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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 25 februari 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 3 jrg 7 

loopt van 19 maart t/m 08 april 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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U hoeft zich niet meer aan te melden voor een viering. Wel blijven 
gehandhaafd de 1,5 meter, het dragen van een mondkapje bij verplaatsen in 
de kerk, en het desinfecteren van de handen.  

 

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

zaterdag Klazienaveen DoP 19.00 Henricuskoor 

 Emmer-Compas Pastor Mielnik 19.00 Heren 

zondag Barger-Compas  DoP 09.30 Dames 

 Zwartemeer Pastor Mielnik 10.00 Gemengd koor 

dag 26 & 27 februari 8e zondag d/h jaar tijd koor 

zaterdag Zwartemeer Pastoor Okonek 19.00 Volkszang 

 Barger-Compas Pastor Mielnik 19.00 Dames 

zondag Klazienaveen Pastor Mielnik 09.30 Care Free ‘16 

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 10.00 Enjoy 

dag 2 maart Aswoensdag MHvD tijd koor 

woensdag Klazienaveen  Pastoor Okonek 19.00 Henricuskoor 

 Emmer-Compas Pastor Mielnik 19.00 Dames & Heren 

dag 5 & 6 maart 1e zondag 40-dagentijd tijd koor 

zaterdag Klazienaveen Pastor Mielnik 19.00 Henricuskoor 

 Barger-Compas Pastoor Okonek 19.00 Heren 

zondag Emmer-Compas Pastor Mielnik 10.00 Xtra-Eigen-Wijs 

 Zwartemeer Pastoor Okonek 10.00 Gemengd koor 

 Klazienaveen  
Poolse viering 

Pastoor Okonek 14.00  

dag 12 & 13 maart 2e zondag 40-dagentijd tijd koor 

zaterdag Zwartemeer  DoP 19.00 Gemengd koor 

 Emmer-Compas Pastoor Okonek  en 
Pastoor Conijn  

19.00 Enjoy 

zondag Klazienaveen Pastoor Okonek 09.30 Jesus Freaks 

 Barger-Compas DoP 09.30 Heren 

dag 19 & 20 maart 3e zondag 40-dagentijd tijd koor 

zaterdag Klazienaveen Pastoor Okonek 19.00 Jesus Freaks 

 Emmer-Compas Pastor Mielnik 19.00 Dames 

zondag Barger-Compas Pastoor Okonek 09.30 Dames  

 Zwartemeer Pastor Mielnik 10.00 Gemengd koor 

dag 26 & 27 maart 4e zondag 40-dagentijd tijd koor 

zaterdag Zwartemeer Pastoor Okonek 19.00 Gemengd koor 

 Barger-Compas Pastor Mielnik 19.00 Dames 

zondag Klazienaveen Pastor Mielnik 09.30 Henricuskoor 

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 10.00 Heren 

VIERINGEN OP DE LOCATIES 
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dag locatie   voorganger  tijd 

23 feb Zwartemeer  Kerk  Pastor Mielnik 14.00  

01 mrt Emmer-Compas Kerk  Pastor Mielnik 14.00 

02 mrt Klazienaveen Dillehof  Pastoor Okonek 14.30 

10 mrt Barger-Compas Kerk Pastor Mielnik 14.00 

15 mrt Klazienaveen Kerk Pastoor Okonek 14.00 
 
 
 

 

 
 

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 07 14 feb t/m 20 feb Pastor Mielnik 

Week 08 21 feb t/m 27 feb Pastor Mielnik 

Week 09 28 feb t/m 06 mrt Pastor Mielnik 

Week 10 07 mrt t/m 13 mrt Henk Kuhl 

Week 11 14 mrt t/m 20 mrt Pastoor Okonek 

Week 12 21 mrt t/m 27 mrt 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 
Henk Kuhl       tel: 06-57504680 

 
 
 
 

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 
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. 
 

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 
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WOORD VAN DE PASTOOR - OP WEG NAAR PASEN…. 
 

Beste parochianen, de tijd vliegt het is al bijna maart 
en op 2 maart (Aswoensdag) begint de 
veertigdagentijd. In de religieuze volkstraditie wordt 
deze tijd ook als vastentijd gekend. Vasten betekent 
dat wij ons onthouden van voedsel, drank en andere 

activiteiten of genoegens om ons te kunnen concentreren op geestelijke groei. 
 

Vasten is een manier om aan God en onszelf te laten zien dat we onze relatie 
met Hem serieus nemen. Voor veel mensen is de vastentijd een tijd om wat 
aan het gewicht te werken: ‘Ik ontzie bepaalde dingen want dat is goed voor 
mijn lichaam.’ Natuurlijk is het goed zorgzaam om te gaan met ons lichaam, 
dat door God aan ons is toevertrouwd. Maar vasten heeft in die zin ook alles 
te maken met onze geest. Sterker nog: met onze relatie met onszelf, die soms 
ook onder druk staat. De relatie met onze medemensen waarvoor soms geen 
tijd is. En voor alles onze relatie met God: ‘Ik heb haast geen tijd gehad naar 
de kerk te gaan, terwijl ik het eigenlijk zo nodig heb.’  
 

Vasten is niet altijd gemakkelijk. Maar juist door bepaalde eet en 
drinkgewoontes te veranderen of tijdelijk te minderen komt er ruimte voor 
bezinning. Ruimte om voor jezelf na te gaan in deze vastentijd: waar wil ik aan 
“vast” houden, in mijn relatie tot God, tot andere mensen en tot mijzelf. Ruimte 
voor God: Wie zich naar God toekeert wordt er rijk voor beloond. Daarvan 
verzekert ons de evangelist Mattheüs: ‘Wanneer je vast, zet dan geen somber 
gezicht zoals de schijnheiligen, want zij vertrekken hun gezicht om met hun 
vasten op te vallen bij de mensen. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al. 
Maar als jij vast, zalf dan je hoofd en was je gezicht, opdat het bij de mensen 
niet opvalt dat je vast, maar wel bij je Vader, die in het verborgene is; en je 
Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen’. (Matteüs 6:16-18). 
 

Ruimte voor anderen: Zo is de Veertigdagentijd bij uitstek geschikt om werk te 
maken van naastenliefde en diaconie. Het bezoeken van eenzame mensen, 
mensen die het minder hebben een extraatje geven, aandacht schenken aan 
elkaar, weer mensen voor elkaar te zijn. 
 

De vastentijd begint met de mogelijkheid om op Aswoensdag tijdens een 
viering in de kerk een askruisje te halen. De priester zet met as (as gewonnen 
door de palmtakken van Palmzondag van het voorgaande jaar te verbranden) 
een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers, om hen aan te sporen tot 
bezinning, boete en bekering. Het is een uiterlijk teken, maar het gaat er meer 
om wat er onder dat askruisje gebeurt!  
 

Zoals de as op de aarde wordt gestrooid om de grond vruchtbaar te maken. 
Mag het askruisje ons helpen om van de weg naar Pasen een vruchtbare weg 
te maken. In die zin wens ik ons allen, ook namens pastor Karol, een 
vruchtbare tijd op weg naar Pasen. 
                                                                              Pastoor Józef Okonek SChr 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
 

De laatste bestuursvergadering hebben we 
teruggekeken naar 2021. Wat hebben we 
bereikt? En welke uitdagingen willen we in 
2022 aangaan. 
 

We merken dat we veel bezig zijn geweest 
met de “organisatie”. Veel is geautomatiseerd 
en gedigitaliseerd. En dat is mooi. Dat is iets 
waar we met elkaar trots op mogen zijn. 
 

De uitdagingen liggen voor dit jaar bij onze 
missie. Hoe kunnen we Gods Liefde door 
laten klinken in ons dagelijks leven? Hoe 
kunnen wij een ander helpen die Liefde te ervaren? Hoe kunnen we er meer 
zijn voor elkaar? Met deze vragen zullen we dit jaar aan de slag gaan. Een 
voorbeeld is de parochie-vrijwilligersavond, waar u verderop meer over leest. 
En de parochiedag is al gepland in Klazienaveen. Noteert u daarvoor alvast 
zondag 29 mei in uw agenda? 
 

Deze en andere activiteiten zullen hopelijk bijdragen aan het samen 
geloofsgemeenschap zijn. Een gemeenschap waarin we allemaal nodig zijn 
en allemaal ons steentje aan moeten bijdragen. 

 

 

GELOVEN NU  
 

Op maandag 7 maart is er weer een 
bijeenkomst van Geloven Nu. 

Deze zal plaatsvinden in de Parochiezaal van 
Emmer-Compascuum, aanvang 19.30 uur. 

 

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

Als corona geen roet in het eten gooit  
Staat de deur open - de koffie/thee klaar 

en is iedereen van harte welkom om mee te praten. 
 

Geloven Nu - groep 
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UITNODIGING EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN VORMSEL 2022 
 

In januari zijn we parochie-breed begonnen met het voorbereiden van de 
Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel catechese. De locaties gaan dit 
weer gezamenlijk voorbereiden, maar de catecheselessen worden op alle 
locaties afzonderlijk gegeven. 
 

De uitnodigingen voor de catechese zijn inmiddels verstuurd. Heeft u geen 
uitnodigingen ontvangen, dan kunt u uw kind opgeven per mail: 
mariahertoginvandrenthe@gmail.com 
Wij vragen u om dit z.s.m. te doen i.v.m. de geplande ouderavonden. 
 

De ouderavonden staan gepland op: 

  Communie  Vormsel 

16 feb Zwartemeer 19.30 tot 20.30 uur 20.30 tot 21.30 uur 

17 feb Klazienaveen 19.30 tot 20.30 uur 20.30 tot 21.30 uur 

02 mrt Emmer-Compas 20.00 tot 20.30 uur 20.30 tot 21.30 uur 

03 mrt Barger-Compas 19.30 tot 20.30 uur 20.30 tot 21.30 uur 
 

Gezamenlijke werkgroep Catechese 
 

VASTENACTIE 2022 – JE LAND IS JE LEVEN 
 

Ieder jaar steunen we projecten die te maken 
hebben met landrechten. Zo konden we in 2020 
22.000 indianen, kleine boeren en andere 
mensen steunen bij hun strijd voor landrechten. 
 

In 2022 zetten we drie andere landrechten 
projecten in de schijnwerpers zodat mensen op 
hun land kunnen blijven wonen en werken. In 

Guatemala worden drie Maya-gemeenschappen bedreigd in hun 
bestaanszekerheid door plannen voor een grote waterkrachtcentrale. 
 

Vastenactie ondersteunt deze gemeenschappen met de reparatie van de 
drinkwatersystemen om hun huidige levensomstandigheden te verbeteren. In 
Syrië maakt oorlog het vaak onmogelijk dat mensen op hun eigen land blijven. 
884.000 Syriërs leven in vluchtelingenkampen in Libanon, zij hebben geen 
eigen plek meer om te wonen. Vastenactie ondersteunt 250 gezinnen in de 
Bekavallei bij het opbouwen van een beter menswaardig bestaan. En in het 
noordoosten van Brazilië waar kleine boeren moeite hebben om voldoende 
voedsel te verbouwen op hun land en die het risico lopen om van hun land 
verjaagd te worden. Vastenactie ondersteunt 60 families; ze ontvangen 
zaaigoed en landbouwtraining en krijgen kassen en bijenkorven om nieuwe 
inkomstenbronnen aan te boren. Mogen zij op onze steun rekenen?  
 

In het weekend van 5 en 6 maart 
zal er in onze parochie op alle locaties 

een themaviering zijn. 

mailto:mariahertoginvandrenthe@gmail.com
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GEMEENSCHAPPELIJKE ZIEKENZALVING 2022 
 

Het sacrament van de ziekenzalving is geen sacrament van de stervenden, 
maar van de levenden. Daarom is het goed het moment van de ziekenzalving 
niet teveel uit te stellen, maar op tijd aan te vragen. De zieke vraagt om kracht 
en Gods nabijheid. Het sacrament kan daarom worden gegeven tijdens een 
proces van ziekte, maar ook in situaties van ouderdom, wanneer iemand zich 
bijvoorbeeld voorbereid op een zware operatie. Naast de goede zorg van 
medici, familie en vrienden is dit sacrament het teken van Gods nabijheid 
en bemoediging. Op diverse momenten vindt er -maand maart- in onze 
parochie een ‘gemeenschappelijke ziekenzalving’ plaats, waarin meerdere 
mensen tijdens een eucharistieviering worden gezalfd. De aanwezigheid van 
meerdere mensen, de viering zelf en ook de ontmoeting daarna, kunnen veel 
betekenen voor mensen.   
Eucharistievieringen met ‘ziekenzalving’ voor alle parochianen:  

• Emmer-Compascuum:  dinsdag 1 maart om 14.00 uur r.-k. kerk. 

• Klazienaveen:       woensdag 2 maart om 14.30 uur  
Woon- en Zorgcentrum Dillehof. 

• Barger-Compascuum:  donderdag 10 maart om 14.00 uur r.-k. kerk. 

• Klazienaveen:       dinsdag 15 maart om 14.00 uur r.-k. kerk. 

• Zwartemeer:       woensdag 30 maart om 14.00 uur r.-k. kerk. 
 

Beste parochianen, het sacrament van ziekenzalving hoeft niet het laatste 
sacrament te zijn, een eindstation, maar, het kan ook een nieuw begin zijn. 
Een bemoediging, een handreiking om door te gaan en verder te groeien in 
geloof. Weet u van harte welkom in de Eucharistievieringen met 
‘ziekenzalving’.                                                          
                                                                               Pastoor Józef Okonek SChr 
 

VRIJWILLIGER GEZOCHT 
 

Het Centraal Bureau is op zoek naar een vrijwilliger met kennis van 
computersystemen of andere netwerken.  
Hij (of zij natuurlijk) zal af en toe gevraagd worden wat hand- en spandiensten 
te doen. Het gaat niet om heel veel tijd en de momenten kunnen altijd in 
overleg gepland worden.  

 
➢ Voel je je betrokken bij onze parochie?  
➢ Heb je verstand van computers?  
➢ Of ken je zo’n iemand?  
 
Laat het ons weten via de parochietelefoon. 
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VRIJWILLIGERSAVOND 20 MEI 
 

Zoals in het vorige Klaverblad was aangekondigd houden we een 
vrijwilligersavond – voor alle vrijwilligers van onze parochie met hun partner – 
op vrijdag 20 mei. Het belooft een gezellige en ook boeiende avond te worden. 
Peter Vermaat zal op boeiende wijze vertellen over Titus Brandsma. Zeer aan 
te bevelen! Houd de datum vast vrij. In het komende Klaverblad leest u hoe u 
zich voor deze avond op kunt geven en op welke locatie in Barger 
Compascuum het is.  
 

Titus Brandsma 
De katholieke kerk maakt binnenkort bekend dat Paus 
Franciscus de Nijmeegse hoogleraar en priester Titus 
Brandsma (1881-1942)  heilig zal verklaren. Brandsma 
was rector magnificus en hoogleraar Filosofie aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij kwam om het leven 
in concentratiekamp Dachau, een half jaar nadat hij 
wegens zijn verzet tegen het nationaalsocialisme door 
de nazi’s was gearresteerd. In 1985 werd Titus 
Brandsma al zaligverklaard. Op donderdag 25 
november 2021 is de heiligverklaring weer een stap 

dichterbij gekomen. Paus Franciscus heeft het wonder erkend dat wordt 
toegeschreven aan Brandsma: de genezing van pater Driscoll. 
 

Peter Vermaat 
Peter Vermaat is dichter verteller, 
poppenspeler, theatermaker.  
Hij vertelt verhalen voor volwassenen.  
Hij maakt daarbij gebruik van – vaak 
levensgrote – poppen en objecten.  
Op 20 mei vertelt Peter Vermaat over  
Titus Brandsma.  
 

NIEUWS VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 
 

Al jaren is er een ontwikkeling dat steeds minder mensen 
begraven worden. Wat betekent dat voor onze begraafplaatsen? 
We merken in ieder geval dat er meer graven geruimd worden 
dan dat er gevestigd worden. Betekent dat er onze 
begraafplaatsen op termijn geen bestaansrecht meer hebben? 

Over deze vragen hebben de beheerders, het Team Begraafplaatsen (de 
mensen, die voor het financiële en administratieve gedeelte zorgen) en een 
aantal bestuursleden nagedacht.  
 

Deze eerste avond hebben we besteed aan “Dromen”. We hebben gezocht op 
welke terreinen er kansen liggen. En we hebben gemerkt dat er nog heel veel 
mogelijkheden zijn, die verder onderzocht moeten worden.  
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Hiermee zullen we de komende maanden, want daar moet goed over 
nagedacht worden en er moet veel uitgezocht worden, wel druk mee bezig zijn. 
 

Hoewel het plan er ligt om u, als rechthebbenden of als bezoekers van onze 
begraafplaatsen, daar (meer) bij te betrekken, 
hebben we afgesproken dat we eerst wat 
voorwerk doen om u plannen voor te kunnen 
leggen, die reëel en haalbaar zijn. Maar heeft 
u ook bepaalde dromen m.b.t. de 
begraafplaats, die u nu al met ons wilt delen? 
Laat het ons weten. De meeste beheerders 
zijn regelmatig op de begraafplaats en anders 
kunt u ook de parochietelefoon bellen. 
 

ZIJ HEEFT EEN VERHAAL 
 

Paus Franciscus heeft najaar 2021 een bijzondere 
stap gezet. In het synodale proces 2021-2023 
worden de gelovigen om raad gevraagd voor de 
toekomst van de kerk en de wereld. Franciscus 
nodigt daarbij nadrukkelijk ook vrouwen uit. Het 
Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) neemt deze uitnodiging van harte aan en 
zal zich in dit proces de komende maanden inzetten voor het ophalen van 
verhalen en verlangens van vrouwen rond de Rooms-Katholieke Kerk. 
 

De paus wil dat we de komende twee jaar samen nadenken over onder andere 
de gemeenschap en de praktische invulling van het geloof. Ook de positie van 
de leken in de kerk komt aan bod. Bisdommen, parochies en andere kerkelijke 
organisaties gaan met elkaar in gesprek. Ieder kan meedoen met deze 
verschillende gesprekken. Het project ‘Zij heeft een verhaal’ van het Netwerk 
Katholieke Vrouwen wil, in het kader van dit synodale proces, een goed 
podium bieden aan vrouwen. 
 

Vanaf 17 januari 2022 staat op de website van het NKV een online vragenlijst. 
Deze vragenlijst is individueel te beantwoorden. Daarnaast hopen ze dat er 
onderling hierover mooie gesprekken en ontmoetingen kunnen ontstaan.  De 
consultatie loopt tot 31 maart. Op 8 april zal de eerste presentatie van de 
resultaten plaatsvinden. In april werken we verder aan de resultaten en in mei 
dragen we  de uitkomsten over aan Mgr. De Korte, bisschop van Den Bosch 
en referent voor Vrouw en Kerk. 
 

Wij zouden het leuk vinden om ook in onze parochie hier aandacht aan te 
geven. Vrouwen (en mannen) die hierover mee willen praten, kunnen zich 
opgeven via de parochietelefoon of via het secretariaat 
(mariahertoginvandrenthe@gmail.com). Datum (eind februari) en locatie 
worden in overleg met de deelnemers vastgesteld. 
  

mailto:mariahertoginvandrenthe@gmail.com
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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:            Vacant 
Communicatie:          Vacant 
Diaconie/catechese:       Marja Grummel     0591-348843 
Liturgie/gemeenschapsopbouw: Vacant 
      
 
REDACTIE EN LOCATIEBUREAU  
Mailadres: lb.joseph.mhvd@gmail.com  
of in de brievenbus van de pastorie   
 
 
CONTACTPERSOON BEZORGING 
Truus Dijck  tel: 06-16387733 
 
 
 
 
 

mailto:lb.joseph.mhvd@gmail.com
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We wensen u een hele fijne dag 

Van Harte Gefeliciteerd 

GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 20 februari 
Marleen Siebum-Hartmann, ouders Pruim-Tiben, Lies Lingenaar-Hogelink. 
 

Zaterdag 26 februari 
fam. Linnemann-Drees, fam. Nijzing-Heller, Lies Hartmann,  
Marleen Siebum-Hartmann, Lies Lingenaar-Hogelink, Jo Robben. 
 

Zaterdag 5 maart                                                       1e zondag 40 dagentijd 
Frans Wittendorp, Marleen Siebum-Hartmann, Wim Wehkamp,  
Lies Lingenaar-Hogelink. 
 

Zondag 13 maart                                                       2e zondag 40 dagentijd 
Annie Greve-Gepken, fam. Linnemann-Drees, Marleen Siebum-Hartmann. 
 

KOSTERS 
 

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

OUDERENVIERING 
 

Op donderdag 10 maart 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                         Lies Lingenaar-Hogelink 
 

17 augustus 1943          21 januari 2022 
 
     We wensen de familie Gods Kracht en sterkte toe! 
 

 

FELICITATIES 75 JARIGEN OF OUDER 

 
25 februari  M.G. Harms-Bruins 
26 februari  A.H. Immink 
28 februari  A.G. Rolfes-Schiphauwer 
02 maart   W.H. Berends 
06 maart   J.M.G. Harms-Linnemann 
09 maart   J.G. Kuhl 
13 maart   H. Hake-Hemmen 
 

We plaatsen maandelijks een lijst met 75 jarigen. Wilt u niet genoemd worden, 
neem dan even contact op met het locatiebureau. 
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KOFFIE DRINKEN 
 

Binnenkort hopen we u weer uit te kunnen nodigen voor een 
kopje koffie of thee. Houdt u de mededelingen in de gaten? 
 

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. 
Ook kunt u uw interesse kenbaar maken op het locatiebureau dat elke 
donderdagavond van 18.30 uur-19.00 uur is geopend. 
 

VERTREK HERMAN WEHKAMP 
 

Per 1 januari j.l. heeft Herman Wehkamp zijn functie als 
beheerder van de begraafplaats neergelegd en daarmee 
ook zijn deelname aan de locatieraad. Herman heeft zich 
jarenlang ingezet als beheerder en velen van u hebben 
hem vast regelmatig getroffen op de begraafpaats. 
Gelukkig blijft Herman betrokken bij onze locatie als 
enthousiast lid van het Herenkoor. 

 

We willen Herman enorm 
bedanken voor alles wat hij 
voor onze locatie en in het bijzonder voor de 
begraafplaats heeft gedaan.  
 

  Locatieraad Barger Compascuum 
 

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. 
 

SCHOONMAAK KERK 
 

Op donderdag 17 februari, 24 maart, 28 april, 2 juni, 7 juli, 11 augustus,  
15 september, 20 oktober, 17 november en 16 december wordt de kerk 
schoongemaakt.  

mailto:lb.joseph.mhvd.@gmail.com
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TOEKOMST LOCATIERAAD 
 

Zoals u al een paar keer in het Klaverblad heeft kunnen lezen, heeft onze 
locatieraad steeds meer vacatures. Er gaan wel mensen weg, vaak na al 
jarenlange inzet, maar het is steeds moeilijker om de ontstane vacatures op te 
vullen. 
 

Daarom heeft de locatieraad, samen met het parochiebestuur, een avond 
belegd en een aantal contactpersonen van werkgroepen uitgenodigd om mee 
te denken, hoe het verder moet. Want als we een levende 
geloofsgemeenschap willen, dan moeten we het met z’n allen doen. 
 

De komende tijd gaan de huidige locatieraadsleden 
inventariseren wat er gedurende een jaar allemaal gedaan 
moet worden en wanneer dan en daarnaast welke 
vrijwilligers dat al doen. Hiermee brengen we ook in beeld 
waar nog uitdagingen liggen en waar we u als betrokken 
parochiaan voor gaan vragen. Want als we allemaal iets 
doen, dan is het voor niemand te veel en kunnen we ook 
(van) alles doen.  

Kunnen we op u rekenen? 
 

Locatieraad Barger Compascuum 
 

VRIJWILLIGERSKLUS IN HET ZONNETJE 
 

Ook op onze locatie zijn we op zoek naar vrijwilligers. 
Graag willen we een paar klussen extra onder de 
aandacht brengen en we hopen dat u meedenkt wie 
daarvoor benaderd zou kunnen worden. Maar 
natuurlijk mag u ook u zelf hiervoor aanmelden! 

 

GEZOCHT MENSEN, DIE REGELMATIG EEN RONDJE IN HET DORP 

WANDELEN OF FIETSEN 

Voor het rondbrengen van het Klaverblad zoeken wij 
mensen, die regelmatig een rondje door het dorp 
wandelen of fietsen. Het gaat om 11 keer per jaar het 
Klaverblad in de brievenbus doen bij 15 tot 20 
adressen.  
 

GEZOCHT MENSEN VOOR KLEINE KLUSJES ZOALS 

WAT LOODGIETER- OF TIMMERWERK 

In de pastorie en in de Kerk zelf zijn er wat kleine klusjes, 
die we graag gedaan willen hebben. Soms gaat het om 
wat loodgieter werk, dan weer om wat timmerwerk. Het 

gaat echt om kleine klusjes, dus heeft u wat tijd over en bent u handig of 
misschien zelfs een specialist op een bepaald terrein?  
Laat het ons weten. In overleg met u maken we dan graag wat afspraken! 
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RECHTHEBBENDE ADVIES RAAD (RAR) 
 

Graag willen we dat de rechthebbenden van de graven op onze begraafplaats 
meedenken over de plannen op deze begraafplaats. Met het huidige budget is 
het best een uitdaging om het normale onderhoud te kunnen uitvoeren, laat 
staan het groot onderhoud. Samen met rechthebbenden willen we kijken waar 
prioriteiten liggen en misschien ook wel waar we extra gelden vandaan kunnen 
halen. 
 

Deze RAR zal, naar verwachting twee keer per jaar 
bij elkaar komen, één keer rondom maart om een 
plan te maken en één keer rondom oktober om te 
kijken wat er gerealiseerd is. Bent u rechthebbende 
en wilt u ook meedenken, dan kunt u zich 
aanmelden via de parochietelefoon of bij Henk 
Harmes. De telefoonnummers vindt u op blz. 4. 
 

OPROEP 
 

Op 19 maart aanstaande is weer de jaarlijkse potgrondactie. 
Op die morgen komen de vrijwilligers weer bij u aan de deur. 
De zakken van 40 liter kosten €3,50 per zak en 3 voor €10,- 
 

U kunt de potgrond eventueel ook bestellen bij het 
locatiebureau. Wel vragen we u dan om dit meteen af te 
rekenen. 
 

DAMESKERKKOOR 
 

Wij zoeken dames die ons dameskerkkoor 
willen komen versterken. Wij repeteren op 
maandagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 
uur in de kerk/dagkapel.  
 

Kom gerust ’n keertje binnen tijdens de 
repetitie en zie of het iets voor u is. 
Ook kunt u contact opnemen met Truus Linnemann tel: 0591-349333 of  
tel: 06-25555157. 
 

FELICITATIES 

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

Van harte 

feliciteren 



Pagina | 22  Emmer-Compascuum Klaverblad 

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 
 
 
 
BEGRAAFPLAATS: 
Beheerder:    Joh Heine  0591-351905 
 
 
 
REDACTIE EN LOCATIEBUREAU  
Mailadres:    lb.willehadus.mhvd@gmail.com 
 
 

 
 
 
 

http://www.mariahertoginvandrenthe.nl/
mailto:willehadus.mhvd@gmail.com
mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zaterdag 19 februari 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, ouders Welling-Tieben, Renk 
Kuper, overl. fam. Kuper-Wolbers, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus 
Welling, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Annie Thole-Wierenga, Marlies 
Unij-Plagge. 
 

Zondag 27 februari 
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, pastoor van 
den Barselaar, zuster Bernardo, ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, 
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Marlies Snuverink-
Sturre, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Annie Thole-Wierenga, ouders 
Welling-Ameln. 
 

Zondag 6  maart                                                  1e zondag 40 dagentijd  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Truus Over-
Meijer, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, Diny Hendriks, Renk 
Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, Jan Geert Meijer, 
Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Annie Thole-Wierenga, ouders Welling-
Ameln, ouders Over-Wubbels, voor ouders van ongedoopt gestorven 
kinderen. 
 

Zaterdag 12 maart                                             2e zondag 40 dagentijd  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea 
en Hans, Renk Kuper, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, 
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, Gré van 
Uem-Mensink, Henk Scheven, Taeke Graafsma, Herman 
Heijnen, Annie Thole-Wierenga. 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

ma 14 feb t/m zo 20 feb René Berendsen 0591-353630 
ma 21 feb t/m zo 27 feb Diny de Roo 0591-351697 
ma 28 feb t/m zo 06 mrt José Wessel 06-27369058 
ma 07 mrt t/m zo 13 mrt Margriet Ahlers 0591-354093 
 

LOCATIEBUREAU 
 

 
 
 
 
 
 

do 24 feb Ans Berendsen 
do 03 mrt Tilda Heine 
do 10 mrt Tiny Hogenbirk 
do 17 mrt Adelheid Kuper 
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MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

DATUM MISDIENAAR/ACOLIET LECTOR 

za 19 feb Rianne Hoesen + misdienaar Harry Fecken 
zo 27 feb Willie Dijck Henriëtte Bolk 
wo 02 mrt Aswoensdag Erik Meijer 
zo 06 mrt Marit Gustin + misdienaar Janique Dijck 
za 12 mrt Rianne Hoesen Ria de Vries 
 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

Groep 2 28 feb t/m 04 mrt 
Groep 3 14 mrt t/m 18 mrt 
 

BLOEMVERSIERING 
 

Gr 1 Siny Wilkens 
Magdalena Tiben 

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

Gr 2 Greetje Rengers 
Liezet Mouris 

28 feb t/m 13 mrt 
0591-354229 
06-49417006 

Gr 3 Maria Herder 
Ria Loves 14 mrt t/m 27 mrt 

0591-352363 
06-18170565 
 

CONTACTMIDDAG (Onder voorbehoud) 
 

Op dinsdag 1 maart is er weer een contactmiddag. De middag 
begint om 14.00 uur met een viering. Na de viering is er een 
gezellig samenzijn, onder het genot van een kopje koffie/thee. 
 

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

 

Dinsdag 8 maart 
Dhr. Pras uit Valthermond vertelt over een 
koffer met herinneringen uit het café van 
zijn ouders. 
 

Dinsdag12 april 
Pastoor Okonek komt ons over zijn 
leven in Polen en Nederland vertellen. 
 

Mei - juni  Reisje 
 
Alle bijeenkomsten zijn in ons Parochiehuis  
(onder voorbehoud) en beginnen om 19.30 uur.  
 
 

KVE 
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Overleden 
Op zondag 9 januari is overleden onze parochiaan 

 

Hermina Helena Wessel-Bentlage (Miny) 
in de leeftijd van 91 jaar. 

Op 13 januari van 19.00-20.00 uur was er gelegenheid om afscheid van haar 

te nemen en de familie te condoleren. Op vrijdag 14 januari werd zij, in 

besloten kring, te rusten gelegd op onze parochiebegraafplaats. 
Dat zij mag rusten in vrede. 

******************************** 

Op vrijdag 21 januari is overleden onze parochiaan 
 

Geesje Strijker-Hendriks 
 

in de leeftijd van 64 jaar. 
De uitvaartviering was op donderdag 27 januari om 10.30 uur in  
onze St. Willehaduskerk waarna de crematieplechtigheid in Emmen. 
Dat zij mag rusten in vrede. 
 

We wensen beide families heel veel sterkte met dit verlies. 
 

HUISPAASKAARSEN 
 

Zoals elk jaar kun u ook nu weer huispaaskaarsen bestellen.  
De poster met afbeeldingen van de kaarsen met de afmetingen en 
prijzen kunt u achterin onze St. Willehaduskerk vinden en op het 
locatiebureau. Tevens ligt er een opgavelijst. In verband met de 
bestelling voor Pasen, graag bestellen vóór 1 april. De huispaaskaarsen 
worden dan tijdens de Paaswake ingezegend. 

 

 

M.A. Deddens-Over EC 24-2-1937 
W.L.G. Strijker-Hof EC 26-2-1943 
H. Schulte EC 28-2-1936 
G. Zwaard-van Schoor EC 3-3-1933 
H. Berends EC 6-3-1940 
F.M. Oost-Zwiers EC 8-3-1946 
G. Smid-Bruinsma EC 11-3-1935 
P.J. Peerdeman EC 12-3-1938 
J.B. Berends EC 15-3-1940 
 

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

FAMILIEBERICHTEN 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER   

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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VOL VUUR  
 

En dan is het alweer half februari, de dagen lengen. Er is een nieuw kabinet 
en de lokale politiek maakt zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
Gelukkig, dat gaat allemaal ‘gewoon’ door ondanks de pandemie. Net als de 
Winterspelen, waarvoor het Olympisch vuur ontstoken is in Beijing. Maar hoe 
zit het met onze geloofsgemeenschap?  
 

De Godslamp bleef trouw, als een Waakvlam branden ondanks de diverse 
beperkingen. Het vuur bleef branden in onze Willehad-gemeenschap. Hopelijk 
houden we deze spirit vast en is iedereen straks weer zonder enige beperking 
welkom in onze kerk.  
 

Dan kan de aandacht voor onze zieken en ouderen weer spontaan zijn en 
kunnen we weer van start met aanstekelijke activiteiten en vieringen zoals het 
priesterfeest van onze oud-parochiaan Marco Conijn (12 maart), en de 
inzegening van ons nieuw Mariabeeld (8 mei). En ook de parochie-activiteiten 
zoals de vrijwilligersavond op 20 mei in Barger Compascuum of de 
Parochiedag op 29 mei in Klazienaveen. Zodat we ook in 2022 de warme 
verbintenis met elkaar en onze kerk blijven voelen. 
Corona heeft er voor velen diep ingehakt. Wij steken u 
graag een hart onder de riem. We wensen u toe: dat 
nieuw perspectief ook uw vuurtje dit jaar uw hart en het 
hart van medemensen blijft verwarmen.  
 

Dat we vol vuur mogen werken en kerken, en vol vuur 
SAMEN KERK ZIJN. 

 

                                          Locatieraad St. Willehadus 
 

VIERING 25-JARIG PRIESTERJUBILEUM MARCO CONIJN 
 

Marco Conijn woonde ruim 25 jaar geleden in Emmer Compascuum en was 
als vrijwilliger actief in onze parochie. Daarnaast volgde hij de priesteropleiding 
in Bovendonk. Op 5 oktober 1996 werd Marco tot priester gewijd en de dag na 
zijn priesterwijding heeft hij in onze St. Willehaduskerk zijn Eerste Heilige Mis 
opgedragen. Vele parochianen zullen nog met veel vreugde terugdenken aan 
die prachtige viering waarbij onze hele parochie betrokken was.  
 

Zaterdag 12 maart om 19.00 uur willen we dan ook feestelijk in onze St. 
Willehaduskerk het 25-jarig priesterfeest van Marco vieren. Hij gaat dan samen 
met pastoor Okonek voor in de viering. Iedereen is van harte uitgenodigd om 
dit feest mee te komen vieren!  
 

Als de corona maatregelen het toelaten is er na afloop een gezellig samenzijn 
voor iedereen. We hopen dat we met velen dit feest kunnen beleven. Op 
verzoek van de locatieredactie is er een interview met Marco geweest dat u 
hieronder kunt lezen.  
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INTERVIEW PASTOOR MARCO CONIJN 
 

Hoe is je roeping ontstaan, en dacht je tijdens je jeugd niet pff……  
moet ik weer naar de kerk? 
 

Ik denk al als kind. Ik ben geboren en getogen in Edam. De kerk en het geloof 
had duidelijk een plaats in ons gezin, maar niet op een overdreven manier. 
Zondags ging je naar de kerk en thuis werd regelmatig gebeden. Ik ging graag 
op zondag twee keer ter kerke, eerst om 07.30 uur. Het was een stille Mis waar 
ook mijn oma naar toe ging. Ik zat bij haar in de bank. Na de Mis ging oma 
mee naar ons huis waar het ontbijt klaar stond. Om 09.30 uur ging ik mee naar 
de Latijnse Hoogmis. Daar zongen een aantal familieleden op het koor. Ik vond 
het geweldig om naar de kerk te mogen. Vooral de Hoogmis, want daar werd 
uitbundig gevierd met Roomse toeters en bellen die me nog altijd aanspreken.  
 

Toen ik 11 jaar was overleed mij zusje Betty. Ze was vijf jaar oud en had acute 
leukemie. Het was erg ingrijpend voor ons gezin en mij persoonlijk. Ik heb haar 
enorm gemist, maar ook altijd de overtuiging gehad dat ze bij God was en 
vanuit de hemel met ons verbonden bleef. En dat voelt nog altijd zo. Soms 
keren mensen zich van de kerk af, wanneer ongeluk, pijn of verdriet hen ten 
deel valt. Bij mij gebeurde dat niet. Integendeel, ik heb als kind ook toen al veel 
aan mijn geloof gehad.  
 

Mijn ouders waren werkzaam in een familiebedrijf en het sterven van mijn zusje 
was voor hun aanleiding om te gaan verhuizen. Ze wilden ‘opnieuw’ beginnen. 
Ik was net 13 toen we terecht kwamen in het Drentse Schoonloo. Een 
prachtige plek midden in de bossen. Aldaar was geen katholieke kerk. Die was 
er wel in Assen, 18 km van onze woonplek. Daarnaast werd er wekelijks een 
katholieke viering aangeboden in de kerk van Rolde. Daar gingen we elke 
week naar toe. Hoewel ik graag ter kerke ging was het een hele overgang. In 
mijn beleving was het saai en veel van wat de kerk voor mij aantrekkelijk 
maakt(e) viel weg. Ik ben echter altijd blijven gaan, zonder tegenzin. 
 

En langzaam ging ik nadenken over mijn toekomst. Iets technisch leek me 
leuk, maar ik wilde ook wel graag in de kerk werken als priester. Ik meende 
echter dat ik daar te veel voor op moest geven. Geen gezin, geen kinderen 
was aanvankelijk een te groot offer. Ik ging naar de 
MTS en HTS. Ik was werkzaam bij een technisch 
advies bureau. Maar toch hield Gods roepstem aan.  
 

Uiteindelijk was ik 24 jaar oud toen ik het aandurfde 
toch maar de stap te moeten zetten en ben begonnen 
aan de priesteropleiding voor late roepingen in 
Bovendonk (Brabant). Een goede keuze! Tijdens de 
studie maakte ik de overstap van het adviesbureau 
naar het Katholiek Steunpunt Drenthe en werd 
jongerenwerker. Weer een goede keuze.  
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Ik kwam zodoende ook in aanraking met de toenmalige pastoor van Emmer 
Compascuum, pastoor Bart van den Barselaar. Ik vertelde hem dat ik 
woonruimte zocht. Door zijn bemiddeling kon ik (zelfstandig) gaan wonen in 
een verlaten vleugel bij de zusters van Amersfoort aan het Hoofdkanaal. Ik 
kreeg twee kamers tot mijn beschikking. Wonen in Emmer Compascuum 
beviel me uitstekend. De parochie voelde als weldadig en aan pastoor van den 
Barselaar en zijn huishoudster, zuster Bernardo, bewaar ik heel veel goede 
herinneringen. Ze waren geweldig voor me. Na vijf jaar werd ik gewijd op 5 
oktober 1996 en verhuisde ik naar Musselkanaal om te gaan werken in de 
Kanaalstreek. Maar nog heel vaak was ik te vinden in Emmer Compascuum. 
 

Zijn er in de afgelopen 25 jaar veranderingen geweest, zijn er andere 
noden, andere aandachtsvelden ontstaan? 
 

De grootste verandering was de verplaatsing van Musselkanaal naar 
Noordwest Friesland. Emmer-Compascuum en de Kanaalstreek zijn heel volks 
katholiek, en dat ligt me wel. In de jaren dat ik hier werkzaam was, was de 
kerkbetrokkenheid nog groot. Bij een kerk willen- en mogen horen was veel 
vanzelfsprekender dan nu. Mensen leefden mee, zowel jong als oud. Alleen al 
in Musselkanaal waren er, toen ik vertrok, meer als 60 misdienaars en 
acolieten. Dus deelden we er twaalf per viering in en ze hadden van alles te 
doen. In de parochie gebeurde ook van alles. Het was een levendige geheel. 
Dat was zo tot ik in april 2008 afscheid nam van de Kanaalstreek en in 
Friesland terecht kwam.  
 
Het was een hele overgang. Mensen in Friesland waren ook erg betrokken, 
maar de kerkgang was niet hoog. De katholieke kerk in Friesland is sterk 
beïnvloed door protestants denken en doen. Mariadevotie is er nauwelijks en 
Marialiederen worden bijna niet gezongen. Van vieringen werd (in mijn 
beleving) niet echt een feestje gemaakt. Het vanzelfsprekende was er in 
Friesland af. Ik heb het eerste half jaar de Kanaalstreek en de mensen enorm 
gemist en had een enorme heimwee. Maar goed alles went. Na een half jaar 
begon ik me thuis te voelen in Friesland en nu vind ik het er nog steeds 
geweldig. Ik denk trouwens dat mensen in Friesland ook enorm aan mij er 
hebben moeten wennen. Ik vierde in hun beleving uitbundig met veel acolieten, 
veel wierook, veel zang en veel uitbundigheid. Dat is ook waar ik nu nog steeds 
voor sta en bij me hoort.  
 

Veranderingen zijn er wel, maar niet zozeer op het gebied van noden of 
aandachtsvelden. De grootste verandering is dat er aan de onderkant relatief 
weinig nieuwe mensen bijkomen en aan de bovenkant er een voortdurende 
afname is, omdat mensen overlijden. Nu dat al vele jaren gaande is, merk ik 
dat financiële zorgen toenemen en er anderzijds ook steeds minder 
parochianen (vrijwilligers) zijn waar je een beroep op mag- en kan doen.  
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De gemiddelde vrijwilliger wordt ouder. Dat is wel een zorg. Het vraagt veel 
om de kerk als organisatie draaiende te houden. Daarnaast speelt op vele 
plekken, ook in Noordwest Friesland, de gebouwenkwestie een rol. Voor een 
kleine 3000 parochianen zijn er maar liefst vijf kerkgebouwen (waar onder 
Terschelling). Het bestuur zal er niet aan ontkomen dat er in de toekomst één 
of meer gebouwen moeten gaan sluiten. Die kwestie speelt bijna overal. Dat 
is pijnlijk, omdat veel mensen hun ziel en zaligheid in hun eigen kerkgebouw 
hebben gelegd. Maar men beseft steeds vaker dat er geen ontkomen aan is.  
 

Heb je een bijzondere verering voor een bepaalde heilige? 
 

Maria is altijd mijn favoriete heilige geweest. Dat komt mede (denk ik) omdat 
ik als klein kind al kaarsjes brandde bij haar in de kerk en mijn ouders en oma 
liefdevol over haar praatten. Ik was 17 jaar toen ik voor het eerste naar Lourdes 
ging met een jongerenbedevaart. Het was geweldig. De verschijningen van 

Maria aan de kleine Bernadette maakte veel indruk op me. In 
Lourdes voelde ik voor het eerst heel sterk in mijn leven, de 
hemel op aarde. Vanaf deze tijd sloot ik ook de heilige 
Bernadette in mijn hart.  
 

Toen ik in Emmer Compascuum kwam wonen werd me veel 
verteld van de heilige Franciscus door de Franciscaan Bart van 
de Barselaar. Ik ging me meer en meer in hem verdiepen en zo 
ontstond er een liefde voor de heilige Franciscus.  
 

In Musselkanaal is de kerk toegewijd aan de heilige Antonius 
(volgeling van Franciscus). Ik ging me in zijn leven verdiepen en 
ook Antonius werd voor mij een bijzondere heilige.  

 

Wat zou je geworden zijn als je geen roeping voor priester had gehad? 
 

Ik wilde als kind graag brugwachter worden. In Edam was het altijd weer een 
komen en gaan van boten. Ik vond dat mooi. Een neef van mijn moeder was 
brugwachter en hem ‘hielp’ ik vaak. Later meende ik dat ik wel treinmachinist 
wilde worden. Als klein kind was ik vaak op stations te vinden. Ik vond dat 
machtig mooi. Later ben ik werkzaam geweest bij een technisch advies 
bureau. Het was prachtig werk, dat werk had ik best willen blijven doen.  
Toch meen ik oprecht: niemand heeft zo’n mooi vak als ik nu heb.  
 

Heb je huisdieren? 
 

In Musselkanaal had ik een poes. Ze was ooit aan komen lopen rond de 
kerstdagen. Eigenlijk had ik niet veel met katten, maar toch. Jaren heeft ze op 
de pastorie gewoond. Ik noemde haar Maria. Maar mijn hulp vond dat deze 
naam getuigde van ‘heiligenschennis’. Ze werd door haar moppie genoemd en 
dat is haar naam geworden. In Friesland had ik geen huisdier. Vrienden van 
me hebben een hondje. Die kwam af en toe logeren. Geweldig vond ik dat. En 
telkens als het hondje weer weg ging miste ik dat beestje. Vrienden 
suggereerden toen, om zelf een hond te nemen. Na lang twijfelen heb ik een 
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Franse Buldog genomen, nu ruim vier jaar 
geleden. Haar heb ik Bernadette genoemd. Een 
prachtbeest is het. Het hebben van een hond is 
nog mooier dan ik me tevoren had kunnen 
bedenken. 
 

Als je nu, 25 jaar ervaring rijker, nog een 
goede raad mag geven aan die jonge 
priester van toen, wat zou je zeggen? 
 

Wees altijd menselijk. Het gaat nooit primair om 
de regels, maar om de mens. Stel die in alles 
centraal. Probeer, door goed te doen aan 
mensen, diezelfde mensen met God vertrouwd 
te maken. Getuig van je geloof, ook buiten de 
kerk. Wees een mens van gebed en neem ook daar de tijd voor, want door te 
bidden en daar de tijd voor te nemen houd je de band met God levendig.  

 

UW MARIA 
 

Nu we dit jaar het nieuwe Mariabeeld gaan inzegenen, willen we in elk 
parochieblad een kort artikel plaatsen over ‘Mijn Maria’. Heeft u een 
Mariabeeld met een mooi verhaal, dan kunt u zich melden bij de stuurgroep.  
 

Dit kan iedere zaterdagmorgen op het locatiebureau van 10.00 -12.00 uur. We 
maken dan een foto van uw Mariabeeld en plaatsen er uw kort verhaal bij. 
 

                                                                                 Stuurgroep St. Willehadus 

 

MIJN MARIA 
 

Dit Mariabeeld heb ik een winkeltje in Rome gekocht. Het 
beeld is gemaakt door een zuster in Italië, zij is van een 
religieuze congregatie van de familie Pauline, gesticht door de 
zalige Giacomo Alberione op 10 februari 1924. Maria is hier 
afgebeeld als Koningin van de apostelen.  
 

Wat mij het meeste aanspreekt in dit beeld is dat Maria met 
uitgestrekte armen Jezus geeft aan ons allemaal. 
 

Het Mariabeeld staat in mijn huiskamer naast de tv zodat ik 
het dagelijks zie. Zo nu en dan steek ik een kaarsje bij haar 
op. Ooit heb ik eens deze, mij zeer aansprekende tekst. 
gelezen: 
 

‘Een kaarsje bij Maria. is een lichtje in de nacht, 
dat vandaag moed geeft en morgen kracht.’ 

Erik 
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OECUMENISCHE VIERING VAN 16 JANUARI 
 

Twee weken na Driekoningen vierden we de Oecumenische viering, ‘Licht in 
het Duister’. Bij deze mooie, sfeervolle viering, konden gelukkig ook 
kerkgangers aanwezig zijn en de viering kon ook gevolgd worden via de 
livestream. 
 

Deze viering, als begin van de week voor Eenheid van Christenen, was 
samengesteld door christenen uit het Midden Oosten. Het gebied vanwaar de 
wijzen de weg gewezen werd door het Licht van de Ster in het duister naar het 
pasgeboren Kind, Het Kind dat zelf het Licht van de wereld is. Na het bezoek 
van de drie wijzen, moesten Jozef en Maria met het pasgeboren Kindje 
vluchten naar Egypte. 
 

Daarbij passend was de collecte bedoeld voor de ANBI stichting  
‘Vluchteling als Naaste’ en die heeft € 89,25 opgebracht.  
Afgerond naar boven is € 100 overgemaakt. 
 

Mocht u nog een bijdrage willen geven voor deze 
kleinschalige en individuele zorg voor vluchtelingen, die 
tussen de wal en het schip zijn beland, dan kunt u dat 
overmaken op: 
 

IBAN rekening NL 67 RABO 0181 0587 58 
ten name van stichting “Vluchteling als Naaste” 

onder vermelding van t.b.v. Donaties en giften. 
Alvast hartelijke dank voor uw gave! 

Werkgroep Eenheid Kerken 
 

GEZINSVIERING ZONDAG 6 MAART 
 

Het 1e vastenzakje zit voor onze locatie bij het 
parochieblad. Hiermee geven we al de start aan 
van de Vastenactie. In het algemene gedeelte 
kunt u de doelen van de Vastenaktie van 2022 
lezen. Zondag 6 maart gaan we echt van start, 

met in onze kerk een gezinsviering waarin de kinderen zullen zingen en 
iedereen welkom is om mee te komen doen.  
 

De kinderen van basisschool ‘De Hoeksteen’ 
gaan ook werken over de Vastenactie en 
krijgen op school een vastendoosje mee. Alle 
andere kinderen mogen in de kerk een doosje meenemen. Samen gaan we 
werken aan het project ‘Je land is je leven’. Ieder mens en ieder kind wil graag 
een vaste plek om te kunnen leven, werken en groeien. Ieder groeit op in een 
ander land en heeft een andere plek. Waar je wiegje komt te staan, bepaalt 
meestal je bestaan.  

Tijdens deze viering zal er ook een kindje worden gedoopt. 
We hopen dat u er bij bent. 



Pagina | 32  Emmer-Compascuum Klaverblad 

WEGENS SUCCES HERHAALD: SNERT /VASTENACTIE. 
 

Vorig jaar hebben we een snertactie 
gehouden waarvan de opbrengst voor de 
Vastenactie was. Veel mensen waren 
enthousiast en vonden het erg leuk om op 
deze wijze een bijdrage te leveren aan de 
Vastenactie. We hebben voor dit jaar 

weer enthousiaste kokers/sters gevonden die graag snert willen maken.  
 

We bezorgen in de locatie Sint Willehadus! 
Dus wilt u een dagje vrij van koken? 

Bestel dan tussen 6- en zaterdag 20 maart weer lekkere verse snert. 
 

Bestellen kan als volgt: 

• Na iedere viering kunt u uw bestelling noteren op de daarvoor bestemde 
lijst: naam, aantal bakjes en adres enz. 

• Ook kunt u tijdens openingstijden op donderdag- en zaterdagmorgen 
altijd bellen of langskomen op het locatiebureau.  

• Per mail lb.willehadus.mhvd@gmail.com  
• Of bellen naar Ans Berendsen VOM-groep  

tel: 06-27535468. 
 

U kunt kiezen of u de snert zelf ophaalt op zaterdag 
26 maart tussen 11.30 uur en 12.30 uur in ons 
Parochiehuis, of dat het moet worden bezorgd.  
Bezorgen gebeurt op dezelfde dag en tijd.   
 

De opbrengst is weer voor de Vastenactie.  

Ondanks prijsverhogingen blijft onze prijs nog € 5 ,- voor een portie!  Een 

maaltijd met een bezinnende gedachte voor mensen in een ander land. We 
hopen dat weer veel mensen meedoen, het is voor een goed doel! 

 

 
 

Doe mee en ‘Eet smakelijk’ 
 

TAXIPASTORAAT 
 

Ik haal als eerste klant een oudere meneer op die 
plaatsneemt in mijn bus. Een vaste klant die trouw naar 
zijn vrouw gaat in een verzorgingstehuis. Ik laat de 
klant altijd meteen even afrekenen maar de beste man 
heeft de portemonnee in huis laten liggen. Hij is 
zichtbaar in de war dus ik loop rustig even met hem 
terug, ‘zo, probleempje opgelost’ zeg ik hem en hij 

bedankt me voor mijn geduld. Ach denk ik, hoort er allemaal bij. 

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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De volgende klant is een dame die ik al vaker in de taxi heb en meerdere malen 
net op een ander adres er weer uit wil. Ik leg haar rustig uit dat, dat niet de 
bedoeling is, daar de ritprijs gebaseerd is op het opgegeven adres. Een diepe 
zucht van haar kant volgt, jammer dan.  
 

De volgende dame pik ik op bij een verzorgingstehuis waar ze op bezoek is 
geweest bij haar man, echter ze heeft altijd wel wat noten op haar zang en nu 
ook weer. ‘Waar gaan we allemaal heen’, vraagt ze meteen, en ik geef aan dat 
er nog iemand mee moet. ‘Nou de vorige keer zat ik wel een uur in de taxi om 
in Odoorn te komen’.  Ik leg maar weer rustig uit dat het heel normaal is dat er 
ritten gecombineerd worden en dat het soms wat langer duren kan. Ik kan haar 
huis blind vinden maar toch geeft ze aan dat ik rechtsaf moet. Van het woord 
moeten word ik altijd een beetje allergisch en dat geef ik haar ook rustig te 
kennen, helaas geen eer aan te behalen zo blijkt want ze blijft mopperen. Laat 
maar gaan denk ik maar weer.  
 

Hop naar het AZC in Ter Apel alwaar ik een combirit krijg van twee jonge 
mannen, de één naar Amsterdam en de ander naar Den Haag. Kijk ben ik mooi 
even bezig. Ik krijg een kopje koffie bij het AZC en begeleid de jongens naar 
de bus. Ze praten redelijk Engels maar bij het uitrijden van Ter Apel vallen ze 
reeds in slaap. Ik moet midden in het centrum van Amsterdam zijn bij een 
portiekwoning. De ene jongen drukt echter op de verkeerde bel en ik zie een 
man door het raampje heen over de lange trap naar beneden stuiven.  
Ik verontschuldig me en zeg dat er op de verkeerde bel gedrukt is en hij dus 
voor niets in de benen is gekomen. Geeft niks geeft hij aan en samen kunnen 
we er om lachen. Bij de juiste bel worden we kennelijk ontvangen door familie 
van de jongen want ze willen mij eten en koffie aanbieden. Harstikke mooi zeg 
ik maar ik mag nog even naar Den Haag.  
 

Nou Den Haag was een rampenverhaal, allemaal éénrichtingsverkeer en 
verschillende straten lagen eruit. Drie keer heen en weer gereden en steeds 
in de buurt maar kon er via mijn navigatie gewoon niet bij komen. De bus met 
alarmlichten aan maar geparkeerd en een foto genomen waar of ik hem 
geparkeerd had en met Google Map heb ik de jongen lopend door de 
opengebroken wegen heen naar het opgegeven adres begeleid. Moe maar 
voldaan de bus weer opgezocht, gevonden en hup weg uit dat drukke Den 
Haag.  
 

Ik heb daarna nog een bus-lijntje met een 8 persoonsbusje van Emmen naar 
Hoogeveen en er stapt een meisje in die duidelijk zin heeft in een leuk gesprek. 
Dat vrolijkt me altijd op wanneer een jongere even niet gekluisterd is aan de 
telefoon maar ook gewoon nog even sociaal met je praten wil. Dat zeg ik haar 
ook als compliment hetgeen ze graag in ontvangst neem. Ze wenst me bij het 
verlaten van de bus nog een mooie rit en avond toe.  
 

Met een glimlach op mijn gezicht luister ik nog even naar muziek via mijn 
telefoon en geniet van de mooi afgesloten dag.                 Alle goeds, Harry 
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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 19 februari 
Pastoor Middelkoop, Jan Berens, 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., Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Herman Hendrik Brüning, Grietje Maria 
Wesseling-Post. 
 

Zondag 27 februari 
Willem Wittendorp, overl. ouders Muller-Wesseling, Sophia Maria Magdalena 
van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en Griet 
Heidotting-Peters, overl. ouders Veringa-Kolmer. 
 

Zaterdag 5 maart                                                       1e zondag 40 dagentijd 
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, 
overl. ouders Bruins-Arling, Jan Roufs, Lubertus Beukers en Maria Magretha 
Hemel en Johannes Hermannus Hemel en overl. fam.. 
 

Zondag 13 maart                                                       2e zondag 40 dagentijd 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Sophia 
Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf. 
 

OUDERENVIERING  
 

Op woensdag 2 maart om 14.30 uur 
is er een viering in de Dillehof. 

Deze viering is nog onder voorbehoud. 
 

CONTACTMIDDAG voor OUDEREN 
 

Dinsdag 15 februari 
is de volgende contactmiddag voor ouderen. 

De eucharistieviering begint om 14.00 uur. Aansluitend is 
er weer gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van 
een kopje koffie of thee. 

Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer, dan kunt u contact opnemen 
met mij tel: 0591-317060. Iedereen is welkom!     
 

                                                                                                       Leo Mensen 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

14 feb  t/m 20 feb A. Peters 0591-313627 
21 feb t/m 27 feb J. Lohuis 0591-313286 
28 feb t/m 06 mrt H. Beukers 0591-315725 
07 mrt t/m  13 mrt A. Peters 0591-313627 
14 mrt t/m 20 mrt J. Lohuis 0591-313286 
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ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

za 19 feb G. Tobben 0591-317515 
zo 27 feb A. Verdel 0591-312976 
woe 2 mrt  G. Timmerman 0591-317726 
za 5 mrt  B. Menzen 0591-316132 
zo 13 mrt A. Heijnen 0591-315663 
 

OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL 
 

  

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

FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden  
 

4 januari  

Herman Hendrik Brüning 
 85 jaar  

 

          4 januari 

                                               Geertje Maria Wesseling-Post 
            95 jaar 

 
Dat zij mogen rusten in vrede 
 

KAARTEN 
 

Op dinsdag 22 februari 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  
Mieke Snippe    tel: 0591-313665 
 

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                Albert  tel:06-44720966 
 

Datum Lector Acoliet 

za 19 feb DoP  

zo 27 feb B. Menzen H. Slip 

woe 02 mrt S. Karstenberg  J. Lohuis 

za 05 mrt M. Heijnen H. Maatje  

zo 13 mrt G. Drent R. Harmes 

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. D. Rolink-Heijnen 
Mevr. A. H. Arling-Tappel  
Mevr. A. Tieck-Ellermann 
Mevr. E. Kreeft-Langen 
Dhr. J.B.G. Valke 
Mevr. M.C. Robben-Heidotting 
Mevr. A.H. Többen-Borgman 
Dhr. J.B. Wesseling 
Mevr. A.A. Lippold-Broekmann 
Mevr. M.G. Wesseling-Peters. 
 

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. 
 

PREEK VAN DE LEEK 
 

Zondagmiddag 6 maart om 15.00 uur 
organiseert de Oecumenische werkgroep Klazienaveen 

de Preek van de Leek. 
Deze wordt gehouden 

in de Kruiskerk aan de Omloop 8 
in Klazienaveen. 

 

Als speciale gast en spreker hebben we deze keer de directeur van het: 
“HUUS VAN DE TAOL “ Renate Snoeijing uitgenodigd. 
Zij zal in de Drentse taal een lezing houden. 
 

Verder zullen de leden van de werkgroep de inleiding, gedichten en korte 
lezingen doen. Het geheel zal muzikaal begeleid worden door Marc 
Bruinewoud. Er zullen voorkeursliederen van Renate worden gespeeld en 
gezongen. 
 

Iedereen is welkom en de toegang is gratis, wel zullen de corona afstand- en 
leefregels voor kerkvieringen aangehouden worden. Er is veel ruimte in de 
kerk en met goed beleid is dit mogelijk. 
 

Aan het eind is er voor iedereen koffie, thee of fris. 
Bij de uitgang kan men aan het einde van deze middag een vrije gift in de 
schaal doen.  
 

We hopen zo, nu het weer kan een mooie middag met elkaar van te maken. 
 
 

mailto:lb.henricus.mhvd@gmail.com
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10 WETENSWAARDIGHEDEN OVER CARNAVAL 
 

We waren gewend dat over een aantal weken het carnaval vooral onder de 
grote rivieren losbarstte, maar corona lijkt dit voor het tweede opeenvolgende 
jaar niet mogelijk te maken. Onderstaand kunt u 10 wetenswaardigheden over 
carnaval lezen. 
 

1. Carnaval 
Van oorsprong meerdaags katholiek feest, 
voorafgaand aan de vastentijd. Zotheid, spot 
en uitbundigheid voordat het sobere vasten 
begint. Mogelijk is het woord ontstaan uit de 
twee Latijnse woorden carne (vlees) en vale 
(vaarwel). Tijdens de vastenperiode werd er 
immers geen vlees gegeten. De kern van 
carnaval is dat je drie dagen zorgeloos bent. 
Lang leve de lol is het motto. Je hoeft niets 
behalve feesten. 
 

2. Alaaf 
Toespraken tijdens carnaval zijn altijd, maar dan ook altijd, doorspekt met het 
‘alaaf’. De carnavalsgroet, met bijbehorend handgebaar: vingertoppen van de 
rechterhand naar de linkerslaap. Komt oorspronkelijk uit Keulen, werd daar al 
rond 1600 gebruikt bij het uitbrengen van een dronk. 
 

3. Elf 
Het gekkengetal (woord bestaat uit 11 letters) is alleen deelbaar door zichzelf 
en komt terug in veel carnavalsregels. Carnaval begint op de 11e van de 11e 
maand. Er is een Raad van Elf en jubilea worden elke 11 jaar gevierd. 
 

4. Identiteitswisseling 
Met verkleedpartijen, pruiken en maskers kun je even iemand worden die je 
normaal niet bent.  
 

5. Stiekelstad 
Veel plaatsen krijgen tijdens het carnaval een 
carnavalsnaam. Zo gaat Barger Compascuum 
Stiekelstad heten. Zwartemeer en Emmer 
Compascuum blijven zichzelf.  
 
6. Rosenmontag 
De carnavalsmaandag voor vastenavond. ‘Rosen’ is 
oud-Duits voor ‘razen’, uit je dak gaan. Dit wordt in 
Stiekelstad gehouden met een optocht en een groot 
feest.  
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7. Brokke Dinsdaag 
Na die maandag is het tijd om uit te brakken. Brokke Dinsdaag a.k.a. Brakke 
dinsdag is een feit. 
 

8. Aswoensdag en askruisje 
De eerste dag na carnaval, de woensdag, wordt ook wel aswoensdag 
genoemd. Officieel gezien is het feest dan afgelopen en beginnen de veertig 
dagen vasten tot Pasen. Gebruikelijk om op die woensdag een askruisje 
oftewel een ‘assekruuske’ te halen. 
 

9. Haring happen 
De traditionele afsluiting van het feest. Een terugblik met vis: want van 
oorsprong mocht je tijdens de vastentijd geen vlees maar wel vis eten. 
 

10. Nonnevot en zuur vlees 
Wat eet je tijdens het bonte festijn? Nonnevotten 
(een soort gebakje in de vorm van een lus met 
een losse knoop) en zoer vleisj natuurlijk 
(stoofpotje). Oh ja en heel veel friet, frikandellen 
en pizza en alles wat maar niet goed voor je is! 
 

ONDERHOUD HENRICUSKERK 
 

In week 5 zijn door Kracht bouwservice de houten boeien van de pastorie 
vervangen door kunststof boeien (keroliet). Het betreft de pastorie aan de 
kant van OBS De Spil. Ondanks het slechte weer was de klus toch in drie 
dagen geklaard. Het ziet er weer strak uit! 
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Kerk en Locatiebureau: 
De Hoven 8 
7894 BT Zwartemeer 
Telefoon: 0591-76 91 44 
 
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              rjgmvalentin@gmail.com 
Kerkhof: René Tieck tel: 06-15212263 

 
 
REDACTIEADRES EN LOCATIEBUREAU   
Mailadres:      lb.antoniusvanpadua.mhvd@gmail.com  
 
 
BEZORGING Klemstrook 37     tel: 0591-31 35 85  
 
 
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 
 

Zondag 20 februari 
Ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, ouders Lippold-Arling, 
Berry Schepers, ouders Kuhl-Kollmer. 
 

Zaterdag 26 februari 
Ouders Jo en Trina Kuhl-Kollmer, ouders Oortmann-Peters, ouders Jacob en 
Mia Santing-Abeln, Leida Peters-Rass, fam. Peters-Lippold, fam. Rass-
Hemme, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, Henk 
Lankhorst, ouders Kuhl-Kollmer. 
 

Zondag 06 maart              1e zondag 40 dagentijd 
Leida Peters-Rass, fam. Peters-Lippold, fam. Rass-Hemme, ouders Kuhl-
Kollmer, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard. 
 

Zaterdag 12 maart                                                     2e zondag 40 dagentijd 
Herman en Triena Wubbels-Valke, pa en ma Fühler-Bernsen, Jan Falke, 
ouders Jo en Trina Kuhl-Kollmer, ouders Jacob en Mia Santing-Abeln, ouders 
Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, ouders Lippod-Arling, Adelheid 
en Heinrich Linneman, ouders Kuhl-Kollmer. 
 

OUDERENVIERING WOENSDAG 23 FEBRUARI 
 

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 
 

14 feb t/m 20 feb Jan Knol 0591-316578 
21 feb t/m 27 feb Tiny Smit 0591-313472 
28 feb t/m 06 mrt Luuk Ronde 0591-316208 
07 mrt t/m 13 mrt Jan Siebers 0591-313282 
14 mrt t/m 20 mrt Jan Knol 0591-316578 

 

 

 
 
 
 

ACOLIETEN 

20 feb Jan Siebers 
26 feb Bertha Heidotting 
06 mrt Jan Siebers 
12 mrt DoP    Jan Siebers & Annie Bartels 
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20 feb Truus Falke 
26 feb Annie Bartels 
06 mrt Jan Siebers 
12 mrt Geen 

 

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 
 

 
                      Werkgroep  
 

aandacht voor nabestaanden 
 

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

 
 
                                                

 
 

Mieke Schepers 
Beatrix Scheepbouwer 

Tinie Rocks 
100 JAAR KATHOLIEKE KERK IN ZWARTEMEER 

 

                                          Parochielocatie 
                                          H. ANTONIUS van PADUA -Zwartemeer- 
                                          Secretariaat  

De Hoven 8 
                                        7894 BT Zwartemeer             0591-769144 

LECTOREN 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

BLOEMVERSIERING 

mailto:jansiebers@hotmail.com
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LOCATIECONTACTDAG     JUBILEUMDAG     LOCATIECONTACTDAG 
 

100 JAAR KATHOLIEKE KERK IN ZWARTEMEER 
 

“19 augustus 1921: Kapelaan Peters geïnstalleerd als pastoor van de 
parochie van de H. Antonius van Padua”.  
Dit staat in het prachtige boek over onze parochie,  
“Geschiedenis van een kathedraal in het veen”, geschreven door Herman 
Lubbers jr. en sr., Henri Wittendorp en Herman Gerth. 
 

Helaas door de heftige epidemie door het Corona virus SARS met de ziekte 
Covid 19 konden de grote, fysieke evenementen vorig jaar niet doorgaan. Toch 
wil onze locatie het heuglijke feit van 100-jarig bestaan van de parochie H. 
Antonius van Padua niet zo maar voorbij laten gaan. 
 

De werkgroep locatiecontactdag is gevraagd om op de contactdag van onze 
locatie hier aandacht aan te besteden.  
 

Zondag 03 juli 2022 
 

Dus houdt deze dag vrij en leg hem vast in uw agenda! 
 

De werkgroep is inmiddels 1x bijeengekomen en er kwamen allerlei voorstellen 
boven tafel over de invulling van deze locatie-, jubileum dag. We hebben 
natuurlijk geen ervaring met het organiseren van een jubileum, daarom 
adviezen, ideeën etc. zijn natuurlijk van harte welkom. 
Met Gods hulp en hopelijk geïnspireerd door onze H. Geest hopen we op een 
goede voorbereiding en een prachtige feestdag. 
 

De werkgroep Locatiecontactdag  
       Ria Bruinsma, Thea Lohuis, Bert Kiers, Sharon Rocks en Paul van Olffen  
 

 

Als ik dit schrijf krijg ik net een e-mail waarin staat dat de vieringen 
die voor de avond gepland staan vanaf 1 februari weer om 19.00 
kunnen plaatsvinden. Dat is een tijdstip die  de meeste kerkgangers 
beter past dan het tijdstip van 16.00 uur. Voorlopig blijft de 1,5 meter 

regel van toepassing en ook het mondkapje en het ontsmetten bij 
binnenkomst. Door die 1,5 meter is de capaciteit afhankelijk van de grootte van 
de kerk. Hopelijk wordt alles spoedig weer normaal. We kunnen wel weer gaan 
meezingen met het koor dat vanaf 1 februari ook weer in volle bezetting mag 
gaan optreden. Trouwens heel veel dank aan de personen van het koor die 
zich straks al bijna 2 jaar hebben ingezet om de vieringen met hun gezang op 
te luisteren.  
 

In het begin van het nieuwe jaar heeft u allemaal een envelop ontvangen over 
de Actie kerkbalans 2022 die de verschillende lopers bij u in de brievenbus 
hebben gedaan.  

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 
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Zoals reeds in mijn vorige bijdragen aan de Weetjes van onze locatie is 
vermeld gaat het om een extra bijdrage van u om de activiteiten van onze kerk 
in Zwartemeer te ondersteunen. Dus naast uw normale jaarlijkse kerkbijdrage 
die door velen van u per maand of per kwartaal wordt voldaan. Uw toezegging 
voor de extra bijdrage kunt u kenbaar maken op het formulier met 
antwoordenvelop dat u heeft ontvangen. Deze envelop kunt u bij de loper in 
de brievenbus doen of in de brievenbus bij de ingang van de kerk. Het zou fijn 
zijn als u ook dit jaar weer een extra bijdrage zou willen geven, want de kerk 
moet worden geverfd en het keukenblok moet vanwege waterschade worden 
vervangen. 
 

Vanaf 1 januari van dit jaar maakt ook Luuk Ronde deel uit van 
onze kostergroep. Daardoor bestaat de groep nu uit 4 
personen. Dat is wel zo prettig in verband met betere 
vervanging bij ziekte en vakantie van de andere kosters. 
Eigenlijk zijn we ook nog op zoek naar een acoliet. Want op dit 
moment zijn er door ziekte van een van de acolieten maar twee 
personen beschikbaar en dat is soms erg belastend.  

 

Afgelopen woensdagmiddag hadden we weer onze dienst voor ouderen. De 
opkomst was goed en na afloop werd er gezellig nagepraat in de parochiezaal 
onder het genot van een kopje koffie of thee. Jammer dat niet meer 
parochianen die met pensioen zijn gebruik maken van deze vieringen. Maar 
wie weet komt dat nog als de coronamaatregelen worden afgezwakt of komen 
te vervallen. 
 

Vorige keer heb ik u gevraagd om in het kader van het 100 jarig jubileum van 
onze parochie in Zwartemeer eens te willen nagaan hoeveel pastoors wij in 
die 100 jaar hebben gehad. Ik zal ze in volgorde hier vermelden. 1).Pastoor 
Peters. 2).Pastoor Bruggeman.3).Pastoor van Boxtel. 4). Pastoor Andriessen. 
5). Pastoor Leicher. 6) Pastoor Bosma. 7). Pastoor van der Pol. 8). Pastoor 
Stiekema. 9). Pastoor de Zwart. 10).Pastoor Okonek. 
Tussen pastoor van der Pol (1985-1991) en pastoor Stiekema (vanaf 2000) 
was er een pastoor-loze periode van bijna 10 jaar. Wel was er toen pastoraal 
werkster Dominique Van der Loo voor de parochies van Barger-Compas en 
Zwartemeer.  
 

Over de activiteiten rond het 100-jarig jubileum kan ik u op dit moment helaas 
nog geen nieuws melden. Hopelijk lukt me dat in de volgende bijdrage. Wel 
ontvang ik zojuist de mededeling dat er een jubileumviering is gepland op 
zondag 3 juli 2022. En dan hebben we ook weer onze locatiecontactdag. Een 
fijne combinatie lijkt me dat. 
 

Graag wil ik bij deze u oproepen om de kerstversieringen op de graven op ons 
kerkhof te verwijderen, want anders gaat de beheerder deze verwijderen. 

JS 
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Titus Brandsma. Van zalig tot heilig 
 

Onlangs kwam het bericht dat paus Franciscus het 
wonder erkent dat al eerder door een groep 
theologen van de Congregatie voor de 
Heiligverklaringen was erkend, en daarvoor al door 
medici als medisch onverklaarbaar was betiteld. 
Het gaat om de genezing van de Amerikaanse pater 
Michael Driscoll in 2004. Eerst zijn de medici aan 
de beurt om hun visie te geven, maar die kunnen 
natuurlijk niet verklaren dat een genezing een 
wonder is. Theologen mogen bepalen of een 

genezing aan de voorspraak van de heilige kan worden toegeschreven, en of 
er een verbinding is tussen het gebed om voorspraak en de genezing.  
 

De heiligverklaring komt zo steeds dichter bij. Er volgt nog een consistorie, een 
vergadering van kardinalen met de paus, en er moet nog een datum worden 
gekozen. We wachten het af. Tijdens mijn vakantie in Ierland heb ik gemerkt 
dat de verering van Titus Brandsma ook in het buitenland leeft. Het is niet 
louter een Nederlandse aangelegenheid. 
 

Officieel hebben we geen rol in de heiligverklaring. Die komt toe aan de orde 
van de Karmelieten en aan het bisdom ’s-Hertogenbosch, het bisdom waar 
pater Titus gestorven is, of in dit geval: het bisdom van waaruit hij is afgevoerd 
naar het concentratiekamp Dachau. 
 

Als bisdom Groningen – Leeuwarden en als provincie Fryslân willen we graag 
bij de activiteiten betrokken zijn. We hebben goede contacten in het land. We 
gaan zeker mee naar Rome voor de heiligverklaring zelf. Vooraf – als de datum 
bekend wordt – is het de bedoeling een dankviering te houden in zijn 
geboorteplaats Bolsward. Er zal een magazine komen en de media zal er 
ongetwijfeld aandacht aan besteden. Daar heb ik goede hoop op, en dat bleek 
ook wel toen kort geleden de beslissing van de paus bekend werd gemaakt. 
  

Zou u er alvast over willen nadenken of u mee zou willen gaan naar Rome, of 
dat u in eigen land of provincie naar een viering zou willen gaan. Ik hoop dat 
er wat katholieke spirit los komt!  

+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden 

COLUMN VAN DE BISSCHOP 

https://kro-ncrv.nl/stap-dichter-bij-heiligverklaring-titus-brandsma
https://kro-ncrv.nl/stap-dichter-bij-heiligverklaring-titus-brandsma
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Voor mensen, die hun partner hebben verloren. 
 

De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden 
organiseert elk half jaar in telkens een andere regio een Ontmoetingsdag voor 
mensen, die hun partner door de dood hebben verloren. Vanwege de corona-
maatregelen konden de ontmoetingsdagen in 2020 en 2021 helaas niet 
doorgaan. In de hoop dit jaar wel weer bijeen te kunnen komen hebben we de 
eerstvolgende ontmoetingsdag gepland op DONDERDAG 24 maart 2022 van 
10.00 uur - 15.30 uur in de ‘Ontmoetingsruimte’ naast de H. Michaëlkerk te 
Emmeloord. (Pastoor Koopmansplein 1, 8302 GK)  
 

Het ontmoeten van elkaar staat deze dag voorop, omdat praten met mensen die 
een soortgelijke ervaring hebben heel waardevol en helend kan zijn. Wiebe Mulder, 
sinds kort voorzitter van de werkgroep, zal iets vertellen over het omgaan met 
verlies en rouw, ook in het perspectief van het geloof. Hij zal ook stilstaan bij de 
plaats, die God daarbij inneemt. De dag zal worden afgesloten met een korte 
gebedsviering. 
 

Voor koffie/thee en een lunch wordt gezorgd.  
Er wordt van u een bijdrage in de kosten gevraagd van € 12,00.  
Als u het prettig vindt, kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.  
 

U kunt zich tot 15 maart 2022 opgeven bij: 
De afdeling Pastorale Dienstverlening van het Bisdom Groningen-Leeuwarden  
Ubbo Emmiussingel 79 
9711 BG Groningen 
Tel. 050-4065888 
Email: l.winter@bisdomgl.nl 
 

Wilt u meer of andere informatie, dan kunt u bellen met: 
Mevr. A. van Diepen-Galama       tel. 0527-252418  
Dhr. A.M.J. v.d. Rijdt            tel. 06-51042611 
Mevr. M.H.A. Steen-Blom         tel. 0516-850820 
Mevr. M.G. Scholte Aalbes-Schomaker  tel. 0599-587331 
 

Na opgave ontvangt u  
rond 16 maart 2022 een programma, 
een routebeschrijving en verdere 
informatie over de ontmoetingsdag. 
Emmeloord is per bus bereikbaar. 

 

PARTNERVERLIES - ONTMOETINGSDAG IN EMMELOORD 
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JA! 
 

Ik weet niet  

wie de vraag stelde 

Ik weet niet  

wanneer zij gesteld werd. 

Ik herinner mij niet  

dat ik antwoordde 

Maar eens zei ik ja,  

tegen Iemand of Iets. 

Vanaf dat moment  

heb ik zekerheid  

dat het leven zinvol is. 

Dag Hammarskjöld 

 


