Harms-Peters (Engel), Gerard Brijan. 
 

Zaterdag 15 januari 
Anna Angela Harms-Peters (Engel), Hendrik Heller. 
 

Indien er vieringen vervallen vanwege coronamaatregelen 
wordt op een nader te bepalen tijdstip voor de 

gevraagde intenties gebeden. 
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KOSTERS 
 

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

OUDERENVIERING 
 

Op donderdag 13 januari 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. 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden 

Bennie Harms 
  

3 november 1945      17 november 2021 
 
We wensen de familie Gods Kracht en sterkte toe! 
 
 

FELICITATIES 80 JARIGEN of OUDER 
 

1 januari  
Mevr. M.G. Heller-Hake 
 

4 januari  
Mevr. M.E. Lubbers 
 

5 januari 
Dhr. J.H. Berends 
 

10 januari 
Dhr. H. Harms 
 

VAN DE REDACTIE 
 

De redactie is voornemens om maandelijks een lijst met verjaardagen van de 
tachtigjarigen te plaatsen. Wilt u niet in deze lijst genoemd worden, laat het 
ons dan even weten via tel: 06-16387733 
 

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 tel: 0591-349333 / 06-25555157 

We wensen u een hele fijne dag 

Van Harte Gefeliciteerd 
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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 locatiebureau deze is elke donderdagavond 

geopend van 18.30 uur-19.30 uur. 
➢ Of een brief met de gegevens te deponeren in de brievenbus van de 

pastorie. 
Wij zullen dan een kaartje sturen. 
 

Vrijwilligers 
Om en in de kerk zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers. We zijn opzoek naar 
mannen/vrouwen die willen helpen met het onderhoud van de tuin en het 
kerkhof. Heeft u tijd over en wilt u zich nuttig maken, dan kunt u zich opgeven 
bij het locatiebureau 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 uur is geopend. 
 

SCHOONMAAK KERK 
 

Op donderdag 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 
 

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. 
 

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

feliciteren 

 
De locatieraad en Klaverbladredactie  

wensen u 

Zalig Kerstmis   

en een  Gezegend Nieuwjaar 

DE BEUKENLAAN 
 

Van de St. Josephkerk naar het kerkhof loopt de 
beukenlaan. Van deze bijna tachtig jaar oude laan 
zijn een aantal bomen ziek. Deze bomen zijn 
inmiddels helemaal of gedeeltelijk verwijderd, 
zodat de wandeling door de laan weer veilig is. Het 
parochiebestuur is eigenaar van deze laan.  
 

Er is inmiddels een werkgroep gevormd van vijf 
personen. Twee leden uit het parochiebestuur en 
locatieraad en drie bewoners van de Torenstraat. 
Deze werkgroep is inmiddels twee keer bij elkaar 
geweest en wil: 

1. Laten onderzoeken wat de oorzaak is 
van de ziekte van sommige bomen. 

2. Komen tot een herstel- en beheerplan van de beukenlaan. 
3. Een inschatting maken van de kosten. 
4. Onderzoek doen naar financiële 

middelen. 
 

De werkgroep heeft een deskundige gevraagd, die 
binnenkort met de werkgroep de situatie bekijkt. 
Samen met deze expertise willen we komen tot 
een juiste diagnose van de bomensterfte en een 
verantwoord herstel- en beheerplan.  
 
Op deze manier willen deze karakteristieke laan  
behouden voor de toekomst. 
 
 

FELICITATIES 
 

Wij willen iedereen die in deze periode  
iets te vieren heeft,   
namens de parochie. 
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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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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  
 
LOCATIETELEFOON 
St. Willehadus:  06-57673387 
 
KERKHOF 
Beheerder: Joh Heine  0591-351905 
 
REDACTIE EN LOCATIEBUREAU  
Mailadres:   lb.willehadus.mhvd@gmail.com 
 
 
UITVAARTLEIDER 
Dhr. B. Zomer tel: 06-53188727 
RK. Begrafenisvereniging Sint Barbara  
Website:    http://rksintbarbara.nl  

 
 
 

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 19 december  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Sien en Frits 
Behrendt-Fischer en zus Anneke, Renk Kuper, overl. fam. Kuper-Wolbers, 
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Taeke Graafsma, Herman Heijnen.  
 

Vrijdag 24 december 2021                                                         Kerstavond 
Deze viering vervalt in verband met coronamaatregelen.  
Voor deze intenties wordt gebeden op zaterdag 25 december. 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Grietje Sulman-Horstman, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, 
Enno en Greet Timmer, Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo, 
Henderikus Herbers, Johan Herman Thole, ouders Thole-Kloppenburg, Ben 
Wessel, Gerard en Leida Wessel, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-
Dekkers, Ina Mensen-Ros, Henk Thole, Geert Zaan en Maria Tekla Zaan-
Albers, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Wilhelm Tieben en Engelina 
Tieben-Schulte, Thea de Jong-Winkel, levende en overl. fam. Schepers-ter 
Veen, Harm van Wijk en Greet van Wijk-de Groot, Fije Poelman en Roelie 
Poelman-Kuiper, overl ouders Thole-Reintke en kinderen. 
 

Zaterdag 25 december                                         1e Kerstdag om 10.30 uur 
Ouders Rolink-Huls en dochter Marianne, Greetje Schulte-Heller, Lucas 
Bolmer, Andries Harms en Helena Alida Harms-Ophof, ouders Theodoor 
Ahlers en Maria Katharina Ahlers-Kragt en zoon Henk, Theo Deddens, overl. 
fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, 
ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Theresa de Roo, fam. Sturre-Schrör, 
overl. ouders Schulte-Schutte, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno en 
Greet Timmer, Gerard Mensink, ouders Jan Kasper Heijne en Maria Gesina 
Heijne-Wessel en zonen Albert en Herman Heijne, 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, overl. ouders Ellermann-Schutte, Willem Hendrik Berends en 
Anna Helena Berends-Teiken, Maria Margaretha Ahlers-Hoezen, ouders 
Ahlers-Koop en dochter Joke, Rudolf Tiben en Helena Tiben-Heller, ouders 
Welling-Tieben, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus 
Welling, Gré van Uem-Mensink, Johan Herman Spijker, Jan Geert Meijer, 
Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Henk Scheven, 
Henk en Dinie Joosten-Hulleman, ouders Berends-Bentlage en dochter 
Emmy, moeder Fokkelman, Hennie Bredek, levenden en overl. fam. Bredek-
Hoffard, overl. ouders Wübkes-Kip, Herman Sturre, Heinrich Theodor Langen, 
Marlies Snuverink-Sturre, Taeke Graafsma, ouders Tubben-Buurman, Joop 
Kaiser, Herman Heijnen, Henk Sturre, Joop Sturre, overl. fam. Hake-Wubken, 
ouders Over-Wubbels, levende en overl. fam. Schepers-ter Veen. 
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Zondag 26 december                                                                    H. Familie 
Deze viering vervalt in verband met coronamaatregelen.  
Voor deze intenties wordt gebeden op zondag 2 januari 2022. 
Greetje Schulte-Heller, Andries Harms en Helena Alida Harms-Ophof, overl. 
fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina 
Wolthuis-Weghorst, ouders en grootouders Wessel-Hempen, Pastoor van den 
Barselaar, Zuster Bernardo, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, 
Taeke Graafsma, Herman Heijnen. 
 

Vrijdag 31 december                                                                          Oudjaar 
Deze viering vervalt in verband met coronamaatregelen.  
Voor deze intenties wordt gebeden op zondag 2 januari 2022. 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Pastoor van den Barselaar, 
Zuster Bernardo, ouders de Vries-Twickler, Henderikus Herbers, Renk Kuper, 
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus Welling, Taeke Graafsma, Herman 
Heijnen. 
 

Zondag 2 januari                                                                             Nieuwjaar 
Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo, Henderikus Herbers, Hendrik 
Koop en Annie Koop-Schoemaker, Gradus Welling, ouders Welling-
Fehrmann, Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard 
Mensink, Diny Hendriks, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Jan 
Geert Meijer, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Truus Over-Meijer. 
Voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen. 
 

Zaterdag 8 januari  
Deze viering is nog onder voorbehoud. Indien deze vervalt wordt voor 
deze intenties gebeden op zondag 16 januari. 
Greetje Schulte-Heller, Lucas Bolmer, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, ouders Jan Kasper Heijne en Maria Gesina 
Heijne-Wessel en zonen Albert en Herman Heijne, Renk Kuper, Hennie en 
Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Taeke Graafsma, Herman 
Heijnen. 
 

Zondag 16 januari  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Theresa de Roo, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Pastoor van 
den Barselaar, Zuster Bernardo, overl. ouders Ellermann-Schutte, Renk 
Kuper, overl. fam Kuper-Wolbers, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Taeke 
Graafsma, Herman Heijnen. 
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KOSTER VAN DE WEEK 
 

 

LOCATIEBUREAU 
 

Het locatiebureau 
is op zaterdag open 

van 10.00 uur -
12.00 uur 

 
 
 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

DATUM MISDIENAAR/ACOLIET LECTOR 

zo 19 dec Rianne Hoesen + misdienaar Janique Dijck 

za 25 dec 
10.30 uur 

1e Kerstdag 
Marit Gustin + misdienaar 

Harry Fecken 

zo 02 jan Rianne Hoesen Janique Dijck 

za 09 jan Jo-Ann Loves Ria de Vries 

zo 16 jan Oecumenische viering WEK-groep 
 

KERK SCHOONMAKEN 
 

Groep 1 13 dec t/m 18 dec 
 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

Groep 3 20 dec t/m 24 dec 
Groep 1 03 jan  t/m 07 jan  
Groep 2 17 jan t/m 21 jan 

 

BLOEMVERSIERING 
 

Gr 4 
Lena Mencke 
Maureen Nie 

06 dec t/m 19 dec 
0591-349057 
0591-346365 

Gr 1 
Siny Wilkens 
Magdalena Tiben 

20 dec t/m 02 jan  
0591-351081 
0591-353718 

Gr 2 
Greetje Rengers 
Liezet Mouris 

03 jan t/m 16 jan 
0591-354229 
06-49417006 

Gr 3 
Maria Herder 
Ria Loves 

17 jan t/m 23 jan 
0591-352363 
06-18170565 

    
 

ma 20 dec t/m zo 26 dec René Berendsen 0591-353630 
ma 27 dec t/m zo 02 jan 2022 Diny de Roo 0591-351697 
ma 03 jan t/m zo 09 jan José Wessel 06-27369058 
ma 10 jan t/m zo 16 jan Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 17 jan t/m zo 23 jan René Berendsen 0591-353630 

December do 23  Tiny Hogenbirk 
 do 30  Adelheid Kuper 

Januari 2022 do 06  Tilda Heine 
 do 13  Tiny Hogenbirk 
 do 20  Adelheid Kuper 
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Dinsdag 14 december 17.00 uur 
Kerstavond met Kerstliederen en Kerstverhalen 
en gezellige broodmaaltijd 
Dinsdag 11 januari 
Nieuwjaarsvisite gezellige avond met partners 
Alle bijeenkomsten zijn in ons Parochiehuis en beginnen om 19.30  

 

CONTACTMIDDAG (Onder voorbehoud) 
 

Op dinsdag 4 januari 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, bel dan: Mevr. Hoesen tel: 0591-352408 
 

 

Overleden 
Op 18 november is, overleden onze parochiaan  

Gezina Maria Elisabeth Unij-Plagge 
Marlies 

Op dinsdag 23 november was er gelegenheid om het 
condoleanceregister te tekenen en afscheid te nemen. 
Op 24 november was de plechtige uitvaartdienst in besloten kring 
in onze kerk. Aansluitend vond de begrafenis plaats op onze 
begraafplaats. 
 

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

******************************** 
Verhuisd 
Mevr. Buurman-Voss is verhuisd van Spoel 43  
naar Paasbergen 1A, 7873 BE ODOORN.  
Wij wensen haar een heel goede tijd op haar nieuwe adres 
 

******************************** 
Geboren 
Op 25 oktober is geboren:  

Johannes Hermannus 
Seth Wesseling 

Zoontje van  Jeroen en Jorinde Wesseling 
en broertje van Lenn en Nové. 
 

We wensen de familie heel veel geluk met dit kleine 
ventje. 

KVE (Onder voorbehoud) 

FAMILIEBERICHTEN 

Seth 
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J.H. Elling Emmen 8-12-1943 

M.H. Wellen - Schulte Emmer-Compascuum 11-12-1939 

T. Scheven Ter Apel 12-12-1945 

M.G. Sturre - Plagge Emmer-Compascuum 21-12-1938 

Zr. J. Otten Amersfoort 24-12-1925 

A.H. Hoesen Emmer-Compascuum 26-12-1933 

A.J.H. Ahlers Emmer-Compascuum 27-12-1946 

P.C. Bisschop - Veldhuijzen Emmer-Compascuum 28-12-1943 

J. Hoesen Emmer-Compascuum 31-12-1939 

M.G. Neehoff - Tubben Roswinkel 2-1-1933 

M.A. Zomer - Exel Emmer-Compascuum 5-1-1928 

Mevr. A.A. Arling Emmer-Compascuum 8-1-1927 

G. Bos - Kuiper Emmer-Compascuum 11-1-1939 

M.G. Kaiser - Schulte Emmer-Compascuum 14-1-1934 

M. Hoesen - Hemmen Emmer-Compascuum 17-1-1943 
 

In het vorig Klaverblad stonden de jarige t/m 7 december, dit had t/m 17 
moeten zijn.  
Excuus aan de jarigen die in die tijd jarig zijn geweest en alsnog gefeliciteerd 

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. 

 

ALLERZIELENVIERING 
 

Op 2 november hebben we in de Allerzielenviering 
onze dierbare overledenen herdacht. We stonden 
stil bij de pijn en het verlies en we konden troost 
halen uit de verbindende kracht van de liefde.  Met 
teksten en mooie muziek en zang hebben we in de 
Eucharistieviering, waarin pastoor Okonek 
voorging, gebeden voor onze dierbare 
overledenen en voor álle nabestaanden.  
Aansluitend gingen we in processie met 
graflichtjes naar ons sfeervol verlicht kerkhof. 
Nadat we gezamenlijk gebeden hadden, zongen 
we onder trompetbegeleiding ‘U zij de Glorie’. 
Waarna iedereen een kaarsje naar de laatste 
rustplaat van zijn- of haar dierbare bracht. 
We hopen dat deze viering troost en kracht heeft gegeven. 
 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 17 JANUARI 2022 

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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GOUDEN JUBILEUM 
 

Zondag 21 november om 10.00 uur was er een extra feestelijke 
Eucharistieviering in onze St. Willehaduskerk. Allereerst vierden we Christus 
Koning, we vierden een huwelijksjubileum en vaak wordt op deze laatste 
zondag van het kerkelijk jaar ook het St Caeciliafeest gevierd. Zij is de 
patroonheilige van de muziek en van zangers, haar gedenkdag is 22 
november. 
 

Wij hebben deze zondag dan ook een bijzondere viering gehad met heel veel 
parochianen én met een gouden koor jubilaris: Tilda Heine!  Een halve eeuw 
koorlid zijn is niet niks. Dat verdient wel wat aandacht en daarom hebben we 
Tilda in het zonnetje gezet omdat ze al 50 jaar 
bij het dameskoor Inter Nos zingt. Het 
dameskoor heeft prachtig gezongen en aan het 
eind van de viering werd Tilda toegesproken 
door de voorzitter van onze locatieraad en 
ontving zij uit handen van pastor Karol het 
gouden insigne met oorkonde Daarna werd zij 
toegezongen door alle aanwezigen, met een 
lied, speciaal voor haar gemaakt, Dankzij de 
medewerking van velen en door de prachtige 
bloemen die beschikbaar waren gesteld door 
de familie Mouris hebben we een hele mooie, 
warme en feestelijke viering gehad waarop we 
allemaal in dankbaarheid mogen terugkijken. 
 

KERSTMUSICAL GAAT NIET DOOR. 
 

Vol enthousiasme waren we op 7 november van start gegaan met onze nieuwe 
zelfgeschreven Kerstmusical. Een week later moesten we alles afblazen, want 
voor de uitvoering van de Kerstmusical 
zijn natuurlijk ook repetities nodig. Met de 
maatregelen van nu, en de onzekerheid 
hoe het verder gaat, hebben we het 
besluit genomen om het dit jaar NIET 
door te laten gaan. Wat erg jammer is 
voor de spelers en voor de kijkers, maar 
dit leek ons de beste beslissing. Als 
alternatief zou u de kerstfilm dit jaar nog  
(weer eens) kunnen kijken. Volgend jaar 
gaan we ervan uit dat we de Kerstmusical 
wel kunnen uitvoeren en we hopen u dan allen te zien in onze St. 
Willehaduskerk te Emmer Compascuum.         
                                                                                                      Musicalgroep 
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KERSTWENS ZUSTERS AMERSFOORT 
 

’t Is Kerstmis! Het Licht zo mooi om naar te kijken.  
Zo goed om je aan te warmen. 
Zo veilig om je aan te koesteren. 

 

Zalig Kerstfeest met lieve groeten van: zr Joachima,  
zr. Johannita, zr. Euphemia, zr. Sibylla Schomaker 
 

KERSTVERKOOP BIJ PAROCHIEHUIS 
 

Omdat de Kerstmusical en Kerstmarkt niet doorgaan willen we toch op 
zaterdag 18 december van 10.00 - 13.00 uur bij ons parochiehuis een 
kerstverkoop houden. We verkopen dan prachtige kerstbakjes, 
kerstgrafstukken, kniepertjes (zolang de voorraad strekt), kerstkaarten, 
kerstproducten, banketstaaf, wijn etc. 
 

U bent van harte welkom!. 
De opbrengst komt ten goede aan onze locatie.  

 

KERK OPEN MET KERST 
 

Zowel Eerste- als Tweede Kerstdag is de kerk van 14.00 uur tot 16.00 uur 
open. U kunt dan zo even binnenlopen in onze sfeervol verlichte kerk, de 
Kerststal bezoeken en een kaarsje opsteken. 
 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
 

Zondag 2 januari is, aansluitend aan de 
Eucharistieviering van 10.00 uur onze jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie. 
Ondanks dat we dit aan het voorbereiden zijn 
op basis van de huidige Corona maatregelen, 
kan het zijn dat het nog weer aangepast moet 
worden. Maar we hopen in ieder geval dat we 
met elkaar het jaar kunnen starten in de viering. 
Natuurlijk is er ook een jaaroverzicht dat als 
vanouds weer wordt gepresenteerd door 
Thomasvaer en Pieternel. Als u allemaal komt, 

dan wordt het vast een hele mooie viering en een gezellige nieuwjaarsreceptie. 
Jong en oud zijn van harte welkom! 

Voorin het Klaverblad staat altijd vermeld wanneer 
de uiterlijke inleverdatum is van de kopij. Helpt u ons 
mee, door op tijd uw kopij aan te leveren? Stuur uw 
kopij a.u.b. naar: lb.willehadus.mhvd@gmail.com  
Alvast hartelijk dank!                      Redactie St. Willehadus 
 

LEVER A.U.B. OP TIJD KOPIJ IN 

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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OECUMENISCHE VIERING 16 JANUARI 2022 
 

Thema: Licht in het duister 
 

De Kerken uit het Midden-Oosten kozen 
dit thema naar aanleiding van het 
tweede hoofdstuk van het Mattheüs-
evangelie, waarin het verhaal wordt 
verteld van wijzen uit het oosten, die een 
bijzondere ster zagen en deze volgden. 
De ster bracht hen bij het kwetsbare 
Kind Jezus. 
 

Ook wij, als christenen, worden aangemoedigd, om óók als die ster te zijn en 
anderen te wijzen naar Jezus Christus. En hoe moeilijk kan het voor ons zijn, 
om zélf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid 
onder de christenen te blijven bidden en dat mag bést uitgebreid worden met 
gebed voor eenheid onder álle mensen.  
Een eenheid die heel hard nodig is, in onze verwarrende tijden. 
 

Want leven wij niet in een wereld, die hunkert naar licht in de duisternis?  
De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke, sociale crises 
en de grote ongelijkheid in onze wereld, die daaruit voortvloeien, laten zien dat 
het super nodig is, dat wij, individuele mensen, christenen, in deze week van 
eenheid, de ster van Bethlehem volgen. Om samen, het hele jaar door, op weg 
te gaan, op zoek te gaan naar de zo noodzakelijke, reddende eenheid! 
Eenheid met ruimte voor elkaars eigenheid. 
 

Laten wij samen, in het nieuwe jaar 2022 op weg gaan en de ster volgen, die 
ons leidt naar Jezus Christus, het Licht der wereld. Het Licht, dat ons de liefde 
van God de Vader toont, liefde en welbehagen die van God uitgaat naar alle 
mensen in onze wereld. 
 

Als de coronamaatregelen het toelaten hopen wij van harte,  
als Werkgroep Eenheid Kerken, u/jou te mogen begroeten in de jaarlijkse 
oecumenische viering waarbij jongeren van beide geloofsgemeenschappen de 
zang zullen verzorgen. 
 

Zondag 16 januari om 10.00 uur in de RK kerk aan het Hoofdkanaal. 
 

TAXIPASTORAAT 
 

Ik heb een route vanuit Coevorden naar het 
ziekenhuis te Hardenberg. Ik pik een eerste dame op 
die vrolijk en monter instapt en me leuk begroet, de 
volgende, zittend in een elektrische rolstoel idem. 
Maar dan volgt de derde dame die aan de kant van 
de straat staat te wachten. Ik open de schuifdeur 
voor haar en wens haar een goedemorgen.  
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Helaas er komt geen woord uit en ook de andere twee dames in de bus worden 
niet begroet. Harry kan het weer niet laten, dus laat me ontvallen dat het 
ongetwijfeld een bijzondere en vrolijke rit gaat worden. De twee enthousiaste 
dames snappen de boodschap onmiddellijk en lachen me toe. De rit verloopt 
echter ijzig stil en bij het ziekenhuis verlaat de ene stille dame de taxi zowaar 
met klein knikje mijn kant op. De andere twee zeggen mij, ‘man wat heb jij een 
geduld, ik had haar lekker laten staan aan de kant van de weg’. ‘Service voor 
alles’ lach ik.  
 

In Nieuw-Buinen pik ik een oudere dame op die ik naar een verjaardag van 
haar kleinkind in Groningen mag brengen. Ze zit meteen op haar praatstoel en 
doet me qua energieniveau meteen aan mijn eigen moeder denken. Helaas 
heeft mijn moeder afgelopen Corona tijd last gehad van psychische 
problemen. ‘Ze heeft 55 jaar een sigarenzaak gehad’ vertel ik de dame, ‘altijd 
getennist, gekaart, geleefd, echt een dorpsfiguur. Pa al 11 jaar weg en gelukkig 
gaat het met moeders weer de goede kant op, 81 jaar en onlangs voor 1 dag 
in de week bij AH aan het werk’. Daar moet ik zo om lachen zelf, is toch 
geweldig. De vrouw in de taxi ziet vele overeenkomsten met haar eigen leven. 
Ook haar man verloren, lichamelijk wordt het wat minder, altijd bij Philips 
gewerkt en nu nog actief als vrijwilliger bij de personeelsverening. Een grote 
familie bij Philips en nog steeds innig contact met het bedrijf en natuurlijk koopt 
ze er alles. In Groningen zeg ik tegen haar zoon die de deur opendoet dat 
moeders drie dagen blijft. Hij lacht en zijn moeder duwt me € 5,- in de hand en 
hoopt me echt nog eens als chauffeur te hebben. ‘Wat hebben we gezellig 
gepraat samen, super bedankt’. 
 

In Assen pik ik een licht verstandelijke man op om 18.40 uur. De rit stond 
gepland om 19.00 uur en de man die opendoet komt bozig naar buiten. ‘Ik had 
tegen Dorenbos gezegd dat we eten tot 19.00 uur’. Ik zucht in mezelf en blijf 
vriendelijk. ‘In principe ben ik 5 minuten te vroeg’ zeg ik hem ‘omdat ik bij een 
zogenaamde Valys-rit 15 minuten eerder of later mag komen’. Ik mag ook nog 
iemand oppikken in Beilen en qua tijd komt me het prima uit. We gaan op weg, 
de verstandelijke beperkte man praat helaas niet. Het regent en de weg 
richting Beilen en later richting Nijverdal is donker, eentonig en gevaarlijk daar 
er geen midden-geleider aanwezig is. 
 

Het rijden is geen hogere wiskunde zeg ik altijd maar toch word je er moe van. 
Met de radio op standje 20 rij ik weer naar de zaak in Emmen, niet nadat even 
10 minuten een frisse neus gehaald heb. Gelukkig heb ik er net een weekje 
Texel op zitten met mijn nieuwe liefde, dat was een heerlijke week, waar ik 
even op teren kan hetgeen ik duidelijk merk in de taxi, geeft je toch vleugeltjes 
die liefde.  

Alle goeds, Harry Fecken 
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Kwetsbaar en klein 
 

Een kind zijn we geweest. 
Herinneringen vervagen, alsof we het echt achter ons laten. 

Maar ergens in ons is dat kind nog aanwezig: 

in de spontane vreugde die de natuur soms oproept: 

in de onverwachte angst die duisternis los kan maken. 

Kwetsbaar zijn we, maar meestal laten we het niet blijken. 

Want de wereld verdraagt het niet, 

De wereld zoals wij die gemaakt hebben. 
 

Een kind wordt ons gegeven, 

kwetsbaar en klein, 
kan God zó onder ons wonen? 

Groots en overrompelend is het spel: 
God kijkt ons aan, met de ogen van dit kind. 

Geraakt worden we, in hart en ziel, 

Bereid om ons te keren naar die kwetsbaarheid, 

in ons zelf, in de ander, in de Ander. 
Samen zullen we de aarde bewoonbaar maken, zoals bedoeld is. 

Dan breekt Gods tijd aan, een Koninkrijk, 
voor eeuwig de hemel op aarde. 

 

Leonie van Straaten, uit: Op weg naar Kerstmis 
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live 

live stream 

Tel: 06-81053521 

Mail: heijnenron@gmail.com 

Uw specialist in 

videoverbinding en geluid 
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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 

 
LOCATIETELEFOON 
H. Henricus: 06-57658994 

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

 
MELDEN BIJ 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   

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 19 december 
Nicolaas Maatje, 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, Adriana Elisabeth Maria de Munck- 
van der Knaap, Maria Aleida Wendker-Bruning, Geertruida Snippe-Exel. 
 

Vrijdag 24 december                                                   Kerstavond 16.00 uur 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v, Rijswijk en overl. kinderen, Joop 
Wübkes, overl. ouders Heijnen-Wittendorp, Maria Regina Heller-Wehkamp, 
Maria Katrina Maatje-Schiphouwer, Nicolaas Maatje, overl. ouders Veringa-
Kolmer. 
 

Zaterdag 25 december                                                1e Kerstdag 09.00 uur 
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Mannus 
Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Herman Heinrich 
Cosse en Helena Cosse-Koop, Marie Kloppenburg en overl. fam., Johan 
Bernard Cosse en Maria Margraretha Hoffard en zoon Bennie en schoonzoons 
Joop en Bennie, overl. fam. Tappel-Loves, Jo en Grietje Wesseling-van Os en 
zoon Benny, echtpaar Muller-Wesseling, Harm Kolmer, Sophia Maria 
Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, overl. ouders Siewes-
Heijnen, Angela Dina Ellerman en Steffen Groen, Jan Roufs, overl. ouders 
Valke-Tholen, Toon Loves en Annie Loves-Tholen en overl. fam. Loves en 
Tholen, Maria Regina Heller-Wehkamp, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-
Peters, Bernard Jozef Heinrich Hendrikson en Alberta Agata Hendrikson-
Germes, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, Bertus Snippe, Anna Angela 
Menzen-Kappen en overl. fam., overl. fam. Lambers-Menke, overl. fam. 
Langen-Cosse, Adriana Elisabeth Maria de Munck-van der Knaap, Gerhardus 
Henderikus ten Velde en fam., Geertruida Snippe-Exel. 
 

Vrijdag 31 december                                        Oudjaar deze viering vervalt 
Overl. ouders Tenfelde-Prinsen en overl. kinderen, Angela Dina Ellerman en 
Steffen Groen. 
 

Zondag 2 januari 
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, overl. 
ouders Bruins-Arling, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Bernard 
Jozef Heinrich Hendrikson en Alberta Agata Hendrikson-Germes, Geertruida 
Snippe-Exel. 
 

Zaterdag 8 januari 
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Mannus 
Plas en Maria Helena v, Rijswijk en zonen Gerry en Jan, 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, Geertruida Snippe-Exel. 
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Zondag 16 januari 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Marie 
Kloppenburg en overl. fam., Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben 
en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters. 
 

Indien er vieringen vervallen vanwege coronamaatregelen 
wordt op een nader te bepalen tijdstip voor de 

gevraagde intenties gebeden. 
 

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.   
 

Ook is er op woensdag 5 januari om  
14.30 uur een viering in de Dillehof. 
 

CONTACTMIDDAG voor OUDEREN 
 

Dinsdag 21 december 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 
 

20 dec. t/m 26 dec J. Lohuis 0591-313286 
27 dec. t/m 02 jan  H. Beukers 0591-315725 
03 jan t/m 09 jan A. Peters 0591-313627 
10 jan  t/m 16 jan J. Lohuis 0591-313286 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

zo 19 dec A. Heijnen  0591-315653 
vrij 24 dec G. Tobben 0591-317515 
za 25 dec  G. Timmerman 0591-317726 
zo 26 dec B. Menzen 0591-316132 
vrij 31 dec A. Verdel 0591312976 
zo 02 jan A. Heijnen 0591-315653 
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OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL 
  

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

FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden                                   27 oktober 

Maria Adelheid Peters-Kocks 
89 jaar 

       30 oktober 

   Richard Kracht  
           44 jaar                                                               7 november 

                                                                Maria Aleida Wendker-Bruning 
                                                                          92 jaar 

                              11 november 

Adriana Elisabeth Maria de Munck-van der Knaap 
                                          82 jaar 

                                                                       24 november 

                                                                 Geertruida Snippe-Exel 
                                                                        91 jaar 

Dat zij mogen rusten in vrede. 
 

KAARTEN  
 

Op dinsdag 28 december in de parochiezaal.  
Het begint om 14.00 uur.  
U kunt contact opnemen met Tiny Timmerman: 317726 of 
met Mieke Snippe: 313665. 
 

LECTOR – ACOLIET 
 

Datum Lector Acoliet 

Zo 19 dec B. Menzen  H. Slip 

Vrij 24 dec 16.00 uur S. Karstenberg  H. Maatje 

Za 25 dec 09.00 uur M. Heijnen J. Lohuis 

Zo 26 dec G. Drent S. Karstenberg 

Zo 02 jan G. Lambers H. Slip 

Za 08 jan S. Karstenberg  H. Maatje 

Zo 16 jan M. Heijnen J. Lohuis 
 

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 

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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FELICITATIES 
 

In de komende periode worden de volgende parochianen 85 jaar of ouder.  
 

Mevr. A. de Vries 
Mevr. A.M. Lippold-Knegt 
Mevr. S.C.A. Sulmann-Walstra 
Mevr. G.M. Langen-Lohuis 
Dhr. H.B. Bakker 
Mevr. A.T.T. Over-van der Rijnst 
  
 
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 i.v.m. de wet op privacy. 
     

BIJEENKOMSTEN 
 

11 jan   10.00 uur   Intervisie  
18 jan   09.30 uur   Omzien naar elkaar  

 

VOORBEREIDING GEZINS-KERSTVIERING 
 

De voorbereidingen van het kerstspel waren in 
volle gang toen we hoorden dat het Bisdom 
Groningen had besloten om de Kerstvieringen 
na 17.00 uur in verband met corona niet door 
te laten gaan. Gelukkig is er in overleg met de 
ouders en kinderen een nieuw tijdstip 
gevonden. De gezinsviering is nu 
vrijdagmiddag om 16.00 uur. U moet zich wel 
van te voren aanmelden. 
 
Groeten van de kinderwoorddienstgroep  
 
 

mailto:lb.henricus.mhvd@gmail.com
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R.K. HENRICUSKOOR EERT 3 JUBILARISSEN 
 

In de viering van 21 november j.l. ontvingen drie leden van het R.K. 
Henricuskoor van de H. Henricuskerk in Klazienaveen een 
onderscheiding van de Gregoriusvereniging vanwege hun 40-jarig 
lidmaatschap van het 
koor. In eerste instantie 
waren zij lid van het 
dameskoor St. Cecilia, 

dat in 2017 samen met het 
herenkoor opging in het gemengd 
R.K. Henricuskoor. 
 

Op het eind van de viering werd bij 
Gre Enninga 

Tiny Timmerman 
Marietje Post 

de onderscheiding opgespeld door de voorzitter van de locatieraad, Frederikus 
Kuper. Echter niet eerder dan nadat de jubilarissen door hem toegesproken 
werden. Vooral werden ze bedankt voor hun jarenlange inzet voor het koor en 
de muzikale bijdrage die zij leveren in de liturgie. Daarnaast stond hij ook nog 
even stil bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van het koor in Coronatijd. 
Hij wees ook nog op het feit dat het koor juist de afgelopen week besloten heeft 
de repetities weer te staken en ook in de weekendvieringen met een beperkt 
aantal zangers de zang te verzorgen.  
 

Voordat de uitreiking kon plaatsvinden was er de nodige tijd aan vooraf 
gegaan. Al eind 2020 is de onderscheiding aangevraagd bij het bestuur van 
de SGGL ( Sint Gregorius in het bisdom Groningen-Leeuwarden ) met de 
bedoeling om deze uit te reiken rond het jaarlijks Ceciliafeest in november 
2020. De medailles werden ook rond die tijd ontvangen door pastoor Okonek.  
Door alle beperkingen rond Corona zag het koor geen kans om de uitreiking 
op een veilige manier te realiseren.  
 

Met de eind september 2021 aangekondigde versoepelingen meende het koor 
dat nu in november eindelijk overgegaan kon worden tot het uitreiken van de 
versierselen. Met pastoor Okonek werd de afspraak gemaakt dat hij de 
versierselen op 21 november bij de jubilarissen op zou spelden. Jubilarissen 
en familie werden geïnformeerd.  
 

Echter op de desbetreffende zondag bleek pastoor Okonek wegens ziekte niet 
in staat te zijn in de eucharistieviering voor te gaan. In plaats van de 
eucharistieviering zou er dan een woord- en communieviering plaatsvinden. 
Te elfder ure bleek ook de parochiaan die in deze viering voor zou gaan in 
quarantaine te moeten. Toch kon de viering doorgang vinden waarin een 
andere parochiaan voorging en werd voor het opspelden in de persoon van 
Frederikus Kuper een waardig vervanger gevonden voor pastoor Okonek. 
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Samen 
heeft nog nooit zoveel 

betekenis gehad als dit jaar 
 

laten we de momenten dat we 

samen kunnen zijn daarom koesteren 
 

We wensen jullie heel veel  ‘samen’ 

en gezondheid in het nieuwe jaar 

Dus konden de feestelijkheden toch doorgang vinden en naast de eremedaille 
ontvingen de jubilarissen een bij de onderscheiding behorende oorkonde. Uit 
handen van een koorlid ontvingen de jubilarissen een bos bloemen en kregen 
ze een ovatie van de aanwezige kerkgangers.  
 

Daar er deze keer afgezien moest worden van de gebruikelijke kop koffie met 
gebak ontvingen de jubilarissen ook van hun medezangers een 
bakkerscadeaukaart.  Er werd afgesloten met een, wegens corona, ingetogen 
“Lang zullen ze leven”. Hierna konden de jubilarissen op gepaste afstand 
gefeliciteerd worden.  
 

DAKREPARATIE PASTORIE 
 

Nadat eerst de oude laag door 
vrijwilligers was verwijderd, is op 
maandag 22 november door 
Daktechniek Emmen het balkon 
van de pastorie voorzien van een 
nieuwe waterkerende laag.  
 

De oude laag was op diverse 
plekken los gegaan waardoor 
vochtschade ontstond aan het 
onderliggende plafond in de woonkamer van de pastoor. De nieuwe laag is 
ook doorgetrokken over de betonnen constructie balk langs het balkon om 
verdere betonrot aan deze balk te voorkomen.  
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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  

 
LOCATIETELEFOON 
H. Antonius van Padua:   06-51751592 

 
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 
 

Ivm Corona regels gaan de vieringen van 24 december (kerstavond) niet 
door.  
 

Zaterdag 25 december                                1e  Kerstdag 10.30 uur 
Misintenties van 24 december worden in deze viering gelezen.  
Harm en Annie Heidotting-Peters, Mieke Bruins-Hoge, Annie en Hendrik 
Peters, pa en ma Post, Lucie Kieviet-Bos, ouders Bos-Rocks en kinderen, 
ouders Kieviet-Prins, Berry Schepers, Johan Peters en schoondochters Lea 
en Alie, ouders Borghuis-Peters, ouders Schwieters-Schepers, Leida Peters-
Rass, fam. Peters-Lippold, fam. Rass-Hemme, overl. leden van het gemengd 
koor.  
 

Bennie en Binie Wösten-Siebum, Sientje Kolmer-Heidotting, Gerrit en Triena 
Louwes, Herman en Triena Wubbels-Valke, Gré Schoonbeek-Lambers, 
Willem en Tiny Wolken, Mia Santing-Abeln, Joop Lambers, Willem Strijker, 
ouders Immink-Kolmer en de zonen Geert en Harrie, ouders Siebum-Nusse, 
ouders Tieck-Rocks en kinderen, Henk Lankhorst, ouders Jo en Trina Kuhl-
Kollmer, Jan Falke, Maria Lambers-Oortmann, ouders Lambers-Roufs en 
kinderen, ouders Oortmann-Peters en dochter, ouders Siebers-Siebum en 
zonen Herman en Gerard, ouders Jakob en Mia Santing-Abeln, Hendrik 
Gepken, ouders Conen-Thöne. 
 

Vrijdag 31 december                        Oudjaar deze viering vervalt 
Pa en ma Post, Herman Lübbers en kinderen, Gré Schoonbeek-Lambers,  
Jan Falke. 
 

Zaterdag 01 januari                             Nieuwjaar 19.00 uur 
Ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, Jan Falke, Hendrik 
Gepken, Herman Lübbers en kinderen, ouders Jo en Trina Kuhl-Kollmer. 
  

Zondag 09 januari 
Ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, pa en ma Fühler-
Bernsen, Johan Peters en overleden families Peters en Arling, Jan Falke, 
ouders Jakob en Mia Santing-Abeln.  
 

Zaterdag 15 januari 
Ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard. 
 

Indien er vieringen vervallen vanwege coronamaatregelen 
wordt op een nader te bepalen tijdstip voor de 

gevraagde intenties gebeden. 
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OUDERENVIERING WOENSDAG 22 DECEMBER 
 

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

 

         Voor eventueel vervoer kan men bellen: 
 

                                                  Dinie Rink-Van Ommen             0591-316772 
    Gretha Suelmann              0591-315298 

 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

13 dec t/m 19 dec Tiny Smit 0591-313472 
20 dec t/m 24 dec Jan Knol 0591-316578 
25 dec t/m 31 dec Jan Siebers 0591-313282 
01 jan t/m 01 jan Tiny Smit 0591-313472 
03 jan t/m 09 jan Jan Knol 0591-316578 
10 jan t/m 16 jan Jan Siebers 0591-313282 
17 jan t/m 23 jan Jan Knol 0591-316578 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Datum Tijd Naam 
16 dec 19.00 uur Vergadering locatieraad 

 

 

                                                Mieke Schepers 
                                      Beatrix Scheepbouwer 

                                                            Tinie Rocks 

COLLECTESCHEMA 

Onderhoud kerk 

ACOLIETEN 

25 dec Jan Siebers 
01 jan Geen 
09 jan Bertha Heidotting 
15 jan Jan Siebers 

LECTOREN 

25 dec Truus Falke 
01 jan Jan Siebers 
09 jan Truus Falke 
15 jan Bertha Heidotting 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 

BLOEMVERSIERING 
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LOCATIE RAAD ZWARTEMEER 
 

Het Kerstfeest  
Wij willen u graag uitnodigen om samen met 
ons het kerstfeest te vieren.  

- 25 december om 10.30 uur.  
 

25 en 26 december is de kerk van 14.00 uur 
tot 16.00 uur open voor bezoek. Komt u onze 
prachtige kerststal ook bewonderen? Van 24 t/m 26 december kunt u ook de 
schaapjes uit de kerststal komen bekijken in de tuin van de kerk. 

  

Hopelijk zien wij u dan 
 
Nieuwjaarsreceptie 2022 
Wij willen u allen uitnodigen voor de 
nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2022, 
indien de coronamaatregelen dit 
toelaten.  
Tijdens de nieuwjaarsreceptie willen 
we terug kijken op een bijzonder 2021 
en proosten op een goed 2022.  
 

Graag tot zondag 9 januari 2022 
 

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             0591-313282  
                                                      Tiny Klein                0591-393425 
 

U kunt ook aanvragen via de parochietelefoon: 06-51751592 
 

 

Donderdag 27 januari 2022 t/m vrijdag 28 januari 2022 tot ± 13.00 uur 

staat de papiercontainer bij de Banier!! 

 

 

Breng uw oud papier naar de Banier. 

De opbrengst komt ten goede aan de 

kinderen van de Banier 

 

 

DE BANIER 
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Werkgroep  
 

                        
                         aandacht voor nabestaanden   
 

Contactpersonen: Bertha Heidotting  tel: 06-55335742 
        Mail: berthaheidotting@gmail.com   
           

                              Jan Siebers            tel: 0591-313282 
         Mail: jansiebers@hotmail.com 
 

FAMILIEBERICHTEN 

Overleden       Op 03 november 2021 

Angela Francisca van Os-Geertjes 
In de leeftijd van 85 jaar 

Eemslandweg 23 A, 7894 AA  Zwartemeer 

 

                            Op 07 november 2021 

Johannes Henderikus Ignatius Lankhorst (Henk) 
                           In de leeftijd van 74 jaar 

           Eemslandweg 42, 7894 AB Zwartemeer 

        

                                              Op 20 november 2021 

                                Anna Helena Lippold-Arling 
                                            In de leeftijd van 97 jaar 

                                          Correspondentie adres:  

                                            Langestraat 54.I 7891 CC Klazienaveen 

    

Op 28 november 2021 

Gerard Heinrich Gepken (Hendrik) 
In de leeftijd van 84 jaar 

Verl. v. Echtenskan. NZ 14   7894 EA  Zwartemeer 

       

                            Dat zij mogen rusten in vrede. 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

mailto:jansiebers@hotmail.com
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Het is bijna Kerst dus de klussen op het kerkhof staan bijna even stil. De 
vrijwilligers hebben een hoop werk gehad om alles weer netjes te krijgen. 
De laatste week voor kerst komen wij donderdag morgen nog 1 keer bij elkaar. 
Heeft u zin of even wat extra tijd meldt u dan even aan om samen de grote 
klus te klaren. 
 

Januari willen wij een begin maken met het snoeien van de 
bomen rondom het kerkhof. 
Hierbij hebben we straks wat extra mankracht nodig om dit 
te gaan klaren. 
 

Als u de laatste weken over het kerkhof hebt gelopen is u 
vast de bordjes met gekleurde stickers opgevallen. 
Heeft u hier vragen over neem dan contact op met onze administratie. 
Mail naar begraafplaatsen.mhvd@gmail.com of bel met het volgende nummer 
06-51751592. 

Namens de vrijwilligers wensen wij 

iedereen fijne feestdagen en een gezond 2022. 
 

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het werken op de begraafplaats mail 
dan naar  rjgmvalentin@gmail.com . 
 

 
 
 
 
 
 

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de parochie H. Antonius van Padua 
in Zwartemeer is opgericht.  

Historische terugblik. 
In het boek 100 jaar Katholieke Kerk in Zwartemeer staat daarover het 
volgende vermeld. 

18 januari 1921: De eerste steen voor de nieuwe kerk wordt officieel gelegd. 

19 augustus 1921: Kapelaan Peters wordt geïnstalleerd als pastoor van de 
parochie van de H. Antonius van Padua in Zwartemeer en neemt zijn intrek in 
de inmiddels gereed gekomen pastorie. 

19 oktober 1921: De nieuwe kerk wordt officieel ingewijd, tegelijk met het 
nieuwe kerkhof. 

UPDATE OVER DE BEGRAAFPLAATS 

1921        100 JAAR PAROCHIE H. ANTONIUS VAN PADUA         2021 

mailto:begraafplaatsen.mhvd@gmail.com
mailto:rjgmvalentin@gmail.com
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De eerste bewoners van Zwartemeer hebben zich hier permanent gevestigd 
vanaf 1868. Tot 1903 behoorde Zwartemeer tot de parochie van Barger- 
Compascuum. Maar voor hun kerkgang maakten ze ook gebruik van de kerk 
van Twist, Hebelermeer, Nieuw-Schoonebeek en vanaf 1903 ook 
Klazienaveen en in 1918 ook Weiteveen. Dat betekende lange wandelingen 
over vaak moeilijk begaanbare paden. 
 

Door de aanleg van het Verlengde Van Echtenskanaal was Barger- 
Compascuum moeilijker bereikbaar. Vanaf 1903 bij de ingebruikname van de 
Sint Jozeph kerk maakten Nieuw-Dordrecht, waar toen Klazienaveen toe 
behoorde, en Zwartemeer onderdeel uit van de Henricus Parochie. 

Om de bewoners van Zwartemeer tegemoet te komen werd er in 1912  aan de 
huidige Hogeweg een houten noodkerk gebouwd. Maar de situatie was nog 
steeds verre van ideaal. 

In 1920 werd door de familie Minke uit Dedemsvaart een perceel grond 
geschonken nabij de noodkerk om daar een nieuwe kerk op te kunnen 
bouwen. Het was een locatie langs een vermoedelijk aan te leggen weg van 
Duitsland naar Nieuw-Amsterdam. De omringende percelen grond waren in 
tegenstelling tot het geschonken stuk grond nog niet afgegraven hoogveen. 
En dat betekende dat de kerk werd omringd door muren van veen van 3 à 4 
meter hoog. Met de hulp van het ingeschakelde bisdom was de familie Minke 
bereid om het geschonken stuk grond te ruilen voor een betere plek aan de 
Kamerlingswijk. 

Het ontwerp van de kerk was van de jonge architect Joh. Sluymers uit 
Enschede. Daarvoor had hij de kerken van Laren en Oldenzaal ontworpen. De 
kerk werd gebouwd door aannemersbedrijf Koenders eveneens uit Enschede. 

De geplande weg van Duitsland naar Nieuw- Amsterdam kwam er niet en zou 
er ook nooit meer komen. De ontwikkeling van Zwartemeer lag door de 
vervening en de nieuwe kanalen steeds meer nabij het Verlengde Van 
Echtenskanaal. De Antoniuskerk kwam daardoor steeds verder buiten het 
centrum van het dorp te liggen. De pastores van Boxtel en Andriessen lieten 
deze ontwikkeling nog even op z'n beloop maar pastoor Leicher nam het 
besluit dat er een nieuwe kerk gebouwd moest worden dichtbij het centrum en 
de nieuw gebouwde katholieke lagere school en kleuterschool. 

In 1969 werd de nieuwe kerk met de naam De Verrijzeniskerk officieel in 
gebruik genomen. Niet alle parochianen waren even blij met de nieuwe 
situatie. Om aan de bezwaren tegemoet te komen werd besloten om ook de 
Antoniuskerk open te houden voor kerkgang. Dit heeft geduurd tot 1 januari 
1980. Op 26 januari 1981 is de kerk en de pastorie verkocht aan de heer 
Holleman. Hij maakte het mogelijk dat er nog uitvaartdiensten gehouden 
konden worden. Nadat de heer Holleman het pand had doorverkocht was   dit 
niet meer mogelijk. 
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Op 1 januari 2017 is onze parochie samen met de parochies van Barger- 
Compascuum, Emmer-Compascuum en Klazienaveen opgegaan in één 
nieuwe parochie onder de naam Maria Hertogin van Drenthe met in elke 
geloofsgemeenschap een locatieraad. 

Tot zover een stukje historie over het ontstaan van onze 
parochiegemeenschap 
 

Uitstel feestelijkheden vanwege Covid-19 
De locatie Zwartemeer had graag het 100 jarig jubileum samen met u 
uitbundiger willen vieren, maar de coronamaatregelen maken dit helaas niet 
mogelijk. Besloten is daarom om in 2022, als de maatregelen dat toestaan, 
meer aandacht te gaan besteden aan dit jubileum. 

De locatieraad heeft een voorlopige werkgroep ingesteld die de plannen verder 
zal gaan uitwerken. Zij zullen u van hun plannen op de hoogte gaan houden. 

Geschenk voor de jubilaris 
Het zou fijn zijn als u een financiële bijdrage zou willen leveren om de viering 
van dit jubileum te willen ondersteunen. Want zoals u bekend komen er 
vanwege corona minder mensen in en naar de kerk en mist de kerk en dus 
ook onze locatie nogal wat inkomsten uit collectes en intenties e.d. 

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL 81 RABO 0330 6858 56 
ten name van Maria Hertogin van Drenthe/Antonius van Padua, onder 
vermelding van bijdrage jubileum. 

Alvast dank .                              JS 

 
 
 
Allerzielen 
Op 2 november hebben we Allerzielen gevierd en hebben we in de 
gebedsdienst de namen van diegenen die het afgelopen jaar zijn overleden 
genoemd en hebben voor hen een gedachteniskaars ontstoken. Het ging om 
11 overleden parochianen. De opkomst van de naaste families en overige 
parochianen was deze keer best goed te noemen. Van de 75 stuks gedrukte 
boekjes bleven er 3 ongebruikt over. Na de dienst in de kerk zijn we naar het 
kerkhof gegaan om de laatste rustplaats te bezoeken en daar nog een 
aangeboden lichtje te plaatsen op het graf van hun dierbare. Het kerkhof was 
door de werkgroep onderhoud kerkhof mooi vrij gemaakt van bladeren en de 
toegangsweg was voorzien van brandende fakkels. Jo Bruins heeft dit jaar 
voor de verlichting gezorgd en dat was uitstekend. Waarvoor hartelijk dank. 

In principe zijn er afgelopen jaar meer dan 11 parochianen overleden. Maar 
van deze 11 parochianen  is hun afscheidsdienst in onze kerk gehouden of in 

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 
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het crematorium  waarbij een van onze pastores of iemand anders van onze 
parochie is voorgegaan. Parochianen die  gekozen hebben om de 
afscheidsdienst zonder kerkelijke ondersteuning worden, vanwege hun keuze, 
niet uitgenodigd voor de viering van Allerzielen. In de viering van Allerzielen 
kan de naam van uw dierbare echter wel in herinnering worden geroepen 
middels de opgegeven misintentie. En iedereen die aanwezig is krijgt de 
gelegenheid om een lichtje te plaatsen op het priesterkoor op het moment dat 
het koor het lied" Heer herinner U de namen" gaat zingen. 

Artikel in Dagblad Trouw 
Wie op zondag 14 november in de eucharistieviering aanwezig was zag twee 
onbekende personen. De een was een fotograaf die tijdens de dienst allerlei 
foto's maakte en de ander had een schrijfblok in haar hand waarop ze allerlei 
notities maakte. Ook ging die betreffende dame vooraf aan de dienst pastoor 
Okonek interviewen over het wel en wee van onze kerk in Zwartemeer. Het 
ging om twee medewerkers van het Dagblad Trouw die in een speciaal artikel 
kerken in Nederland met een buitenlandse voorganger nader voor het voetlicht 
gingen plaatsen. En voor Z.O. Drenthe was hun oog gevallen op de plaats 
Zwartemeer. Beiden waren enthousiast over onze kerk en ook de viering. Het 
tijdstip waarop het artikel wordt geplaatst in het Dagblad is nog niet bekend. 
Wel heeft de journalist het artikel ter inzage gegeven aan pastoor Okonek. 
Wellicht kan het in overleg geplaatst worden in onze parochieblad.  

Actie Kerkbalans 2022 
Als u dit leest is men al weer druk doende met de voorbereiding van de Actie 
Kerkbalans 2022. Omtrent deze actie bestaat met name in onze locatie nog 
veel onduidelijkheid. De onduidelijkheid is ontstaan in 2019. In verband met de 
fusie en de verplichte invoering van lidnummers is aan u toen schriftelijk 
gevraagd welk bedrag u jaarlijks als bijdrage aan de kerk zou willen geven. 
Deze bijdrage wordt gezien als een soort jaarlijkse contributie. Als richtbedrag 
voor deze contributie is toen in 2019  een bedrag van € 60 per volwassene 
genoemd. Dit bedrag is nadien niet aangepast. Bij betaling van deze jaarlijkse 
bijdrage komt u in aanmerking voor korting op de vergoedingen bij bepaalde 
kerkelijke vieringen zoals een uitvaartdienst. In Zwartemeer was deze 
contributie onderdeel van de actie Kerkbalans. Landelijk en vanaf 2019 ook in 
onze parochie is de actie Kerkbalans bedoeld om extra geld in te zamelen 
bovenop de jaarlijkse contributie. Als  begin 2022 weer de envelop van de Actie 
Kerkbalans 2022 bij u in de bus valt dient u bij uw bijdrage onderscheid te 
maken in door u toegezegde jaarlijkse contributie en de extra gift die u daar 
bovenop wilt geven aan onze locatie. Naast vermelding van uw lidnummer is 
het raadzaam om bij de extra gift Actie Kerkbalans te vermelden en bij de vaste 
bijdrage het woord contributie te melden. Met deze aanvulling hoop ik dat u 
gevrijwaard wordt van een eventuele herinnering. Maar blijf ons steunen, want 
we hebben uw bijdrage hard nodig. 
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100 jarig jubileum parochie Zwartemeer 
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de parochie H. 
Antonius van Padua is opgericht. We hadden dat 
graag uitbundig willen vieren, maar corona gooide 
roet in het eten. In een apart artikel in dit 
parochieblad wordt nader ingegaan op het jubileum 
inclusief een korte historische terugblik. 

Maar hoe kijken wij als parochianen terug op die 100 jaar. Helaas hebben we 
in onze parochie geen personen die ouder zijn dan 100 jaar en de oprichting 
van de parochie bewust hebben meegemaakt. Dus ben ik op zoek gegaan 
naar oudere parochianen waarvan ik verwacht dat ze ons wat meer kunnen 
vertellen over een deel van die 100 jaar die ze bewust hebben meegemaakt. 
En zo zat ik een dag later aan tafel bij Annie en Herman Lübbers in hun 
appartement in de Santingflat in ons dorp. 

Annie is geboren in Erica en heeft van de beginperiode van onze parochie 
weinig meegemaakt. Herman is geboren in Barger-Compascuum, maar het 
gezin van zijn ouders ging later wonen in Zwartemeer, maar op een plek 
waarvan de bewoners indertijd meer binding hadden met de kerk en de school 
in Barger-Compascuum. Herman kan zich nog wel herinneren dat zijn vader 
wel vaak naar de hoogmis in de Antoniuskerk ging en daar zelf een eigen 
zitplaats had. 

Ze zijn getrouwd in de kerk van Erica en zijn gaan wonen in Zwartemeer. Vanaf 
dat moment is de band met de parochie H. Antonius van Padua ontstaan. Wel 
hadden beiden warme gevoelens gekregen voor de geloofsgemeenschap in 
Zwartemeer door de vele culturele activiteiten die er in en om de kerk van 
Zwartemeer plaats vonden die met name door pastoor Bruggeman in het leven 
waren geroepen. De revue van de kerk was erg geliefd en er werd zelfs 
opgetreden in andere dorpen. 

Toen Annie en Herman lid van onze parochie werden na hun trouwen was J.J. 
Andriessen de pastoor en bijgestaan door af en toe een kapelaan. Hun drie 
kinderen zijn allemaal gedoopt in de Antoniuskerk. De oudste door pastoor 
Andriessen en de beide andere kinderen door pastoor Leicher. Dat dopen 
gebeurde in die tijd al op de dag van geboorte of de dag erna. Dit hield verband 
met het voorschrift dat gestorven ongedoopte kinderen niet in gewijde aarde 
begraven mochten worden. De moeder kon er dan niet bij aanwezig zijn. Annie 
en Herman zijn blij dat de richtlijnen bij het dopen daarna zijn aangepast zodat 
een tijdstip gekozen kan worden die iedereen en zeker ook de moeder goed 
past. Vroeger werden ongedoopte kinderen ook op een apart gedeelte van het 
kerkhof begraven. In 2002 is op ons kerkhof een gedenksteen geplaatst ter 
herinnering aan alle ongedoopte kinderen op ons kerkhof. Ze vinden het 
jammer dat ouders tegenwoordig hun kinderen bijna niet meer laten dopen. 
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Annie merkt nog op dat vrouwen na de bevalling niet meer direct zomaar naar 
de kerk mochten gaan. Ze moesten eerst "kerkgang" doen. Ze werden als 
onrein gezien. De moeder nam dan samen met het kindje plaats bij het Maria 
altaar. Daar kreeg ze in de ene hand een kaars en op de andere hand een 
stola en daarbij werd er door de priester een speciaal gebed uitgesproken. 
Deze kerkgang die terug te voeren is op Maria Lichtmis , waarbij we gedenken 
dat Maria voor het eerst naar de tempel ging, is in de loop van de jaren zestig 
steeds verder buiten gebruik gekomen." Gelukkig maar", zegt Annie. "Ik zou 
het nu ook niet meer kunnen aanvaarden". 

Maar ze hebben ook de hoogtijdagen meegemaakt zoals de 
sacramentsprocessie, de priesterwijdingen van parochianen, de intreding in 
het klooster van de drie gezusters Falke, de komst van de zusters 
Franciscanessen, de bouw van de Verrijzeniskerk en de bestuurlijke 
veranderingen zoals de instelling van een parochieraad en de instelling van 
een afzonderlijk bestuur van het katholiek onderwijs in onze parochie los van 
het bestuur van de kerk, door het oprichten van de Stichting Katholiek 
onderwijs Zwartemeer. En niet te vergeten de levendige verenigingen in onze 
parochie zoals het K.V.G. en het ontstaan van het jongerenkoor en het 
kinderkoor. Maar ook de veranderingen in de vieringen na het Vaticaanse 
Concilie van 1963, waardoor de communie niet meer op de tong ontvangen 
behoefde te worden, de diensten volledig in het Nederlands werden gedaan 
en dat de priester niet meer met de rug naar de mensen de mis opdroeg. 

Op mijn vraag welke kerkelijke gebeurtenis heeft grote indruk achtergelaten 
noemde Herman het 40 uren gebed. Gedurende drie dagen werd dan in totaal 
veertig uur gebeden. De opening was op zaterdagavond vaak door een voor 
die gelegenheid uitgenodigde (missie) pater. Voorafgaand was er gelegenheid 
tot biechten op zaterdagmiddag. Op zondagavond, maandag- en 
dinsdagavond was er plechtig lof met predicatie door veelal paters. Deze 
preken maakten nogal indruk en werden ook wel "donderpreken" genoemd. 
Op dinsdagavond werd het 40 urengebed afgesloten. 

Een intense periode was ook het "pastoorloze tijdvak" na het vertrek van 
pastoor Van der Pol in 1991 tot de komst van pastoor Stiekema  in oktober 
2000. Het vertrek van pastoor Van der Pol werd maar gedeeltelijk opgevangen 
door pastoraal werkster Dominique Van der Loo. Dat betekende dat er een 
groot beroep werd gedaan op de zelfredzaamheid van de parochie. Gelukkig 
waren er veel werkgroepen actief, maar het onderling overleg schoot er 
regelmatig bij in.  

In die periode begon ook de afname van het kerkbezoek dat zich in de 
afgelopen 10 jaar sterk heeft doorgezet. 
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Een hele uitdaging was ook de fusie van de vier buurtparochies per 1 januari 
2017. Niet alle parochianen hadden vertrouwen in deze samensmelting van 
geloofsgemeenschappen. Want hoe behoud je dan je eigen karakter en 
filosofie. 

Wat wil je nog kwijt was mijn laatste vraag aan Annie en Herman.  

Annie gaf aan dat ze heel blij was dat het K.V.G. gebruik mocht maken van de 
parochiezaal voor hun activiteiten. Als ze naar een andere locatie zouden 
moeten uitwijken zou de contributie behoorlijk verhoogd moeten worden. 
Bovendien is het een vertrouwde plek. 

Herman had problemen met de wijze waarop er nu geruimd werd op ons 
parochiekerkhof. Waarom moet je graven ruimen als die er al meer dan 20 jaar 
liggen en er nog goed uitzien. Er is voor de toekomst ruimte genoeg voor 
nieuwe graven en door ruimen ontstaan er steeds meer open plekken die er 
vaak niet aantrekkelijk uitzien omdat er gaten ontstaan aan de zijkanten bij de 
naastgelegen grafzerken. Deze regel zou wat Herman betreft ruimer moeten 
worden toegepast. In de periode voor pastoor Stiekema waren de grafrechten 
geldig gedurende 30 jaar in plaats van nu 20 jaar.  

Een opvallende tendens vonden zowel Annie als Herman dat zelfs 
parochianen die bijna wekelijks naar de kerk gaan geen afscheidsdienst meer 
houden in de kerk. 

Tenslotte vertelde Herman 
nog zijn droom. Die droom 
bestond eruit dat als de 
Verrijzeniskerk mocht gaan 
verdwijnen dat er dan weer 
ruimte zou zijn in de 
Antoniuskerk om daar ons 
geloof te kunnen vieren. 

Annie en Herman bedankt 
voor jullie open en eerlijke 
reactie op vragen over het 
100 jarig jubileum van onze 
parochie.                                   
 

                                           
JS                                        
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Principes en de praktijk 
 

We hadden het goed voorbereid. De boodschappen 
waren op zaterdag gehaald en op de keukentafel 
klaargezet. Het vlees- en kaasbeleg hadden we 
voor de nacht in de koelkast gelegd. 
Zondagochtend hoefden we het eten maar te 
pakken om naar Assen te rijden voor de 
startactiviteit van het jongerenplatform. We zouden 
daar dan de broodjes smeren voor ná de mis.  
 

Komen we aan … het beleg vergeten uit de koelkast te halen. Wat te doen? 
Gelukkig is tegenwoordig op zondag de supermarkt open, dus geen nood. 
 

En zo sluipt het erin dat we van principes los raken. Je kunt wel denken: ik ben 
vóór de zondagsrust en tégen de openstelling van winkels op de dag des 
Heren, en ik doe er niet aan mee. Maar een keer ga je voor de bijl. En dan ben 
je toch maar praktisch. Want om nu broodjes zonder beleg te serveren. 
 

Je hebt een mobieltje gekocht en je denkt: ik gebruik het alleen om te bellen 
en om gebeld te worden. Ik moet bereikbaar zijn in geval van nood, en neem 
het niet overal mee naar toe. Maar je weet hoe het gaat: op een gegeven 
moment wordt het toch gewoon, en heb je het mobieltje wel altijd bij. En je 
ontdekt dat je er oneindig veel mee kunt doen en er oneindig veel plezier van 
kunt hebben. En zo merk je dat het toch je leven gaat beheersen. 
  

Het is goed om principes te hebben en ook te proberen je eraan te houden. 
Maar in de praktijk van alle dag merk je dat het niet altijd lukt. Laat het toch 
niet zover komen, dat je je principes helemaal over boord zet. Dat het niet 
altijd lukt je eraan te houden, wil niet zeggen dat ze niet goed zijn en 
nastrevenswaardig. 
 

Principes … laat ze niet los, als het tenminste goede principes zijn en geen 
eigen wijsheden. 

+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden 

 

COLUMN VAN DE BISSCHOP 



 

Kerst 
Eeuwenlang 
droomden profeten ervan, 
zagen zieners visioenen 
en verlangden gewone mensen 
naar iemand die hen zou leiden 
naar het licht. 

Want de wereld is zo donker  
als ieder alleen leeft voor eigen belang. 
Als de macht het hoogste doel is. 

Als ellenbogen dienen  
om anderen opzij te duwen.  
Als voeten gebruikt worden  
om naar beneden te trappen  
en jezelf omhoog te werken. 

 

Eeuwenlang  
waren er oude beloftes,  
oude verhalen over een vorst, 
zorgzaam als een goede herder,  
wiens beleid tot vrede leidt. 

Tot de hemel openbrak 
en het licht viel op een Kind. 
Een Kind als een Koning 
maar zonder troon, 
met ellenbogen die zich buigen 
om anderen te omarmen, 
met voeten op weg naar Vrede. 

 

En elke kerst weer wijst  
dit Kind ons de weg naar elkaar. 

 

 
 

Greet Brokerhof-van der Waa 
 


