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PAROCHIEBLAD VAN DE PAROCHIE  
MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE 

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

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

 
   PASTOR                                    PASTOOR 

 
 

 

                   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAROCHIE MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE 

 

Sluitingsdatum inleveren kopij voor het volgende nummer van het  

Klaverblad is vrijdag 28 januari 2022 

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 2 jrg 7 

loopt van 19 februari t/m 18 maart 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 

 

 

 

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 van 
zaterdagavond verschoven naar de middag om 16.00 uur. 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. 
 

Er kunnen per viering 50 personen deelnemen, voor alle vieringen dient 
u zich via de locatietelefoon aan te melden. 
 

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

dag 22 & 23 januari 3e zondag d/h jaar tijd koor 

zaterdag  Klazienaveen Pastoor Okonek 16.00 Henricuskoor 

 Emmer-Compas Pastor Mielnik 16.00 Dames 

zondag Barger-Compas Pastoor Okonek 09.30 Dames 

 Zwartemeer Pastor Mielnik 10.00 Gemengd koor 

dag 29 & 30 januari 4e zondag d/h jaar tijd  

zaterdag Zwartemeer Pastoor Okonek 16.00 Volkszang 

 Barger-Compas Pastor Mielnik 16.00 Dames 

zondag Klazienaveen Pastor Mielnik 09.30 Jesus Freaks 

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 10.00 Zingen met 4 

dag 5 & 6 februari 5e zondag d/h jaar tijd  

zaterdag Klazienaveen Pastor Mielnik 16.00 Henricuskoor 

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 16.00 Heren 

zondag Barger-Compas Pastor Mielnik 09.30 Heren 

 Zwartemeer Pastoor Okonek 10.00 Gemengd koor 

 Klazienaveen  
Poolse viering 

Pastoor Okonek 14.00  

dag 12 & 13 februari 6e zondag d/h jaar tijd  

zaterdag Zwartemeer  Pastor Mielnik 16.00 Gemengd koor 

 Barger-Compas Pastoor Okonek  16.00 Heren 

zondag Klazienaveen Pastoor Okonek 09.30 H. van Os 

 Emmer-Compas 
livestream 

Pastor Mielnik 10.00 Dames 

dag 19 & 20 februari 7e zondag d/h jaar tijd  

zaterdag Klazienaveen DoP 16.00 Henricuskoor 
Marc 

 Emmer-Compas Pastor Mielnik 16.00 Heren 

zondag Barger-Compas  DoP 09.30 Dames 

 Zwartemeer Pastor Mielnik 10.00 Gemengd koor 

 

VIERINGEN OP DE LOCATIES 
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Wilt u zich ook voor onderstaande vieringen aanmelden,   
via de locatietelefoon, het liefst op maandag of dinsdag.  

Zie voor telefoonnummers bij Vieringen op de locaties blz 5. 

dag locatie   voorganger  tijd 

26 jan Zwartemeer  Kerk  Pastor Mielnik 14.00  

01 feb Emmer-Compas Kerk  Pastoor Okonek 14.00 

02 feb Klazienaveen Dillehof  Pastor Mielnik 14.30 

10 feb Barger-Compas Kerk Pastoor Okonek 14.00 

15 feb Klazienaveen Kerk Pastor Mielnik 14.00 
 
 
 

 

 

In verband met de nu geldende coronaregels vervallen op alle locaties de 
door-de-weekse-vieringen. 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. 
 

 

Week 03 17 jan t/m 23 jan Pastor Mielnik 

Week 04 24 jan t/m 30 jan Pastoor Okonek 

Week 05 31 jan t/m 06 feb Pastor Mielnik 

Week 06 07 feb t/m 13 feb Pastoor Okonek 

Week 07 14 feb t/m 20 feb Pastor Mielnik 

Week 08 21 feb t/m 27 feb Pastor Mielnik 
 

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 

 

OUDEREN VIERINGEN 

VIERINGEN DOOR DE WEEK 

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 aangele-
genheid 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. 
 

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. 
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COMMUNIE THUIS 
 

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

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

OPENINGSTIJDEN LOCATIEBUREAU 
 

Voor veel parochiële zaken kunt u terecht op het locatiebureau: 
*  Doorgeven van gezinsuitbreiding.     
*  Informatie en afspraken over doop en huwelijk.  
*  Doorgeven van adreswijzigingen.             *  Opgeven van gebedsintenties. 
*  Inleveren kopij voor het Klaverblad.     *  Vervoer naar weekendvieringen. 
 

 Barger-Compas 
Verl. Oosterdiep WZ 67 

0591-349051 

Emmer-Compas 
Hoofdkanaal OZ 82 

0591-351351 

Klazienaveen 
Stellingstraat ZZ 4 

0591-649071 

Zwartemeer 
De Hoven 8 

0591-769144 

Maandag   18.15-18.45  

Dinsdag 
14.00-16.00 

centraal bureau 
  18.30-19.00  

Woensdag     

Donderdag 

18.30-19.00 
locatie bureau 
19.00-20.00 

centraal bureau 

11.00-12.00   

Vrijdag     

Zaterdag  
10.00-12.00 

stuurgroep 
  

 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Op 30 januari 2022 zal in onze Parochie Maria, Hertogin van Drenthe worden 

opgenomen 

Harmannus Albert Ottema  
Luuk 

 

Luuk is geboren op 9 oktober 2020. Hij is het zoontje van  

Jan en Elke Ottema-Steenhuis en het broertje van Gijs. 

De doop vindt plaats op de locatie H. Henricus te Klazienaveen. 
 

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

GOD WENST ONS HOOPVOLLE TOEKOMST... 
 
Beste parochianen. 
 

Wij staan aan het begin van het jaar 2022. Het moment waarin wij hoopvol naar 
de toekomst uitkijken. We mogen hopen dat dit jaar beter zal zijn. Als je dat nu 
gelooft, ben je wel een hele grote optimist, want er hangen nog steeds allemaal 
donkere wolken boven ons hoofd. 
 

Op wereldschaal zitten we nog steeds midden in een crisis. Het coronavirus. 
Het overgrote deel van de wereldbevolking is nog steeds niet ingeënt. Er kan 
elk moment een nieuwe variant uitbreken die de bestaande vaccins niet goed 
aankunnen. De verschillende maatregelen die de overheid neemt om de 
verspreiding van het coronavirus te beperken zorgen onder de mensen voor 
toenemende onrust en onvrede.  
 

Er is een vluchtelingencrisis. Er is wereldwijd onrust en geweld. Onrust aan de 
grenzen van Rusland en Oekraïne, Polen en Wit-Rusland. Er is een 
klimaatcrisis.  
 

En wij moeten ook bezorgd zijn over de toekomst van de Kerk. De afgelopen 
twee ¨corona jaren¨ hebben ook op de Kerk - lokaal en wereldwijd - een grote 
impact gehad. Door verschillende maatregelen  – Kerk op anderhalf meter 
afstand, beperkte aantal gelovigen tijdens een viering, zelfs mochten wij 
maanden lang geen kerkviering bijwonen – zijn wij helaas veel kerkgangers 
kwijtgeraakt. Veel gelovigen zijn in de afgelopen twee jaar de Kerk afgewend of 
zelfs afgeleerd. Zullen wij nog deze trouwe kerkgangers terug in de kerken 
zien? Een grote vraagteken. 
 

Maar wij moeten in onze dromen, in onze hoop voor een betere toekomst 
volharden. Wij moeten optimistisch blijven. 
 

Want Gods plan met ons staat vast:  
“Hij heeft mooie plannen voor ons.  
Plannen vol vrede, niet vol ellende.  
Hij heeft een hoopvolle toekomst voor ons.” – Jeremia 29: 11 
 

Dat is een prachtige en hoopvolle belofte.  
Maar het is toch een andere belofte dan wij vaak denken.  
Het is geen belofte dat alles nu,  
zo meteen goedkomt.  
Het is geen belofte dat ons niets zal 
overkomen, of dat er geen moeilijke 
dingen zullen gebeuren.  
 

Toch is het een tekst waar wij ons door 
kunnen laten bemoedigen.  
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Het is een belofte dat God een plan heeft met ons en met deze wereld.  
Dat Hij niet zomaar loslaat wat Zijn hand is begonnen.  
Dat Hij dezelfde blijft en zich laat vinden.  
Ook als wij denken dat Hij ons in de steek gelaten heeft.  
God hoort ons geroep, onze klacht. God hoort ons gebed, ons zuchten.  
Als we Hem zoeken, laat Hij zich vinden.  
Laten we Hem samen zoeken met heel ons hart, heel onze ziel, en heel ons 
verstand. En hoopvol naar de toekomst uitkijken. 
 

Samen met Pastoor Okonek wens ik u allen een 

Zalige en hoopvolle toekomst. 
                                                                                                     Pastor Karol 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Het nieuwe jaar is alweer begonnen en we zijn ongetwijfeld allemaal gestart 
met mooie plannen en goede voornemens.  We hebben teruggekeken naar het 
afgelopen, waarin mooie dingen zijn gebeurd, maar waarin we ook vast weleens 
teleurgesteld werden. 
 

In 2021 zijn we als parochiebestuur veel bezig geweest met de organisatie-
structuur. De aanleiding daarvoor is het feit dat we zien dat het steeds lastiger 
wordt om nieuwe vrijwilligers te vinden. Zeker voor taken die het hele jaar door 
plaatsvinden en helemaal als er voor vergaderd moet worden. Gelukkig zijn er 
wel veel parochianen die een tijdelijk taak op zich willen nemen, maar om een 
parochie of een locatie te laten draaien heb je een vaste kern nodig om te 
zorgen dat aan alles gedacht wordt. 
 

Een aantal taken hebben we inmiddels centraal georganiseerd omdat dit 
efficiënter bleek. Een hele stap, maar dat lost niet alle knelpunten op.  
We zijn met alle locatieraden in gesprek (geweest) om samen met hen te 
zoeken naar een oplossing, die bij hun locatie past. Het is wel een zoektocht. 
Maar wel één die we samen met de locaties doen. 
Want sommige dingen kun je zeker niet centraal doen en ook daar moet oog 
voor blijven. 

Daarnaast heeft corona al bijna twee jaar lang ons leven 
veranderd en meer dan ooit beseffen we dat we in Gods Hand 
zijn. Maar ook dat we het niet alleen kunnen. Daarom wil ik u 
allen uitdagen om dit jaar te leven met het motto: Voor elkaar 
en met elkaar! 
Laten we omkijken naar onze medemensen, ook naar hen die 
niet in de Kerk komen en laat dat omkijken niet alleen liggen 
bij een werkgroep of bij goedwillende vrijwilligers, maar laten 
we dit samen doen, laten we dit allemaal doen. Niemand 

uitgezonderd, elke parochiaan. Dus we hopen dat elke parochiaan een taak op 
zich neemt, hoe groot of klein ook. Iedereen is nodig en iedereen kan iets doen. 

Voor elkaar en met elkaar ! 



 

Klaverblad  Algemene Informatie Pagina | 11 

VOORAANKONDIGING VRIJWILLIGERSAVOND 
 

Uitnodiging voor alle vrijwilligers  
van de parochie Maria Hertogin van Drenthe. 

Op vrijdagavond 20 mei 2022 speelt Peter Vermaat zijn voorstelling: “Titus, 
held of heilige?” in de St. Josephkerk in Barger-Compascuum. 
Deze voorstelling is bedoeld voor alle vrijwilligers van onze parochie, met hun 
(eventuele) partner. 
Dit belooft een prachtige avond te worden. In het jaar dat Titus Brandsma 
waarschijnlijk heilig verklaard wordt. 
Zet de datum vast in uw agenda. 

 
 

 

 
 

CENTRAAL BUREAU 
 

De laatste weken is er hard gewerkt om een plek te 
creëren, waar de medewerkers van het Centraal 
Bureau samen kunnen werken. Inmiddels is er op de 
pastorie in Barger Compascuum een kantoor 
ingericht.  
Elke dinsdag (in ieder geval van 14.00 tot 16.00 uur) 
en donderdagavond (van 19.00 tot 20.00 uur) zijn 
deze vrijwilligers bereikbaar via de parochietelefoon. 
Heeft u vragen over een nota, dan is er op deze tijden een vrijwilliger aanwezig, 
die meteen met u mee kan kijken om zo samen tot een oplossing te kunnen 
komen. We hopen dat als u vragen heeft of een wijziging wilt doorgeven, dat u 
zoveel mogelijk op deze tijden belt. 

Titus werd in 1881 als Anno Sjoerd geboren, op een boerderij in 
Ugoklooster (bij Bolsward). Als elfjarige jongen ging hij naar het 
kleinseminarie om zich vervolgens aan te sluiten bij de karmelieten. Daar 
nam hij de kloosternaam Titus aan. Na zijn priesterwijding studeerde hij 
in Rome, promoveerde in de wijsbegeerte en werd uiteindelijk hoogleraar 
in Nijmegen. Toen Nederland werd bezet door de Duitsers, kwam Titus 
Brandsma met hen in conflict. De directe aanleiding tot zijn arrestatie was 
zijn actie om de dagbladen te bewegen geen artikelen en advertenties 
van de N.S.B. op te nemen. Acht weken zat hij in een cel in Scheveningen 
om na wat omzwervingen uiteindelijk in 1942 te sterven in Dachau. In een 
voorstelling van ruim anderhalf uur vertelt Peter Vermaat het 
levensverhaal van deze religieus bewogen man. 
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VERTROUWENSPERSONEN 
 

Binnen onze parochie zijn heel veel vrijwilligers actief op 
allerlei terreinen. Veel van deze vrijwilligers hebben 
contact met “kwetsbare” mensen of bevinden zich zelf 
soms in kwetsbare situaties. Waar mensen samenwerken 
is er altijd kans op misverstanden. In principe kan 
iedereen te maken krijgen met pesten, seksuele 
intimidatie, discriminatie en agressie. Dan is het fijn als u 
hier vertrouwelijk met iemand over kunt spreken:  

de vertrouwenspersoon. In onze parochie zijn er twee vertrouwenspersonen nl.: 
Inge Cremer-Wehkamp uit Barger Compascuum en Jan Siebers uit 
Zwartemeer. Bij deze vertrouwenspersonen kunt u terecht als u in de parochie 
als vrijwilliger of als parochiaan pesten, intimidatie of discriminatie ervaart. De 
vertrouwenspersoon luistert en adviseert en handelt de klacht af. De 
vertrouwenspersoon adviseert zowel het slachtoffer als het parochiebestuur. De 
vertrouwens persoon heeft de bevoegdheid vertrouwelijke gesprekken te 
voeren. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en kan eventueel 
deskundigen raadplegen. 
 

Contactgegevens van onze vertrouwenspersonen: 
Inge Cremer–Wehkamp,  iwehkamp@hotmail.com 

Jan Siebers, jansiebers@hotmail.com 
 

ACTIE KERKBALANS 
 

Samen voor de kerk van morgen 
Actie Kerkbalans 2022 is van start! 

 

Actie Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van 
het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en 
gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te 
maken. Deze week valt ook bij u de brief op de mat. Doet u 
dit jaar (ook weer) mee? 

 

Na een ingewikkelde en ‘dure’ coronatijd, willen we als parochie Maria, Hertogin 
van Drenthe nu weer vooruit. We willen een plek zijn en blijven waar we rust en 
verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor 
elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze 
steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 
2022 vorm en inhoud te geven. 
 

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe 
daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier 
ruimhartig in. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op het 
rekeningnummer dat vermeld staat bij uw locatie, onder vermelding van ‘Actie 
Kerkbalans 2022’. Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, 
kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.  

Samen naar de kerk van morgen. 
 

mailto:iwehkamp@hotmail.com
mailto:jansiebers@hotmail.com
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NIEUWS VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 
 

In december zijn de laatste ons bekende rechthebbenden 
aangeschreven om op deze manier aan de ene kant onze 
gegevens te controleren en om aan de andere kant iedereen te 
kunnen voorzien van een grafakte van de parochie Maria, Hertogin 
van Drenthe. Daar is massaal op gereageerd. Dat betekent dat 

nog lang niet alle grafaktes zijn verstuurd, maar we hopen dit grote project in 
februari afgerond te hebben.  
 

Als u een grafakte heeft gehad, kijkt u dan de gegevens, 
die erop staan, goed na? En als u thuis nog de rouwkaart 
heeft of het bidprentje, wilt u het ons dan laten weten? 
Want als wij het nog niet hebben, willen we dat graag 
toevoegen aan ons dossier.  
 

Bent u nog niet benaderd om uw gegevens in te vullen en 
heeft u nog geen grafakte gehad van de “nieuwe” 
parochie? Wilt u ons dan bellen 06-51751592 of mailen 
begraafplaatsen.mhvd@gmail.com 
 

Tot slot willen we nadrukkelijk noemen dat wanneer bij een graf het grafrecht 
(en algemeen onderhoud) verlengd moet worden, u ook kunt kiezen om per jaar 
of zelfs om per kwartaal of maand te betalen. Voorwaarde is wel dat u ons 
machtigt, zodat de gespreide betaling voor onze vrijwilligers geen extra werk 
overlevert. 
Wilt u hier meer over weten? Bel of mail ons. 
 

PINNEN EN COLLECTEMUNTEN 
 

In het vorige Klaverblad gaven we al aan, dat we voor steeds meer 
mogelijkheden van bijdragen willen zorgen. Contant geld wordt steeds lastiger 
om af te storten en steeds meer mensen hebben weinig of geen contant geld. 
Daarom kunt u binnenkort op het locatiebureau collectemunten kopen. Het zijn 
rode munten met op de voorkant ons logo en op de achterkant onze naam. Een 
munt kost 1 euro per stuk. En u kunt dan ook betalen met uw pinpas! Deze 
munten kunt u gebruiken voor de collecte, maar natuurlijk ook voor de kaarsen 
en het misboekje.  
 

GELOVEN NU – ONDER VOORBEHOUDT 
 

Op 17 januari a.s. is er weer een 
Geloven Nu bijeenkomst. 

Deze zal plaatsvinden in de Parochiezaal in 
Emmer Compas, aanvang 19.30 uur. 

De deur staat open als de coronaregels het 
toestaan - de koffie/thee staat klaar 

en iedereen is van harte welkom om mee te praten. 
 

Geloven Nu - groep 

mailto:begraafplaatsen.mhvd@gmail.com


Pagina | 14  Algemene Informatie Klaverblad 

KINDERPAGINA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De oplossing vind je op  pagina 2 



 

Klaverblad   Pagina | 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

  

Woensdagmorgen:    Nieuw-Weerdinge 

Donderdagmorgen: Emmer-Compascuum 

Donderdagmiddag: Ter Apel 

 

Willie en Jannet Dijck 

Kanaal A NZ 100 
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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  
Posthoorn 7 7884 PA Barger-Compascuum 
 

mailto:lb.joseph.mhvd@gmail.com


 

Klaverblad  Barger-Compascuum Pagina | 17 

GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 23 januari 
Engel Harms-Peters, Marie Kuhl-Peters, Marleen Siebum-Hartmann, mevr. 
Lambers-Exel. 
 

Zaterdag 29 januari 
Engel Harms-Peters, Henk Heller, Karin Drent, Marie Kuhl-Peters, Marleen 
Siebum-Hartmann, mevr. Lambers-Exel. 
 

Zondag 6 februari 
Annie Greve-Gepken, Engel Harms-Peters, Frans Wittendorp, Marleen 
Sibum-Hartmann, ouders Steenhuis-Rolfes en dochter Lia, Wim Wehkamp, 
mevr. Lambers-Exel. 
 

Zaterdag 12 februari 
Engel Harms-Peters, Marleen Siebum-Hartmann, mevr. Lambers-Exel. 
 

KOSTERS 
 

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

      
OUDERENVIERING 

 

Op donderdag 10 februari 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 

Marleen Siebum-Hartmann 
 

15 december 1953         2 december 2021 
 
 We wensen de familie Gods Kracht en sterkte toe! 
 
 

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. 
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FELICITATIES 80 JARIGEN 

 
28 januari  
Mevr. A. Soelman-Linneman 
 

30 januari  
Dhr. J.H.H. Hartmann 
 

2 februari   
Dhr. J.H. Borgmann 
 

8 februari   
Dhr. J.H. Arling 
 

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

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 

 

DAMESKERKKOOR 

 
Wij zoeken dames die ons dameskerkkoor willen komen versterken. Wij 
repeteren op maandagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur in de 
kerk/dagkapel. Kom gerust ’n keertje binnentijdens de repetitie en zie of het 
iets voor u is. 
Ook kunt u contact opnemen met  
Truus Linnemann tel: 0591-349333 / 06-25555157 
 

FELICITATIES 

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

 
 
 
 
 
 

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-19.00 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 19.00 uur of 
telefonisch 0591-349051 
 
Locatieleden gevraagd  
Momenteel zijn er drie functies vacant binnen 
onze locatieraad namelijk: 
 

1.) Voorzitter 
2.) Communicatie en 
3.) 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-19.00 is geopend. 

 

mailto:lb.joseph.mhvd.@gmail.com
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EMMER-COMPASCUUM – LOCATIE ST. WILLEHADUS 

 

 

Kerk en Parochiehuis 
Hoofdkanaal O.Z. 82 A 

7881 CN Emmer-Compascuum 

Telefoon: 0591-351351 
 

Website: www.mariahertoginvandrenthe.nl   
 

Voor alle betalingen 

NL25 RABO 0330 6792 01 

t.n.v. RK Parochie Maria,  

Hertogin van Drenthe St. Willehadus 
 

 

LOCATIERAAD 

Mailadres:   willehadus.mhvd@gmail.com 
 

Voorzitter:           Erik Meijer    06-51479189 

Gebouwen/Vicevoorzitter:   Allidus Ahlers  0591-354093 

Secretaris:           Harry Fecken   06-13468121 

Budgethouder:         Tineke Koop   0591-351643 

Diaconie:            Mariëlle Oost   06-52473357 
Liturgie/parochie-opbouw:   Henk Zwart   0591-351105 

Catechese:           Jannet Dijck   06-50206237 
 

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 
 

Zaterdag 22 januari 

6 weken gedachtenis voor Maria Christina Welling-Ameln (5)  
 

Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 

Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Renk Kuper, Hennie en Riet 

Deiman-Dekkers, Marlies Snuverink-Sturre, Taeke Graafsma, Joop Kaiser, 

Herman Heijnen, Annie Thole-Wierenga. 
 

Zondag 30 januari  
6 weken gedachtenis voor Maria Christina Welling-Ameln (6)  
 

Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 

Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, overl. ouders Ellermann-

Schutte, ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-

Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Henk Scheven, Taeke Graafsma, ouders 

Tubben-Buurman, Herman Heijnen, Annie Thole-Wierenga. 
 

Zaterdag 5 februari 

Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 

Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Truus Over-Meijer, 

Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, Diny Hendriks, overl. ouders 

Ellermann-Schutte, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Jan Geert 

Meijer, Herman Sturre, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Annie Thole-

Wierenga, voor ouders van ongedoopt gestorven 

kinderen. 
 

Zondag 13 februari 

Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, 

fam. Mulder-Wolters, ouders Sulman-Welling en Gea 

en Hans, Jozef Sturre, Maria Wilhelmina Wolthuis-

Weghorst, ouders de Vries-Twickler, overl. ouders 

Ellermann-Schutte, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van 

Uem-Mensink, Henk Scheven, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Annie 

Thole-Wierenga. 

 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

ma 24 jan t/m zo 30 jan Diny de Roo 0591-351697 
ma 31 jan t/m zo 06 feb José Wessel 06-27369058 
ma 07 feb t/m zo 13 feb Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 14 feb t/m zo 20 feb René Berendsen 0591-353630 
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KvE 

LOCATIEBUREAU 

do 27 jan Ans Berendsen 
do 03 feb Tilda Heine 
do 10 feb Tiny Hogenbirk 
do 17 feb Adelheid Kuper 
do 24 feb Ans Berendsen 

 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

DATUM MISDIENAAR/ACOLIET LECTOR 

za 22 jan Marit Gustin + misdienaar Harry Fecken 
zo 30 jan Rianne Hoesen Henriëtte Bolk 
za 05 feb Jo-Ann Loves Janique Dijck 

zo 13 feb Marit Gustin + misdienaar Ria de Vries 
 

KERKSCHOONMAAK 
 

Groep 2 14 feb t/m 19 feb  
 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

Groep 3 31 jan t/m 04 feb 
Groep 1 14 feb t/m 18 feb 
 

BLOEMVERSIERING 
 

Gr 3 Maria Herder 
Ria Loves 

17 jan t/m 30 jan 
0591-352363 
06-18170565 

Gr 4 Lena Mencke 
Maureen Nie 

31 jan t/m 13 feb 
0591-349057 
0591-346365 

Gr 1 Siny Wilkens 
Magdalena Tiben 

14 feb t/m 27 feb 
0591-351081 
0591-353718 

 

KVE (onder voorbehoud) 
Dinsdag  8 februari 
Gerda Marsman uit Raalte 
Zij reist per fiets door de hele wereld 
 

Alle bijeenkomsten zijn in ons Parochiehuis 
en beginnen om 19.30 uur 

 

LEVER A.U.B. OP TIJD KOPIJ IN 
 

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 

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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CONTACTMIDDAG 
 

Op dinsdag 1 februari 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 of thee. 
 

Kom ook eens kijken, u bent van harte welkom!  
Hebt u geen vervoer, dan kunt u bellen met:  
Mevr. Hoesen tel: 0591-352408 
 

Voor álle vieringen geldt dat u zich moet aanmelden via de locatietelefoon.  

FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden 

Op 6 december is, overleden onze parochiaan  
 

Maria Christina Welling-Ameln 
 

De uitvaartdienst was op vrijdag 10 december 

om 10.30 in onze kerk. 

Daarna was aansluitend de begrafenis op ons parochiekerkhof. 
 

Dat zij mag rusten in vrede. 

We wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies. 
 

BEDANKT 
 

Op 21 november werd ik blij verrast met een 
onderscheiding van de Gregoriusvereniging voor 50 
jaar lidmaatschap bij het dameskoor ‘Inter Nos’. 
 
 
 
De onderscheiding 

werd opgespeld door pastor Karol.  
Ook kreeg ik nog een oorkonde, een bos 
bloemen, een mooie kaars en tenslotte nog 
een ‘gouden’ pollepel. Als afsluiting een 
mooi toepasselijk lied, ingelijst en al.  
 

Iedereen, die op welke wijze dan ook, zich 
hiervoor heeft ingezet, bij deze hartelijk 
bedankt!  
Al met al een heel mooie verrassing.  

 

Hartelijke groeten, Tilda Heine 
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OECUMENISCHE VIERING 16 JANUARI 2022 
 

Zondag 16 januari is om 10.00 uur 

de oecumenische viering 

in onze St. Willehaduskerk. 
 

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 we 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 best 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 heel 
hard nodig is dat wij, individuele mensen, christenen, in deze Week van 
Eenheid, de ster van Bethlehem volgen. Om samen, door het hele jaar, 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 uitgaan naar álle 
mensen in onze wereld. 
 

De Collecte in deze viering is voor de ‘Stichting Vluchteling als Naaste’. 
Een passend doel, omdat deze kleinschalige stichting vluchtelingen begeleidt 
en ondersteunt die, min of meer, tussen de wal en het schip zijn terecht 
gekomen. Alvast hartelijke dank voor uw gave. 
 

LET OP! Deze oecumenische viering wordt in ieder geval ook via livestream 
uitgezonden via YouTube kanaal: Maria Hertogin van Drenthe. 
Mochten de regels begin januari versoepeld of aangescherpt worden, dan 
wordt dat bekend gemaakt bij de mededelingen en in de weekmail. 
Volgens de coronaregels tot 14 januari zijn er 50 kerkgangers toegestaan in 
de kerk. Dringend verzoek om u voor de viering aan te melden via  
tel.nr 06-57673387, alvast hartelijke dank! 
 

Als Werkgroep Eenheid Kerken, hopen wij u te begroeten 
op zondag 16 januari om 10.00 uur in onze kerk! 
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JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 18 FEBRUARI 
 

J. Oost  Emmer Compascuum 21-1-1942 
T.R. Bos  Emmer Compascuum 23-1-1939 
J.H. Thole Emmer Compascuum 25-1-1947 
M.G. Ellermann - Kuper Emmer Compascuum 28-1-1939 
G.M. Hölscher - Roufs Emmer Compascuum 30-1-1935 
J.L.M. Bisschop Emmer Compascuum 31-1-1942 
A.M. Voss-Bos Emmer Compascuum 1-2-1930 
H. Smit - Bijlsma Emmer Compascuum 2-2-1946 
A.G. Welling - Spijker Emmer Compascuum 2-2-1932 
J. Scholte-Blaauw Emmer Compascuum 9-2-1942 
A.M. Sturre-Deuling Emmer Compascuum 9-2-1938 
M.M. Herbers - Muter Emmer Compascuum 15-2-1936 
J.H. Muller Emmer Compascuum 15-2-1943 
M.H. Schepers - ter Veen Emmer Compascuum 16-2-1943 
F. Ahlers - AB Emmer Compascuum 17-2-1947 
U.L. Folkers - Wesselmann Emmer Compascuum 17-2-1947 
J.A.M. Hendriks Emmer Compascuum 17-2-1939 
J.T. Langen - Vennedunker Emmer Compascuum 18-2-1936 
W.H.J. van Uem Emmer Compascuum 18-2-1941 

 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 
Als u niet wilt dat uw verjaardag vermeld wordt, kunt u dit doorgeven via  
e-mail: lb.willehadus.mhvd@gmail.com of tijdens openingsuren op het 
parochiebureau. Dit i.v.m. de wet op privacy. 
 

VERMELDING IN DE DRENTSE SCHEURKALENDER 
 

Afgelopen jaar hebben we een 
foto ingestuurd naar de 
Drentse Scheurkalender. Het 
is dan lang spannend of het 
ook geplaatst wordt.  
Op maandag 29 november 
was de presentatie, waarvoor 
we werden uitgenodigd. We 
wisten toen nog steeds niet of 
onze foto erin was 
opgenomen.  
In verband met de coronaregels mochten er uiteindelijk maar  
50 mensen daarbij aanwezig zijn en dan maar 1 persoon per uitnodiging. We 
hebben ervoor gekozen er dan niet heen te gaan. Maar omdat onze foto wel 
in de kalender staat, kregen we hiervan een exemplaar. Daarmee hebben we 
de Mariakapel weer mooi onder de aandacht kunnen brengen. 

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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KERSTVERKOOP 
 

De opbrengst van de kerstverkoop heeft al onze verwachtingen overtroffen. 
Dankzij iedereen die heeft meegewerkt en dankzij alle kopers en degenen die 
nog een extra gift hebben gegeven hebben we het prachtige bedrag van € 
1.616, — opgehaald. Iedereen hartelijke dank! 
 

KERSTCADEAU 
 

We hebben in de maand december een speciaal, op onze geluidsinstallatie 
aangesloten, Cd-speler mogen ontvangen. Dank aan de gulle gever(s)! 
 

HOOG BEZOEK BIJ DE KERSTSTAL 
 

Ondanks alle beperkingen hebben we, op 

zondag 2 januari, toch op grootse wijze het feest 

van de Openbaring des Heren, ook wel 

Driekoningen genoemd, kunnen vieren. In 

processie kwam pastoor met de drie koningen de 

kerk binnen. Tijdens het Evangelie, dat bij de stal 

is gelezen, 

hebben de 

koningen hun geschenken Goud, 

Wierrook en Mirre bij de kribbe gelegd.   
 

Samen met de koorzangers en 

parochianen is het een hele mooie viering 

geworden.  

De Drie Koningen bleven de hele viering 

aanwezig en stonden bij de uitgang om 

iedereen een Zalig Nieuwjaar te wensen.  
 

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA 
 

Zaterdag 12 maart om 19.00 uur willen we in onze kerk het 
25-jarig priesterfeest van Marco Conijn vieren. Hij gaat dan 
samen met pastoor Okonek voor in de viering. 

 

Zondag 10 april Palmpasen gezinsviering  
 

Zondag 8 mei Inzegening van het nieuwe Mariabeeld 
 

Zondag 29 mei Parochiedag in Klazienaveen 
 

Maandag 6 juni Maria Vesper  
 

    Zondag 12 juni Gezinsviering MHvD 
 

                             Zondag 26 juni Fancy Fair 
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KERKBIJDRAGE / KERKBALANS 
 

Zoals ieder jaar rond deze tijd start de actie Kerkbalans, 

waarin vooral aandacht gevraagd wordt voor de 

inkomsten van onze St Willehadus locatie, zodat onze 

kerk kan voortbestaan, en er goede werken mee gedaan 

kunnen worden. Juist in deze coronatijd lopen kerken, 

en wij dus ook, inkomsten mis en daarom is uw bijdrage 

zeer welkom. 
 

Naast de kerkbijdrage, is wat u extra geeft voor de actie Kerkbalans. 

Kerkbalans is: met elkaar het vlammetje van geloof bewaken en met hulp van 

God, er samen voor zorgen dat het vlammetje mag groeien en een vuur mag 

worden waaraan mensen zich warmen. Ook wij proberen een kerk te zijn, die 

warmte uitstraalt, die vriendelijk en gastvrij overkomt, kortom: een kerk om bij 

te willen horen. 

 We doen dat in onze mooi onderhouden St. Willehaduskerk, met sfeervolle 

vieringen waarin onze pastores voorgaan en waaraan veel vrijwilligers hun 

bijdrage leveren, van kosters tot bloemversiersters,  

 Van degenen die de misintenties bijhouden tot kerkschoonmakers en 

tuingroep. Van acolieten misdienaars, lectoren tot aan onze vele prachtige 

koren (meer dan 60 leden zijn er, in totaal, op dit moment!) 

 Wij doen dat voor de vele parochianen die meevieren. We doen dat voor 

de tuin rondom kerk, zodat pastorie en kerkhof er prachtig bijliggen. 

 Wij doen dat met onze fraaie Mariakapel, waar vele mensen even een 

kaarsje opsteken. 

 Wij doen dat in ons Parochiehuis waar normaal gesproken buiten 

coronatijd, veel parochianen samenkomen. 

 Wij doen dat iedere zaterdagmorgen bij de stuurgroep, waar het een zoete 

inval is voor veel mensen. 

 Wij doen dat door vrijwilligers die parochianen bezoeken, die parochianen 

een kaartje sturen. 

 Wij doen dat met activiteiten zoals Kerstverkoop, EmmercomPassion, 

Kerstmusical, koffiedrinken enzovoort. 
 

Maar om dit allemaal te kunnen blijven doen, is uw kerkbijdrage én de bijdrage 

voor de actie Kerkbalans van groot belang. 

We durven het dan ook te vragen: ‘mag het ietsje meer zijn’? 
 

Hopelijk kunnen we met elkaar ook in 2022 weer een mooi resultaat halen, 

zodat we in ook dit jaar weer oog hebben voor elkaar en samen kerk zijn. 
 

Alvast hartelijk dank. 
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TAXIPASTORAAT 
 

Ik breng even een vaste klant naar de 
dagbesteding in Emmen. Een collega staat 
daar ook met een bus en heeft nog een voor 
mij bekende dame in een rolstoel in zitten. De 
collega vraagt of ik haar even naar binnen wil 
brengen. Natuurlijk doe ik dat en ik maak een 
praatje met de dame in de rolstoel die 
zichtbaar blij is om mij even te zien. Ik slinger 
binnen een deur open, niet wetende dat er 
achter die deur twee sjoelbakken rechtop 

tegen de muur staan. Heb ik weer, die vallen één voor één boven op mijn rug. 
De aanwezige cliënten lachen zich een breuk terwijl ik er een heb……. 
Gekkigheid maar ik geef bij de leiding even aan dat het ook niet handig is om 
die twee sjoelbakken daar neer te zetten.  
 

Ik heb een zogenaamde foute kersttrui aangetrokken met een Rudolph rendier 
erop. De klanten vinden het prachtig en ik zeg dan steeds dat mijn lichaam er 
zo mooi in uit komt. Beetje humor erin in deze donkere tijd. Ik heb ook nog 
even een buslijn van Emmen naar Gieten met dezelfde trui aan. Er stapt een 
jonge man in die meteen de babbel heeft en in het gesprek aangeeft te werken 
bij het Hunebed centrum in Borger. Hij heeft sinds kort een leuke vriend die hij 
daar ontmoet heeft. Hij vindt mij plezierig in de omgang en daarom krijg ik een 
kerstkaartje van hem. Hij geeft aan er een aantal bij zich te hebben maar altijd 
even uitprobeert of de chauffeur wel gezellig is. Bof ik weer. Bij aankomst in 
Borger wil hij, met het busje en mij in de kersttrui, even op de foto. Mooi man, 
weer eentje blij en al toeterend vervolg ik mijn weg. 
 

Tijdens een late dienst die tot 01.30 uur duurt krijg ik gelukkig een lange rit die 
mij van het AZC Ter Apel, naar Breda brengen mag. Twee en een half uur 
heen en ook weer terug. Ik meld me keurig bij de balie en geef aan een 
minderjarige op te moeten halen die naar Breda mag, hij zou in wachtruimte A 
zitten. Kom ik daar mag ik er niet in en sturen ze me naar B. Daar geven ze 
aan dat hij in A zit. Dus Harry weer terug. Bij dezelfde man geef ik aan dat hij 
er toch moet zitten en….natuurlijk. Maar goed, ik krijg een keurige jongeman 
mee die ik in het Engels aangeef nog even te moeten tanken bij ons op de 
zaak in Emmen. Daar vraag ik of hij koffie of thee wil maar niks van dat alles. 
Misschien nog even een toilet doen, niets. Oké en we gaan richting Breda. Na 
anderhalf uur, midden op de snelweg wil hij plassen en zo te zien wel direct. 
Eerstvolgende benzinestation geef ik aan maar die was afgesloten. Toch even 
in de berm gestopt en de jongen heeft uitbundig staan plassen. Wij weer 
verder, hij heeft zich wel honderd keer verontschuldigd. In Breda keurig 
afgeleverd en met de radio op 10 weer terug. Een mooie dankbare dag mogen 
beleven.                                                               Alle goeds, Harry Fecken 
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KLAZIENAVEEN – LOCATIE HEILIGE HENRICUS 
 

 

 

 

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

 
 

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

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

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

MELDEN 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 
 

Zaterdag 22 januari 
Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der 
Werf, Jan Roufs, Lubertus Beukers en Maria Magretha Hemel en Johannes 
Hermannus Hemel en overl. fam., Louis Wittendorp, Jans van der Weide, 
Truus Wittendorp-Geels. 
 

Zondag 30 januari 
Willem Wittendorp, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk 
van der Werf, Jans van der Weide, Truus Wittendorp-Geels. 
 

Zaterdag 5 februari 
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, Truus Wittendorp-Geels. 
 

Zondag 13 februari 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Gerard 
Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Geert Hendrik 
Tenfelde en Hindrika Gezina Tenfelde-Prinsen en overl. kinderen, Sophia 
Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Johan Wilhelm 
Tieben en Margretha Maria Grummel, Truus Wittendorp-Geels. 
 

OUDERENVIERING  

 
Op woensdag 2 februari om 14.30 uur is er een 
viering in de Dillehof. 
Deze viering is nog onder voorbehoud. 
 

CONTACTMIDDAG voor OUDEREN 
 

Dinsdag 18 januari 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 via tel: 0591-317060 

 

                                               Iedereen is welkom!                      Leo Mensen 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

17 jan t/m 23 jan  H. Beukers 0591-315725  
24 jan t/m 30 jan A. Peters 0591-313627  
31 jan  t/m 06 feb J. Lohuis 0591-313286  
07 feb t/m 13 feb H. Beukers 0591-315725  
14 feb  t/m 18 feb A. Peters 0591-313627  
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 ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 

 
za 22 jan  G. Tobben 0591317515 
zo 30 jan A. Heijnen 0591-315653 
za 05 feb G. Timmerman 0591-317726 
zo 13 feb B. Menzen 0591-316132 
 

OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL 

 
 

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

FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden                                     01 december 
                                Louis Wittendorp 
                                                          87 jaar 
   
                
                18 december 

Johannes van der Weide 
                    81 jaar                                                  31 december 

                                             Truus Wittendorp-Geels 
                84 jaar 

                      04 januari 

Herman Hendrik Bruning 
                          85 jaar 

                                                           
                                                          04 januari 

                                       Geertje Maria Wesseling-Post 
                                                           95 jaar 

Dat zij mogen rusten in vrede. 
 

KAARTEN  

 
Op dinsdag 25 januari is er onder voorbehoud weer 
kaarten in de parochiezaal, het begint om 14.00 uur. 
U kunt contact opnemen met  
Tiny Timmerman  tel: 0591-317726 of met  
Mieke Snippe       tel: 0591-313665 
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ROOSTER LECTOR – ACOLIET 
 

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       of         Albert  tel: 06-44720966 
 

FELICITATIES 
 

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

Dhr. J.H. Savenije  
Mevr. S.A. van Ommen-Pijler 
Mevr. M.M.A. Roling-Wubbels 
Mevr. J.B. van der Giezen-Peters 
Dhr. J.H. Langen.  
Mevr. G.G. Reuvers-Heller 
 

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 locatiebureau. Dit i.v.m. de wet op privacy. 
 

Werkgroep Omzien naar Elkaar 
 

Beste parochianen, 
 

op 7 november is de Allerzielen viering geweest. 
Wij hopen dat u het een goede viering heeft 
gevonden. Wij als werkgroep Omzien naar Elkaar 
in samenwerking met de Avondwakegroep, 
verzorgen deze gebedsviering waarin extra 
aandacht is voor de overledene. Wij willen u graag 
wijzen op meerdere activiteiten van onze 
werkgroep.  
 

Eén daarvan is het bezoeken van mensen van wie 
de partner is overleden met de vraag of hij of zij 
het op prijs stelt of we een keer langskomen voor 
een praatje. En vooral vragen hoe het met u gaat.  
Tevens vragen wij dan of u het op prijs stelt als u 
vanuit het Bisdom een aantal keren wat 
ondersteunende brieven krijgt t.a.v. uw verlies.  
 

Datum Lector Acoliet 

za 22 jan G. Drent R. Harmes 

zo 30 jan G. Lambers H. Maatje 

za 05 feb S. Karstenberg R. Harmes 

za 19 feb DoP  

mailto:lb.henricus.mhvd@gmail.com
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Wij sturen parochianen van 85 jaar en ouder op hun verjaardag een felicitatie-
kaart. Ook voor een ernstig zieke sturen wij ter ondersteuning een kaartje. 
Mocht u zo iemand kennen in uw omgeving, laat het ons dan even weten.  
Graag willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om te vragen of er 
mensen zijn die ons team willen komen versterken, zodat wij onze taken 
kunnen blijven uitvoeren. Voor meer informatie kunt u bellen met één van onze 
leden, de telefoonnummers staan hieronder.  
 

Vriendelijke groet en blijf gezond. 
 

Namens de werkgroep Omzien naar elkaar 
Niek van der Zwet   tel: 06-17754488 
Ria Bakker              tel: 0591-315252 
Truus Beukers        tel: 0591-315725 

 

KERSTVERSIERING IN DE HENRICUSKERK 

 
De Henricuskerk was met Kerstmis prachtig versierd.  
De Bloemenwerkgroep heeft flink veel werk verzet.  
Hieronder ziet u een sfeerimpressie. 
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ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA 

 

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

Website:   mariahertoginvandrenthe.nl 
 

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

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

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

KOSTEN MISINTENTIE: € 6,00  
 
 
 
 
 
 

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

Zondag 23 januari 
Harm en Annie Heidotting-Peters, Leida Peters-Rass, fam. Peters-Lippold, 
fam. Rass-Hemme, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, 
ouders Conen-Thöne, Hendrik Gepken. 
 

Zaterdag 29 januari 
Lucie Kieviet-Bos, pa en ma Post, ouders Jacob en Mia Santing-Abeln,  
Leida Peters-Rass, fam. Peters-Lippold, fam. Rass-Hemme,  
ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard. 
 

Zondag 06 februari 
Leida Peters-Rass, fam. Peters-Lippold, fam. Rass-Hemme,  
ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, ouders Siebum-Nusse. 
 

Zaterdag 12 februari 
Jan Falke, ouders Jacob en Mia Santing-Abeln, Leida Peters-Rass,          
fam. Peters-Lippold, fam. Rass-Hemme, ouders Siebers-Siebum en zonen 
Herman en Gerard, ouders Conen-Thöne 
 

COLLECTESCHEMA 
 

 
 
 
 

OUDERENVIERING WOENSDAG 26 JANUARI 
 

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 
 

17 jan t/m 23 jan Jan Knol 0591-316578 

24 jan t/m 30 jan Tiny Smit 0591-313472 

31 jan t/m 06 feb Luuk Ronde 0591-316208 

07 feb t/m 13 feb Jan Siebers 0591-313282 
14 feb t/m 20 feb Jan Knol 0591-316578 

 

ACOLIETEN 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Onderhoud kerk 

Actie Kerkbalans 

23 jan Marianne Keurs 

29 jan Bertha Heidotting 

06 feb Marianne Keurs 

12 feb Bertha Heidotting 
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LECTOREN 
 
 

 
 
 
 

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 
 

FAMILIEBERICHTEN 

Overleden          Op 21 december 2021 

                      Maria Adelheid Linneman-Thole (Leide) 
                  

                                      in de leeftijd van 92 jaar 

                        De laatste tijd verbleef ze in Zorgvilla Veenoord 
 

                                                                     Dat zij mag rusten in vrede 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

Werkgroep  
 

                    
                                       aandacht voor nabestaanden 
  

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

BLOEMVERSIERING 
 

                                                Mieke Schepers 

                                      Beatrix Scheepbouwer 

                                                      Tinie Rocks 

23 jan Annie Bartels 

29 jan Marianne Keurs 

06 feb Jan Siebers 

12 feb Truus Falke 

mailto:jansiebers@hotmail.com


Pagina | 38  Zwartemeer Klaverblad 

DE BANIER 
 

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 
 

Kerstviering voor de kinderen van de Banier 
 

De weken voorafgaand aan kerst hebben alle groepen van de Banier in hun 
klas een kaarsje aangestoken voor advent.  
 

Dinsdag 12 december 2021 was er weer een persconferentie van meneer 
Rutte. Duidelijk werd dat de corona maatregelen opnieuw weer werden 
aangescherpt en zoals vorig jaar de scholen eerder moesten sluiten. De 
planning moest worden gewijzigd en de kerstlunch moest worden vervroegd.  
 

Donderdag 16 december 2021 was de kerstlunch, de kinderen van de Banier 
mochten in hun kerstkleding naar school. In de ochtend een lekker kerstkoekje 
en een lekkere beker chocolademelk.  
 

Rond de klok van 12 begon de lunch. Alle klassen konden coronaproof hun 
bordje vullen met lekkers. Lekkere gehaktballetjes, kippenpoten, salade, patat. 
Wat een feest en fijn dat dit nog 
allemaal kon! Dit alles is mede 
mogelijk gemaakt door slagerij 
Grouwe, Spar Kroeze en Snackbar 
Zwartemeer. Allemaal super flexibel 
in de planning waardoor de lunch een 
week eerder kom plaatsvinden   
 

17 december 2021 was de laatste 
schooldag. Tijdens de afgelopen dagen hebben de kinderen in de klas 
stilgestaan bij het kerstfeest en leuke dingen gemaakt. 
 
We hopen op een mooi gezond 2022 met minder coronamaatregelen en weer 
leuke activiteiten voor de kinderen.  
Denkt u ook aan het inleveren van uw oud papier bij de Banier, dit komt ten 
goede van de kinderen van de Banier. Wist u dat u bij ons ook uw oude 
batterijen in kan leveren? Geef ze mee aan uw kind, kleinkind, buurkind, 
neefje, nichtje die op de Banier zit. We hebben een bak op school staan waar 
we batterijen verzamelen en een vergoeding voor krijgen.  

 

Groet de oudervereniging van de Banier. 



 

Klaverblad  Zwartemeer Pagina | 39 

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 
 

Als ik dit schrijf zijn de kerstdagen weer voorbij, echter nog niet 
voor de kerk, want voor de kerk  eindigt de kersttijd pas na de 
doop van de Heer. En dat is in het weekend van 8 en 9 januari. 
En dat houdt in dat de kerststal in de kerk ook blijft staan tot en 
met dat weekend. En dat is maar goed ook, want het opbouwen 
van de kerststal in onze kerk op een verhoging in de hoek van de kerk vergt 
best veel tijd en inspanning. En door de aangescherpte regels rond corona 

hebben nog maar weinig mensen 
van de kerststal kunnen genieten. 
Maar gelukkig had u nog de kans tot 
en met de doop van de Heer. 
Overigens ook dank aan de 
vrijwilligers die hebben meegewerkt 
aan het opbouwen van de kerststal. 
 

Overigens werden alle vrijwilligers 
van onze locatie dit jaar verrast met 
een lekker eetbaar kerstgeschenk 
als dank voor hun inzet. Een veel 
gehoorde opmerking was "dat 
hebben we nog nooit gehad"! De 
reden van dit geschenk was dat er 
zowel in 2020 als in 2021 geen 
gezellige bijeenkomst is geweest 
voor onze vrijwilligers vanwege 
corona. Corona was ook in 2020 de 
reden om af te zien van de grote 
schoonmaak van onze kerk, maar 

dat kon afgelopen jaar niet verder uitgesteld worden omdat de gordijnen nodig 
gereinigd moesten worden en ook het vele spinnenrag verwijderd moest 
worden. Het was een hele klus, maar het resultaat was zichtbaar en dat 
maakte iedereen trots die eraan had meegewerkt. Dank allemaal. 
 

Als u dit artikel leest is het al weer 2022. Een nieuw jaar met wellicht voor u 
ook een aantal goede voornemens. De meest gehoorde zijn meer aandacht 
aan mijn gezin en familie, gezonder leven en  afvallen,  meer bewegen  en 
minder stress. Zelfs de zorgverzekeraars bieden je hulp aan om je goede 
voornemens te verwezenlijken. Vreemd genoeg hoor en lees je nooit bij deze 
goede voornemens dat mensen zich meer op hun geloof willen gaan richten of 
weer meer naar de kerk willen gaan om de geloofsfamilie waar ze toebehoren 
vaker te kunnen ontmoeten. En één uurtje kerkbezoek in de week brengt 
wellicht ook de nodige rust in uw leefpatroon. Maar wie weet?  
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In de vorige weetjes heb ik vermeld dat 2 
journalisten van Dagblad Trouw in onze 
kerk aanwezig waren voor een artikel over 
een kerkgemeenschap met een 
buitenlandse voorganger. Ik heb het artikel 
met foto's ontvangen van een mede-
parochiaan, waarvoor dank, en ik vond het 
een heel mooi stuk. Het is te groot om het 
hier over te nemen. Ik zal het geprinte 

artikel daarom ter inzage leggen in de hal van de kerk, zodat u het nog eens 
kunt inzien en lezen. Het artikel verscheen op 30 november 2021 en droeg als 
titel "Van Drenthe tot Zuid - Limburg: zo ziet de zondagsmis eruit op vier 
plekken in het land". 
 

Het onderzoek van Dagblad Trouw naar de geloofsbeleving van de rooms-
katholieke kerk was ook aanleiding voor een artikel in het Dagblad van het 
Noorden op 21 december 2021 met als kop "Katholieken diep in het rood". En 
met rood bedoelde men geen schaamrood maar rode cijfers. De kosten van 
het in stand houden van de met name vaak monumentale kerkgebouwen is 
bijna niet meer te betalen. En dat is in het bisdom Groningen /Leeuwarden niet 
anders. In het artikel wordt vermeld dat het bisdom aan de parochies heeft 
gevraagd om zichzelf een spiegel voor te houden en een gebouwenbeleid te 
gaan maken. Bisschop Van den Hout moet dan voor 1 juli 2023 dit beleid gaan 
beoordelen en goedkeuren staat in het artikel, waarin ook wordt vermeld dat 
een aantal parochies al bezig is met het ontwikkelen van plannen om hun 
kerkgebouw ook door andere partijen te laten gebruiken tegen een 
huurvergoeding. Het is ook voor onze locatie een hele uitdaging om onze kerk 
te behouden, maar met uw financiële steun zal dat zeker gaan lukken.  
 

Daarom wil ik bij deze de Actie Kerkbalans weer onder uw aandacht brengen. 
Want de envelop van deze actie zal binnenkort bij u in de bus belanden. Zoals 
gemeld in het vorige artikel bestaat uw bijdrage aan de kerk uit een jaarlijkse 
contributie  (€ 60 per volwassene als normbedrag) en een extra gift bovenop 

deze contributie via de actie kerkbalans. Vermeld bij de 
extra gift dan ook Actie kerkbalans! Deze keer is uw 
bijdrage meer dan welkom omdat we veel waterschade 
hebben opgelopen aan onze keuken door een 
gesprongen heet waterleiding. Alvast dank voor uw 
bijdrage. 

 

Zoals gemeld bestaat onze locatie in 2021 100 jaar. Vanwege corona 
maatregelen is het niet mogelijk geweest om hier de juiste aandacht aan te 
schenken en wij hopen dat we dat in 2022 wel kunnen  gaan doen. We zullen 
u hierover  in de loop van de komende tijd blijven informeren. Om uzelf in de 
100 jaar historie van onze locatie te verdiepen stel ik u de vraag hoeveel 

2022 
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pastoors wij in deze 100 jaar hebben gehad. Volgende keer geef ik u het 
antwoord en de namen. 
 

Ook hopen we dat we in 2022 
weer onze jaarlijkse locatie- 
contactdag kunnen gaan 
houden, want dat brengt de 
nodige gezelligheid mee in onze 
geloofsgemeenschap. Tenslotte 
nog een oproep om meer leden 
voor ons gemengd koor. We 
hebben nog maar één koor en 
dat willen we graag zo lang 
mogelijk houden.  
 

De start van het kerkbezoek in 2022 was er eentje om niet van de daken te 
schreeuwen. De dienst was op nieuwjaarsdag om 16.00 uur. Dat is natuurlijk 
ook een tijdstip waarop de meesten van ons met andere zaken bezig zijn. Maar 
pastoor Okonek en ik waren paraat om voor onze bezoekers een 
eucharistieviering te gaan houden. Tot enkele minuten voor 16.00 uur was er 
een gast uit Klazienaveen aanwezig. Toen er even later nog een vaste 
bezoeker van onze kerk binnen kwam hebben we besloten om de viering door 
te laten gaan. Voor de pastoor was het in zijn openingszin ook even wennen. 
Hij opende zoals gebruikelijk met broeders en zusters, maar herstelde dit al 
snel in beste broeders voor de 2 aanwezige mannen. Hopelijk wordt het beter 
in de komende weken. Bijzonder was 
nog dat ik de volgende dag een mailtje 
kreeg van een van de twee bezoekers 
waarin mij werd meegedeeld dat ik 
vergeten was om een collecte te 
houden tijdens de dienst en dat hij zijn 
bijdrage voor de collecte alsnog had 
overgemaakt op onze bankrekening. 
Nou met zulke parochianen in ons 
midden komen we er wel. Bedankt  
voor de bijdrage en de attente reactie. 
 

Voor u allen 
een gelukkig 

en voorspoedig nieuwjaar. 
                                                                
JS 
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We hopen allemaal op een vredige manier aan ons 
eind te komen, niet te pijnlijk en omringd door 
familie en vrienden. Ik heb het over onze eigen 
dood en die van onze naasten. We discussiëren 
over dit onderwerp, met name in de politiek als het 
gaat over ‘voltooid leven’. Ook in de medische 
wereld is het een actueel gespreksonderwerp, want 
de bestaande euthanasiepraktijk vraagt nogal wat 
van artsen en verzorgenden, en ook van geestelijke 
bedienaren. Hun geweten wordt namelijk 
aangesproken, en er wordt iets van hen gevraagd 

waar ze niet aan willen of kunnen meewerken.  
 

In november verscheen er een essay van Theo Boer, hoogleraar Ethiek van 
de Gezondheidszorg aan de Protestantse Theologische Universiteit. Hij stelt 
kritische vragen bij de huidige praktijk en mentaliteit. Hij pleit niet voor een 
verandering van de huidige wetgeving, en dat doet hij omdat hij een eerlijke 
en vrije discussie wil. Hij zet de lezer wel aan het denken. Zo stelt hij de vraag 
wat het betekent als je vraagt niet meer te willen leven, niet meer te willen 
bestaan. We kunnen – los van ons geloof – niets zeggen over het niet bestaan, 
want we weten niet wat dat is. De vraag van degene die wil sterven is eigenlijk: 
ik wil dít leven niet meer zoals ik het nu ervaar. Is euthanasie het antwoord op 
die hulpvraag? Moeten we niet meer investeren in palliatieve zorg en in het 
liefdevol aanwezig zijn bij de zieke. 
 

Een vraag om euthanasie komt vaak vanuit de mening dat men autonoom is. 
De ene mens zegt: ik heb het leven gekregen en ik heb er niet om gevraagd, 
dus mag ik er ook over beschikken. Maar ik zou zeggen: ik heb het leven 
gekregen en degene van wie ik het gekregen heb, heeft er (iets van) zichzelf 
in uitgedrukt, dus ik mag er niet zomaar over beschikken.  
 

Ik zou wensen dat het essay van Theo Boer bijdraagt aan een 
mentaliteitsverandering als het gaat over het onderwerp ‘levenseinde’, dat 
christelijke uitgangspunten serieuzer worden genomen en dat we er minder 
gemakkelijk over doen, want het is niet zomaar iets. Het gaat over leven en 
dood van een concrete persoon. 

+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden 

 COLUMN VAN DE BISSCHOP  -  EIND GOED 
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JONGERENPLATFORM  
 

Misbezoek, eten en film: jongerenactiviteit in Bolsward. 
Samen gezellig koken, de mis vieren en een film kijken. 
Dat zijn de plannen voor de volgende activiteit van het 
Jongerenplatform. We komen samen in Bolsward op 25 
februari 2022 rond 16.30 uur om elkaar te ontmoeten, te 
groeien in geloof en met z’n allen te koken. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Aanmelden kan via 
https://forms.gle/DSq1YMqZB2GtRybMA  
We hopen jullie eind februari in Bolsward te zien! 
 
 

ROEPINGENAVONDEN EN ROEPINGENWEEKENDEN 2022  
 

Na succesvolle avonden én een ochtend worden de roepingenavonden 
voortgezet in 2022. Iedere derde vrijdag van de maand organiseert pastoor 
Tjitze Tjepkema in Heerenveen de roepingenavond. Elke avond begint met 
een Eucharistieviering, waarna met z’n allen gegeten wordt. Daarna volgt 
catechese aan de hand van de Youcat bijbel. Tijdens de avonden is veel ruimte 
voor gesprek. Zo leren jongeren elkaar kennen en leren ze over elkaars 
roeping. Deelnemers komen uit het hele bisdom en een aantal van daarbuiten; 
allemaal in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. 
 

Benieuwd?   De roepingenavonden staan open voor alle geïnteresseerden in 
de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Voor meer informatie en aanmelding kun je 
contact opnemen met Johan Krijnsen: M 06-25248674 of via de 
mail: johankrijnsen@hotmail.com 
 

Data van Roepingenavonden en kloosterweekenden in 2022: 

• 21 januari 

• 18-20 februari – Roepingenweekend in klooster Thuine  

(meer informatie, zie contactpersoon) 

• 18 maart 

• 15 april – Chrisma mis in Groningen voor wijding van de heilige oliën 

• 20 mei 

• 17 juni 

• 15 juli 

• 19 augustus 

• 16 september 

• 14-16 oktober – Roepingenweekend in klooster Thuine  

(meer informatie, zie contactpersoon) 

• 18 november 

• 16 december 

https://forms.gle/DSq1YMqZB2GtRybMA
mailto:johankrijnsen@hotmail.com


 

Verlangen 

Heer, mijn God,  
ik weet niet waar ik heenga, 
Ik ken de weg niet die voor me ligt, 
Ik kan niet met zekerheid zeggen  
waar hij zal eindigen, 

 

Ook ken ik mezelf niet echt,  
en als ik denk dat ik Uw wil volg,  
dan betekent dit nog niet  
dat ik dat ook werkelijk doe, 

 

Maar ik geloof, dat het verlangen  
om U te behagen, 
U in feite ook behaagt, 
En ik hoop in dat verlangen te leven  
bij alles wat ik doe, 

 

Ik hoop nooit iets te doen zonder dat verlangen, 
Als ik dit doe, dan weet ik  
dat U mij zult leiden langs het juiste pad,  
hoewel ik er misschien niets van begrijp, 

 

Daarom zal ik altijd op U vertrouwen,  
ook al lijk ik verloren en in de schaduw van de dood, 

 

Ik zal niet bang zijn  
want U bent steeds bij mij,  
en u zult mij nooit aan mijn lot overlaten  
om mijn gevaren alleen te doorstaan, 

 
Uit: Van Drie Engelen tot Driekoningen, Thomas Merton 


