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GEZAMENLIJK PAROCHIEBLAD 
Voor Barger-Compascuum, Emmer-Compascuum, 

Klazienaveen en Zwartemeer 
 

PASTORES  
  
Pastoor: J.S de Zwart, pr 
De Hoven 10,  
7894  BT  Zwartemeer 
Telefoon: 0591-312466 
pastorjsdezwart@gmail.com 
 
Pastor: Myriam Oosting 
Kloosterweg 2,  
7881  LE  Emmer-Compascuum 
Telefoon: 0591-226172 
myriam.oosting@gmail.com 

EINDREDACTIE: 
 
Annie Tieben-Arling 
Telefoon: 06-27006886 
annie_trip@msn.com 
 
Vincent Arends 
Telefoon: 06-21835398 
vincentarends@hotmail.nl 

 

De overige redactieleden en hun 
gegevens vindt u bij de parochies 

 

 

BEREIKBAAR VOOR DRINGENDE ZAKEN EN UITVAARTEN 

 
De week loopt van maandag 0.00 uur tot en met zondag 24.00 uur. 

 

Week 3-4 22 januari t/m 31 januari pastoor De Zwart 

Week 5 1 februari t/m 7  februari pastor Myriam 

Week 6 8 februari t/m 14 februari pastoor De Zwart 

Week 7 15 februari t/m 21 februari pastor Myriam 

Week 8 22 februari t/m 28 februari pastoor De Zwart 

 

 
Pastoor De Zwart: 0591 312 466 
Pastor Myriam :  0591 226 172 
 
Voor het Sacrament van de ziekenzalving  
moet men zich te allen tijde wenden tot pastoor de Zwart  
 

mailto:pastorjsdezwart@gmail.com
mailto:myriam.oosting@gmail.com
mailto:annie_trip@msn.com
mailto:vincentarends@hotmail.nl
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AGENDA IPO 
 

Dag/Datum Wat Waar Tijd 

Di.  2 feb. Maria Lichtmis 
kaarsenwijding 

B.Comp. Josephkerk 19.00 uur 

Wo. 3 feb. Blasiuszegen Zw.meer Verrijzeniskerk 19.00 uur 

Zo.  6 mrt. Vesper-Laetare Zw.meer Verrijzeniskerk 19.00 uur 

 
 
AGENDA BISDOM 
 

Dag/Datum Wat Waar Tijd 

Di.  2 feb. 60-jarig bestaan 
Bisdom Groningen-
Leeuwarden 

pontificale 
eucharistieviering 

Groningen 

St-Jozefkathedraal  

 19.30 uur 

 
 
OPENINGSTIJDEN PAROCHIESECRETARIATEN 
 

 B.COMP   
Verl. 

Oosterd. WZ 67 

0591 349 051 

E.COMP 
Hoofdkan. OZ 82 

0591 351 351  

KL.VEEN 
Stellingstr. ZZ 4 

0591 649 071 

ZW.MEER 
De Hoven 8 

0591 312 466 

Maandag  11.00-12.00 18.15-18.45  

Dinsdag     

Woensdag    18.30-19.00 

Donderdag 18.30-19.30 11.00-12.00   

Vrijdag    18.30-19.00 

Zaterdag  10.00-12.00   

 
 
BEZOEK BIJ ZIEKTE 
Wilt u aan de parochie doorgeven dat u bezoek van de werkgroep of pastor 
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 parochie. Zo houden we contact met elkaar! 
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VIERINGEN IN DE SECTIE 
 

DATUM EN TIJD KL.VEEN ZW.MEER B.COMP E.COMP LIT.KALENDER 

23 jan.  19u00   EV CV-W 

3de zondag 24 jan. 9u00 EV    

24 jan. 10u00  Oec.   

30 jan. 19u00 CV-W EV   

4de zondag 31 jan. 9u00   EV  

31 jan. 10u30    EV 

6 feb.  19u00    EV 
5de zondag 

Carnaval 
7 feb.  9u00 EV  CV  

7 feb.  10u30  EV   

10 feb.  19u00 GV-W GV-DZ GV-W GV-MO Aswoensdag 

13 feb..  19u00 EV CV   1de 

zondag  

Vastentijd 

14 feb. 9u00   EV  

14 feb. 10u30    EV 

20 feb. 19u00   EV CV 2de 

zondag  

Vastentijd 

21 feb. 9u00 EV    

21 feb. 10u30  EV   

 
 
 
AFKORTINGEN IN HET ROOSTER/BIJZONDERHEDEN: 
 
EV = Eucharistieviering 
EV-IPO = Eén Eucharistieviering v.d. vier parochies gezamenlijk (pastoraal 
team) 
EV-G = Gaudete Eucharistieviering met aansluitend U-night programma 
CV = Woord- en Communieviering  
GV = Woord- en Gebedsviering  
DZ = Pastoor de Zwart 
MO = Pastor Myriam 
W = Werkgroep 
Vesper = Vesper met uitstelling van het Allerheiligst Sacrament
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DOOPROOSTER 
 

DOOPVOORBEREIDING DOOPVIERING 

Locatie Datum Tijd Parochie Datum Tijd 

ZW.MEER 20 januari 20.00 uur 
E.COMP 

februari-
datum in 
overleg 

 

ZW.MEER 7 februari 13.00 uur 

KL.VEEN 18 februari 20.00 uur 
B.COMP 6 maart 13.00 uur 

KL.VEEN 6 maart  14.30 uur 

E.COMP 30 maart 20.00 uur 
E.COMP 

april-datum 

in overleg 
 

ZW.MEER 17 april  13.00 uur 

 
 

VASTENACTIE 2016 – OEGANDA 

 

Voldoende te eten voor families in Katakwi 

 

In 2016 gaat de opbrengst van de Vastenactie naar Oeganda, naar het 
district Teso in het noordoosten. Het is een arm, achtergebleven gebied, 
waar de mensen afhankelijk zijn van de landbouw. Door de steeds extremere 
weersomstandigheden zijn de opbrengsten van het land echter veel te laag. 
Mensen lijden honger en iets ten noorden van campagne-gebied Katakwi 
overlijden zelfs mensen. 

Onze projectpartner Socadido helpt de gemeenschappen om te gaan met 
extreme droogte én extreme regenval, zodat de oogsten verbeteren en de 
mensen voldoende te eten hebben. Denk aan irrigatietechnieken, het telen 
van bepaalde gewassen en hulp bij het ‘opstarten’. Als er eenmaal wat 
productie is, worden de boeren geholpen met de verkoop van hun producten. 
Ook de oprichting van kleine coöperaties wordt ondersteund. Veel mensen 
die al zijn geholpen, kunnen inmiddels in hun onderhoud voorzien. 

Het campagneproject richt zich op een aantal gemeenschappen in Katakwi, 
een gebied in het district Teso, waar de hulp nog op gang moet komen. Laten 
we tijdens deze vastenactie de mensen in Oeganda helpen. 

In het weekend van 13 – 14 februari is de themaviering van de Vasten-
actie in onze IPO-parochies. 

VOM. 
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GOEDE VOORNEMENS 

 
De jaarwisseling is ieder jaar een moment waarop veel mensen goede 
voornemens maken. Goede voornemens hebben vaak te maken met het 
veranderen van gedrag: stoppen met roken, vaker naar de sportschool. Maar 
wij mensen vinden het vaak moeilijk om ons gedrag te veranderen.  
Vinden we het moeilijk om afstand te doen van wat we kennen? Of is het 
moeilijk om nieuwe dingen te doen? Ik denk vooral het eerste. Dat we gesteld 
zijn op het oude, vertrouwde. Het nieuwe moet zich nog bewijzen. 
Als IPO-parochies staan we dit jaar voor onze fusie. We werken dus ook toe 
naar een moment van nieuw begin en afscheid van het oude. Of niet? Aan 
de ene kant wel en aan de andere kant niet. Het bisdom heeft ons verplicht 
om te gaan fuseren. Vanaf 1 januari 2017 zullen we niet langer vier parochies 
zijn, maar 1 parochie met 1 gezamenlijk bestuur en vier aparte locatieraden. 
Dat zal zeker nieuw voor ons zijn, en vraagt ook wel wat wennen. Aan de 
andere kant heeft het bisdom ook ruimte gegeven voor het invullen van de 
fusie. En wij als IPO-parochies  hebben ervoor gekozen om zoveel mogelijk 
decentraal te laten wat kan. Of om het in andere woorden te zeggen: wij 
willen zoveel mogelijk ter plaatse in de eigen geloofsgemeenschap blijven 
doen wat we altijd deden. We blijven vieren in de vier kerken, elke plaats 
houdt zijn eigen werkgroepen, maakt zijn eigen begroting, blijft zelf 
verantwoordelijk voor het innen van de kerkbijdrage, enzovoort. Er staan dus 
veranderingen op stapel, maar wat goed en waardevol is, willen we behou-
den. We beseffen goed dat mensen zich thuis voelen in hun eigen kerk, hun 
eigen gemeenschap. En we willen dit ook graag zo houden, met uw hulp 
natuurlijk! Dat is een van onze goede voornemens dit jaar. 
We gaan met vertrouwen het nieuwe jaar, het jaar van onze fusie tegemoet. 
Gaandeweg zal wat nieuw is, vorm moeten krijgen in onze gemeen-
schappen. We doen dat in overleg. In de stuurgroep die de fusie zal regelen 
zijn alle vier de parochies vertegenwoordigt. 
Hoe we deze weg willen gaan wil ik duidelijk maken met een leuk voorval 
kort geleden. Met enkele parochianen was ik onderweg op de Kerst-
wandeling in Klazienaveen, georganiseerd door de oecumenische werk-
groep van Klazienaveen. Onderweg zagen we verschillende kersttaferelen.  
En ineens zagen we de Ster van Bethlehem. Onder het lopen keek ik naar 
boven, naar die ster. En struikelde bijna over een uitstekende steen! 
“Je moet ook niet omhoog kijken,” zei iemand tegen mij. “Onder het lopen 
moet je naar de weg kijken.” Ja, dat is waar. Maar je moet toch ook naar de 
Ster kijken. Het visioen dat je op weg zet, en op weg houdt. Hoe doe je dat 
dan als je tijdens het lopen naar de weg moet kijken?  
…Door even stil te staan! 
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Zo willen wij het komende jaar met u onderweg zijn. Lopend, de weg in de 
gaten houden, dat we niet struikelen over obstakels. Maar ook af en toe 
stilstaan. Stilstaan om naar het einddoel te kijken, naar een visioen, een 
droom voor onze parochies dat ons kan inspireren: een parochie met een 
hart, mensen verzameld rond de Heer, die met ons meetrekt die nieuwe 
toekomst tegemoet.   
Graag wens ik u mede namens pastoor De Zwart een goed 2016 

pastor Myriam 
  

BIJZONDERE VIERINGEN 
 
op 2 februari a.s.  
Op dinsdag 2 februari a.s. vieren we Maria Lichtmis. Veertig dagen na de 
geboorte van Jezus ging Maria met haar zoon op naar de tempel om de Wet 
van Mozes aan haar en haar Kind te vervullen. Hierbij werd Maria gezuiverd, 
ondanks haar maagdelijke zuiverheid, en werd Jezus opgedragen aan God, 
ondanks dat Hij Zoon van God was. Hun geloofstrouw bracht hen hiertoe. 
Van oudsher hoort bij de viering van Maria Lichtmis ook een kaarsenwijding 
en lichtprocessie, voorkomend uit de lofzang van de oude grijsaard Simeon:  
 

Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat Gij hebt bereid voor de volken, 
 het Licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israel uw volk. 

 

Ook wij willen deze oude en mooie traditie in ere houden. Tijdens de H. Mis 
om 19u00 in Barger Compascuum zullen we kaarsen wijden en daarmee 
een processie door de kerk houden.  
 
op 3 februari a.s.  
Op woensdag 3 februari gedenken we de H. Blasius. De H. Blasius was 
bisschop van Sebaste in Armenië. Hij leefde in het begin van de vierde eeuw, 
toen hij door onthoofding als martelaar het eeuwig leven binnenging. Hij 
wordt algemeen vereerd en vooral aangeroepen voor de genezing van 
keelziekten. Aansluitend op de gedachtenismis van de H. Blasius, op woens-
dag 3 februari om 19u00 te Zwartemeer, zal ook de mogelijkheid geboden 
worden om de Blasiuszegen te ontvangen. Met twee kaarsen langs de hals 
wordt gebeden:  
 

Moge de Heer u behoeden voor keelziekte en voor alle kwaad, 
op voorspraak van de H. Blasius.  

Moge God u zegenen,bde Vader, de Zoon en de H. Geest. 
 

Alle parochianen van onze vier parochies (en zelfs van daarbuiten) zijn 
van harte uitgenodigd voor deze bijzondere vieringen! 

 
Pastoor De Zwart 
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HET KLAVERBLAD – AANLEVEREN ADVERTENTIES 

 
 
WIE ZIJN WIJ EN WAT DOEN WIJ 
 
Hallo, mijn naam is Ina Heijnen en samen met mijn man Herman, zoon 
Danny en dochter Sandra woon ik in Emmer Compascuum. 
 
Onze zoon Ron woont samen met vriendin Esther en dochter Lianne ook 
hier in het dorp. In Emmer Compas speel ik orgel bij het herenkoor en in 
Barger Compas bij het dameskoor. Soms val ik in bij uitvaarten in andere 
parochies.  
 
Samen met Sandra leid ik het jeugdkoor Xtra-Eigen-Wijs van de St. 
Willehadusparochie. Verder verleent iedereen van ons gezin, hand- en span-
diensten waar het nodig is. 
 
Toen de kinderen nog klein waren was ik betrokken bij de gezinsviering-
groep waar ik ook de boekjes voor maakte. Het drukken gebeurde bij familie 
Martens. Door omstandigheden kwamen ze een paar handen tekort en ben 
ik gaan meehelpen met het drukken, van boekjes voor de vieringen tot de 
Parochieklok. Van hen heb ik veel mogen leren, waarvoor ik ze zeer dank-
baar ben. 
 
Toen bekend werd dat er een gezamenlijk blad zou komen van het IPO heb 
ik aangegeven wel belangstelling te hebben om het te gaan drukken.  
En dus……. gaan wij, als gezin, met ingang van januari 2016 het nieuwe 
IPO-parochieblad ‘Het Klaverblad’, drukken. Ook zullen wij de verspreiding 
van het blad voor onze rekening nemen, hetzij via de post hetzij via 
bezorging bij de parochies die het dan zelf verder verspreiden. 
 
Omdat in het parochieblad ook advertenties worden opgenomen kunnen 
belangstellenden contact opnemen via de mail 
hermanina@hotmail.com of telefonisch 0591-354116  
 
We zullen ons uiterste best doen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. 
Maar hebt u vragen dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen. 
 
 
 
 

Vriendelijke groet fam. Heijnen 

mailto:hermanina@hotmail.com
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BARGER-COMPASCUUM - ST. JOSEPHPAROCHIE 

 

 

Kerk en Pastorie: 
Verlengde Oosterdiep W.Z. 67 
7884  RK  Barger-Compascuum  
Telefoon: 0591 349 051 
 
Mail: rkjoseph@live.nl 
Website: mariahertoginvandrenthe.nl 
 
Gezinsbijdrage: NL15RABO0104304952  
Fonds restauratie: NL25RABO0125735952  
Beide rekeningnr. t.n.v. het R.K. Kerkbestuur 

 

PAROCHIEBUREAU 
Voor een aantal parochiële zaken kunt u op een vast tijdstip terecht bij de 
gastvrouwen op de pastorie. 

 Het opgeven van misintenties 

 Informatie en afspraken over doop en huwelijk 

 Afhalen doopbewijzen 

 Doorgeven van boodschappen 
 
Elke donderdagavond geopend van 18.30 uur tot 19.30 uur. Tel.: 349 051 
 
REDAKTIE 
Truus Dijck  Telefoon: 0591 391 084 
Lisanne Dijck  Telefoon: 0591 391 084 
 
Kopij voor het parochieblad kunt u inleveren per mail: rkjoseph@live.nl of in 
de brievenbus van de pastorie.   

 
CONTACTPERSOON BEZORGING 
Truus Dijck, Posthoorn 7, 7884  PA  Barger-Compascuum 
Telefoon 0591 391 084 - truusdijck@hotmail.com 
 
KERKBESTUUR 

Voorzitter: Pastoor De Zwart tel. 312 466 pastorjsdezwart@gmail.com 

Secretaris: Herman Linnemann tel. 349 333 h.linnemann@kpnmail.nl 

Leden: Ria Feringa tel. 349 523 jrferinga@home.nl 

 Truus Dijck tel. 391 084 truusdijck@hotmail.com 

 

mailto:h.linnemann@kpnmail.nl
mailto:jrferinga@home.nl
mailto:truusdijck@hotmail.com
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VIERINGEN EN GEBEDSDIENSTEN 
 
Van zaterdag 23 januari t/m zondag 20 februari  
 
Zaterdag 23 januari 19.00u – Eucharistieviering 
Voorganger:   Pastoor de Zwart 
Koor:    Herenkoor 
Koster:    G. Wolken 
Akolieten/Misdienaars:  Jildou,Jacco,Michiel,Mike 
1ste Collecte:   Eigen kerk 
2de Collecte:   Onderhoud kerk 
 
Intenties: 
Gezusters Wielage, Minie Wubkes-Többen, Ouders Feringa- Hake,  
Willy Menzen, Ouders Gustin-Menke, Ouders Ahlers-Lingenaar,  
Ouders Hake Cramer, Johan Hake 
 
Dinsdag 26 januari 19.00u – Eucharistieviering 
Voorganger:   Pastoor de Zwart 
 
Zondag 31 januari 09.00u – Eucharistieviering 
Voorganger:   Pastoor de Zwart 
Koor:    Dameskoor 
Koster:    S. Karstenberg 
Akolieten/Misdienaars:  Marlynn,Jacco,Michiel,Simon 
1ste Collecte:   Eigen kerk 
2de Collecte:   Onderhoud kerk 
Intenties: Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, 
Gezusters Wielage, Ouders Gustin-Menke,  
Ouders Ahlers-Lingenaar,Ouders Hake Cramer,Ouders Bryan-Hölscher   
 
Dinsdag 2 februari 19.00u – Eucharistieviering 
Voorganger:   Pastoor de Zwart 
 
Vrijdag 5 februari 19.00u – Heilig Hartviering 
Voorganger:   Pastoor de Zwart 
 
Zondag 7 februari 09.00u – Woord en Communieviering 
Voorganger:   Pastor Myriam 
Koor:    Herenkoor 
Koster:    M. vd Aa 
Akolieten/Misdienaars:  Daniel,Lucas,Simon 
1ste Collecte:   Eigen kerk 
2de Collecte:   Onderhoud kerk 
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Intenties:  
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker,  
Gezusters Wielage, Ouders Hartmann-Gerdes, Eiso Steenhuis en  
dochter Lia, Mevrouw Kohnken-Berens, Ouders Feringa- Hake,  
Ouders Gustin-Menke, Ouders Ahlers-Lingenaar, Ouders Hake Cramer, 
Ouders Bryan-Hölscher. 
 
Dinsdag 9 februari 19.00u –  Eucharistieviering 
Voorganger:   Pastoor de Zwart 
 
Woensdag 10 februari 19.00u – Woord en gebedsviering  

   (aswoensdag) 
 

Voorganger:   Werkgroep 
Koor:    Dameskoor 
Koster:    G.Wolken 
Akolieten/Misdienaars:  Bastien 
1ste Collecte:   Eigen kerk 
2de Collecte:   Bisschoppelijke vastenactie 
 
Zondag 14 februari 09.00u – Eucharistieviering 
Voorganger:   Pastoor de Zwart 
Koor:    Herenkoor 
Koster:    S. Karstenberg 
Akolieten/Misdienaars:  Jildou,Lori,Holly,Mike 
1ste Collecte:   Eigen Kerk 
2de Collecte:   Bisschoppelijke vastenactie 
 
Intenties:  
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker,  
Gezusters Wielage, Fam. Linneman-Rass,Ouders Wehkamp-Keuter, 
Ouders Gustin-Menke, Ouders Ahlers-Lingenaar,  
Ouders Scholte-Albers- Hemmen, Ouders Hake Cramer,  
Ouders Bryan-Hölscher 
 
 
Kosters 
G. Wolken:  0591-349033 
M. vd Aa:  0591-349144 
S. Karstenberg:  06-40042474 
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DIENST VOOR OUDEREN 
 
Op donderdag 11 februari a.s. is er om 14.00u weer een dienst voor ouderen. 
Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer, dan kunt u contact opnemen 
met Minie v/d Aa tel: 0591-349144. 
U wordt dan gehaald en na de koffie weer thuis gebracht. 
 

KOFFIEDRINKEN 
 
Op zondag 14 februari is er na de viering weer gelegenheid om samen een 
kop koffie te drinken in de parochiezaal. 
 

VAN HET BESTUUR 
 
Naar aanleiding van de enquête 
In 2015 is er een enquête gehouden onder de parochianen van Barger-
Compascuum. Hieruit zijn een aantal zaken naar voren gekomen waar we 
de komende jaren aandacht aan zullen besteden en waar mogelijk 
realiseren.  
 
Activiteiten voor kinderen 
Een parochiaan heeft gevraagd of het mogelijk is om een kindernevendienst 
te organiseren tijdens weekendvieringen. Als bestuur willen we hier wel op 
ingaan. Maar we willen graag weten of er meer ouders zijn die dit wensen. 
En natuurlijk zouden er ook vrijwilligers nodig zijn die de kinder-
nevendiensten gaan organiseren. Eén ouder heeft zich al bereid verklaard. 
Bij deze willen we ouders vragen om zich bij Ria Feringa (tel. 349523) te 
melden om aan te geven of er behoefte is aan een kindernevendienst.  
 
Er is ook gevraagd naar het opnieuw opstarten van het kinderkoor. Dit is ook 
een hartenwens van het bestuur, maar op het moment niet mogelijk wegens 
het ontbreken van een dirigent en organist. Vrijwilligers zijn die dit op willen 
pakken, willen we als kerkbestuur graag ondersteunen. Op dit moment is er 
voor kinderen in onze parochie wel de mogelijkheid om zich aan te sluiten 
bij het kinderkoor van Emmer-Compascuum en het kinderkoor van 
Zwartemeer. Het kinderkoor van Emmer-Compascuum oefent iedere 
woensdagavond  (uitgezonderd schoolvakanties)  van 18.00 uur tot 18.45 
uur in het parochiehuis van Emmer-Compascuum. Leidster van het koor  
is Ina Heijnen (tel. 354116). Het kinderkoor van Zwartemeer oefent elke 
woensdagavond van 17.45 – 18.30 uur (m.u.v. schoolvakanties) in de  
RK kerk te Zwartemeer. Leidster van dit koor is Mirella Peters-Burmann  
(tel. 311464). 
 
 
 



Klaverblad  Barger-Compascuum Pagina | 14 

Jongerenkoor? 
Een aantal mensen blijkt jongerenkoor Con Amore erg te missen in de 
vieringen. Dit koor is gestopt wegens gebrek aan een dirigent. Indien u ons 
hier mee kunt helpen, zouden we daar ook heel blij mee zijn. 
 
Geloofscursus 
Er kwam ook naar voren dat sommige parochianen graag deel zouden 
nemen aan een geloofscursus. Afgelopen jaar is een geloofscursus 
aangeboden, maar toen hebben zich geen parochianen uit Barger-
Compascuum gemeld. In het nieuwe jaar zal er opnieuw een cursus voor de 
vier parochies samen aangeboden worden. De deelnemers van deze cursus  
 
zullen per avond samen afspreken wat het onderwerp voor de volgende 
bijeenkomst zal zijn en waar en wanneer de volgende bijeenkomst zal 
worden gehouden. Mogelijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld: Maria, bidden, 
liturgie van de Goede Week, een bijbelverhaal, gewoonten en gebruiken in 
de kerk en thuis die met het geloof te maken hebben, vragen van 
deelnemers, enz. Meer informatie hierover zult u vinden in het parochieblad 
bij Parochienieuws. 
 
Bezoek en aandacht van pastores 
Meerdere parochianen hebben gevraagd of pastores meer huisbezoeken 
kunnen doen en of zieken vanuit de parochie bezocht kunnen worden. Beide 
pastores zouden dit ook graag willen, maar hebben er helaas te weinig tijd 
voor. Vroegen hadden we per parochie een pastoor en meestal ook een 
kapelaan, nu zijn er twee pastores voor 6800 parochianen. Bij alle 
parochianen of zelfs alleen bij de oudere mensen op bezoek te gaan is  
helaas niet mogelijk. Maar indien bezoek gewenst is, kunt u wel contact 
opnemen met pastor Myriam en zij zal dan een afspraak met u maken. 
Voor alle ouderen in onze parochie wordt er eens per maand een ouderen-
viering georganiseerd. Alle ouderen zijn hiervoor hartelijk uitgenodigd. En als 
u niet mobiel bent, is dat geen probleem. U kunt namelijk worden opgehaald 
en thuisgebracht. Na de viering is er ook altijd gezamenlijk koffiedrinken 
waarbij altijd één van de pastores aanwezig is, en heel vaak beide pastores. 
Dit is voor ouderen ook een moment waarop zij aandacht van de pastor 
kunnen krijgen. 
Een ziekenbezoekgroep in onze parochie is ook een wens van het bestuur. 
Hiervoor zijn echter vrijwilligers nodig. Indien u graag ouderen en/of zieken 
in onze parochie zou willen bezoeken kunt u zich aanmelden bij pastor 
Myriam.  
Er wordt ook gedacht aan een soort omgekeerd huisbezoek. Mogelijk gaan 
we in de toekomst een middag en of avond organiseren waarbij mensen 
uitgenodigd worden om naar de pastorie te komen, waar dan ook de 
mogelijkheid is om een gesprek aan te gaan met de pastores.  



Klaverblad  Barger-Compascuum Pagina | 15 

Informatie vanuit het bestuur  
Sommige mensen vonden dat er te weinig informatie van het kerkbestuur 
komt. Ook de financiële verslaglegging naar de parochie toe is te mager. Dit 
artikel is een eerste aanzet om u hierin tegemoet te komen. Het bestuur 
wil in 2016 ook een informatieavond organiseren waarop alle parochianen 
welkom zijn. Hierover zult u dus nog meer gaan horen. Overigens wor- 
den de jaarrekeningen door bevoegde accountants opgesteld en gecon-
troleerd. En daarnaast vindt nog een controle door het bisdom plaats. Alle 
jaarrekeningen t/m 2013 zijn bij het bisdom ingeleverd. Er waren ook vragen 
over de tarieven voor huwelijk, misintenties en begrafenissen e.d. De actuele 
tarieven zullen we zo spoedig mogelijk bekend maken.  
 
 

Parochiedag en processie 
Verschillende mensen hebben ons gevraagd om de parochiedag los te 
koppelen van de processie. Men ervaart het niet als een goede combinatie. 
Dit is inmiddels ook door het kerkbestuur onderkend en er in besloten dat de 
processie op de eerstvolgende zondag na Sacramentsdag (29 Mei in 2016) 
zal worden gehouden en de parochiedag op de eerste zondag van Juni 
(5 juni 2016). 
 
 

Tot slot 
Zoals u ziet zijn er voor de komende jaren nog genoeg plannen, maar als we 
alle wensen van parochianen willen realiseren hebben we vrijwilligers nodig. 
We hebben al een grote groep vrijwilligers waar we heel blij mee zijn. Velen 
van hen vervullen zelfs meerdere taken voor de kerk. Maar er zijn ook 
mensen die het graag wat rustiger aan zouden doen met vrijwilligerswerk, 
bijvoorbeeld vanwege leeftijd of gezondheid. Of ook omdat ze nog andere 
dingen willen doen.  
Daarom eindigen we dit artikel met een vraag: Mogen we een beroep op u 
doen voor vrijwilligerswerk? De mogelijkheden zijn er vele: we zoeken 
mensen voor de schoonmaak-groep, voor het onderhoud van de tuin, voor 
het sneeuwvrij maken van de toegangen naar de kerk in de winter, mensen 
voor de bloemengroep in de kerk, voor het maken van foto's van bijzondere 
gebeurtenissen en vieringen, voor bezoekwerk, voor het organiseren van 
activiteiten voor kinderen. Dirigenten en organisten zijn zeer welkom. En ook 
voor het kerkbestuur/locatieraad voor en na de fusie kunnen we best nog 
mensen gebruiken. We hopen dat ook u uw inzet en talenten wilt aanbieden 
voor onze gemeenschap. U kunt ten allen tijde contact opnemen met de 
leden van het bestuur om te overleggen welke taak eventueel bij u zou 
passen. 
 
Met vriendelijke groeten, namens het kerkbestuur, 

Herman Linnemann 
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EMMER-COMPASCUUM - ST. WILLEHADUSPAROCHIE 

 

 

Kerk en Parochiehuis: 
Hoofdkanaal O.Z. 82 A 
7881 CN  Emmer-Compascuum 
Telefoon: 0591 351 351 
 
Mail:        parochiewillehadus@kpnmail.nl  
Website: www.mariahertoginvandrenthe.nl  
 
Kerkbijdrage: 
NL71RABO0135101832 t.n.v. R.K. Kerkbestuur 
NL23INGB000 3725182 t.n.v. R.K. 
Parochiebijdrage Willehadusparochie  

Giften Parochiehuis: 
NL17 INGB 0000 8406 07 t.n.v. Parochiehuis  
H. Willehadus Parochie o.v.v. gift parochiehuis  

  

PAROCHIEBUREAU 
Gevestigd in het Parochiehuis  Hoofdkanaal OZ 82 A 
    7881 CN  EMMER COMPASCUUM 
Geopend op: 
maandag  van 11.00-12.00 
donderdag  van 11.00-12.00 
zaterdag   van 10.00-12.00 stuurgroep aanwezig 
 
KERKBESTUUR 
Voorzitter   pastoor De Zwart tel. 31 24 66 
Vicevoorzitter   Allidus Ahlers  tel. 35 40 93 
Secretaris   Theo Sewüster  tel. 35 49 67 
Penningmeester  Tineke Koop  tel. 35 16 43 
Bestuurslid kerkhofbeheer Joh Heine  tel. 35 19 05 
 

CARITAS 
De Parochiële Caritas verleent financiële bijstand aan personen en 
gezinnen als er sprake is van een noodsituatie waarin de wettelijke 
bestaande voorzieningen niet voorzien. Contactpers.: René Berendsen, tel. 
35 36 30 
 

UITVAARTLEIDER 
dhr. B. Zomer tel 0591-353093 mobiel 06-53188727 
RK. Begrafenisvereniging Sint Barbara Website: rksintbarbara.nl 
 

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
http://www.mariahertoginvandrenthe.nl/
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VIERINGEN EN GEBEDSDIENSTEN 

 
Weekend 23 - 24 januari 
 
Zaterdag 23 januari 19.00u - W. + Comm.viering 3e zondag 
Voorganger:   Werkgroep 
Akolieten:   Mike Emming, Michel de Vries 
Lector:    Jorinde Wessel 
Koor:    Herenkoor 
Koster:    Margriet Ahlers 
 
Maandag 25 januari 19.00u - Eucharistieviering 
Voorganger:   Pastoor De Zwart 
Misdienaars:   Leonore van der Knaap, Jo Ann Loves 
Koster:    René Berendsen 
 
6 weken gedachtenis voor: Maria Gesina Heijne-Wessel, (1) 
Johanna Heijnen Greve (4), Roelofje Mensen-Lange (5),  
Herman Hendrik Bredek (6)  
 
Gedachtenis werd gevraagd voor: 
Greetje Schulte-Heller, Theo van Mensvoort, Theo Deddens,  
overl. fam. Herbers-Ellermann, Familie Mulder-Wolters, Bé Möller,  
Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Ina Schuur-Wilts,  
echtpaar Wolters-Twickler, Jan Hoesen en Kina Hoesen-Weggemans, 
overl. ouders Ellermann-Schutte, ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, 
Hendrik Hermannus Frederik Deiman en Maria Bonaventura Engelina 
Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Angela Gesina Ellermann-Tiben, 
Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben,  
Fanny Geerdink en Riek Geerdink-Abeln. 
 
Weekend 30 - 31 januari 
 
Zondag 31 januari 10.30 uur – Eucharistieviering 4e zondag 
Voorganger:   Pastoor De Zwart 
Akolieten:   Annemiek Bos, Chantal Witteveen 
Lector:    Mariska Zwols 
Koor:    Herenkoor 
Koster:    René Berendsen 
 
Maandag 1 februari 19.00 uur - Eucharistieviering 
Voorganger:   Pastoor De Zwart 
Misdienaars:   Gerrit Bredek, Jarno Pol 
Koster:    José Wessel 
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6 weken gedachtenis voor: Maria Gesina Heijne-Wessel (2) 
Johanna Heijnen Greve (5) Roelofje Mensen-Lange (6),  
 
Gedachtenis werd gevraagd voor: 
Greetje Schulte-Heller, Helena Alida Harms-Ophof,  
overl. fam. Herbers-Ellermann, Familie Mulder-Wolters, Bé Möller,  
Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Willem Buurman, 
overl. ouders Ellermann-Schutte, Maria Margaretha Ahlers-Hoezen, 
Hendrik Wessel en Geertruida Wessel-Alberts, Herman Wilhelm Tieben  
en Engelina Tieben-Schulte, Renk Kuper, Hendrik Hermannus Frederik 
Deiman en Maria Bonaventura Engelina Deiman-Dekkers,  
Gré van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, Alida Adriana  
Hulsebosch-Schoorl, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida  
Ellermann-Robben, Fanny Geerdink en Riek Geerdink-Abeln,  
Jo Siekman, Maria Margaretha Ahlers-Hoezen 
 
Weekend 6 - 7 februari 
 
Zaterdag 6 februari 19.00 uur – Eucharistieviering 5e zondag Carnaval 
Voorganger:   Pastoor De Zwart 
Akolieten:   Astrid Bolk, Leonie Tieben 
Lector:    Ria de Vries 
Koor:    Young Voices 
Koster:    José Wessel 
 
Maandag 8 februari 19.00 uur - Eucharistieviering 
Voorganger:   Pastoor De Zwart 
Misdienaars:   Rianne Hoesen, Marieke Arling 
Koster:    Kees van Dam 
 
Aswoensdag 10 februari 19.00 uur - Gebedsviering aswoensdag 
Voorganger:   Pastor Myriam 
Akolieten:   Daphne Welling, Marell Mulder 
Lector:    Erik Meijer 
Koor:    Dames en Heren koor 
Koster:    Kees v Dam 
 
6 weken gedachtenis voor: Maria Gesina Heijne-Wessel,(3)  
Johanna Heijnen Greve (6) 
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Gedachtenis werd gevraagd voor: 
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, 
Familie Mulder-Wolters, Jozef Sturre, overl. ouders Sturre-Schrör, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno Timmer, Ria Teiken,Truus  
Over-Meijer, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, Diny Hendriks, 
overl. ouders Ellermann-Schutte, Herman Wilhelm Tieben en Engelina 
Tieben-Schulte, Harm Ahlers en Leida Ahlers-Hüsers,  ouders  
Thole-Kloppenburg, overl. fam. Twickler-Elling, Renk Kuper,  
Hendrik Hermannus Frederik Deiman en Maria Bonaventura Engelina 
Deiman-Dekkers, Henk Welling en Minie Welling-Hoogland, Gré van  
Uem-Mensink, Alida Adriana Hulsebosch-Schoorl, Angela Gesina 
Ellermann-Tiben, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida  
Ellermann-Robben, Fanny Geerdink en Riek Geerdink-Abeln, Herman 
Willem Heijnen, Henk Scheven, Geert de Vries en Maria Elisabeth de 
Vries-Bos, Johann Heinrich Thole en Margaretha Thole-Bentlage, Maria 
Judith Teiken-Twickler, Truus Over-Meijer, voor ouders van ongedoopt 
gestorven kinderen. 
 
Weekend 13 -14  februari Begin van de 40 dagentijd 
 
Zondag 14 februari 10.30 uur – Eucharistieviering 1e zondag V.O.M . 
Voorganger:   Pastoor De Zwart 
Akolieten:   Naomi Emming, Larissa Witteveen 
Lector:    Grarda v Dam 
Koor:    Herenkoor 
Koster:    Kees van Dam 
 

Maandag 15 februari 19.00 uur - Eucharistieviering 
Voorganger:   Pastoor De Zwart 
Koster:    Margriet Ahlers 
 
6 weken gedachtenis voor: Maria Gesina Heijne-Wessel,(4)  
 
Gedachtenis werd gevraagd voor: 
Greetje Schulte-Heller, Theo van Mensvoort, overl. fam. Herbers-
Ellermann, Harm Hooiveld, Familie Mulder-Wolters, Maria Wilhelmina 
Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, overl. ouders Teiken-Schulte, overl. 
ouders Ellermann-Schutte, Herman Wilhelm Tieben en Engelina Tieben-
Schulte, Renk Kuper, Hendrik Hermannus Frederik Deiman en Maria 
Bonaventura Engelina Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert 
Meijer, Alida Adriana Hulsebosch-Schoorl, Johan Bernard Ellermann en 
Maria Aleida Ellermann-Robben, Fanny Geerdink en Riek Geerdink-Abeln, 
Johann Heinrich Thole en Margaretha Thole-Bentlage. 
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De volgende weekendviering is op zaterdag 20 februari om 19.00 
In deze W.+Comm.viering zal pastor Myriam voorgaan 
 
Koster van de week 
Van ma 25 jan t/m zon 31 Jan René Berendsen 
Van ma 1 febr.  t/m zon 7 febr. José Wessel 
Van ma 8 febr. t/m zon 14 febr. Kees van Dam 
Van ma 15 febr. t/m zon 21 febr. Margriet Ahlers 

 
Parochiebureau 
Ma  25 jan. Tonny Thole 
Do 28 jan. Tilda Heine 
Ma  1 febr. Bernadette de Roo 
Do  4 febr. Kees van Dam 
Ma  8 febr. Tiny Hogenbirk 
Do  11 febr. Mieke Hoesen 
Ma  15 febr. Tonny Thole 
Do  18 febr. Tilda Heine 

 
 

 
Overleden 
 
Op donderdag 17 december2015 is, overleden onze medeparochiane 
 

Johanna Heijnen-Greve 
 
De avondwake werd voor haar gehouden op maandag 21 december. 
De gezongen uitvaart was op dinsdag 22 december, 
waarna zij te rusten werd gelegd op ons parochiekerkhof. 
We wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies. 
 
Op woensdag 6 januari 2016 is overleden onze medeparochiane 
 
                    Maria Gesina Heijne-Wessel 
 
De gezongen uitvaart was op dinsdag 12 januari 
waarna zij te rusten werd gelegd op ons parochiekerkhof. 
We wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies 
 

 
Dat zij beiden moge rusten in vrede. 

  

FAMILIEBERICHTEN 
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JARIGEN 75 JAAR EN OUDER T.M. 22 FEBRUARI 
 

dhr.T.R.Bos Runde nz 53 7881 JH EC 23-1-1939 

dhr.J.Kaiser Runde nz 152 7881 JL EC 24-1-1931 

mw. M.G.Sulman-Welling Spoel 109 7881 BN EC 27-1-1927 

mw. C.M.Scheven-Hoppe Oosterdiep wz 119 7881 GR EC 27-1-1931 

mw. B.C.Geerdink Spoel 121 7881 BN EC 29-1-1928 

mw. M.G.Ellermann-Kuper Zr. Simpliciastraat 5 7881 MN EC 28-1-1939 

dhr.J.Teiken 
 

Ln vh  
Kwekebos 118/69 

7823 LJ 
 

Emmen 
 

1-2-1923 
 

mw. C.J.Molenkamp-Helmich Kalkovenwijk wz 17 
 

7881 LK 
 

EC 
 

1-2-1925 
 

mw. A.M.Voss-Bos Spoel 89 7881 BN EC 1-2-1930 

mw. A.G.Welling-Spijker Braakhekkeplein 40 7881 MC EC 2-2-1932 

mw. A.M.Sturre-Deuling Hoofdkanaal oz 49 7881 CM EC 9-2-1938 

dhr. W.P.M.Hulsebosch Oost Koppelveenw 6 7881 EM EC 10-2-1935 

mw..M.M.Herbers-Muter Maatschappijweg 25 7881 NT EC 15-2-1936 

mw.J.T.Langen-
Vennedunker 

Hoofdkanaal wz 111 7881 AG EC 18-2-1936 

Alle jarigen een heel fijne dag gewenst 
 
 

OPBRENGST COLLECTES 

Datum Bisdom &Par Vervanging CV  Boekjes  Info  

02-11 67,88 77,65 13,57  

07-11 40,20 40,60 11,64  

15-11 48,94 53,64 11,74 €78,39 kaarsjes AZ 

22-11  35,33 39,95 10,46  

29-11 114,80 84,63 20,56 1e advent 

4-12  203,05   

5-12 43,57 51,14 9,75  

12-12 31,44 34,35 9,17  

14-12 51,38   Advents-aktie 

17-12  80,41   

19-12 50,55 60,41 12,43  

22-12  114,50   

24-12 120,53 92,72 21.35 18.00 uur 

24-12 201,00 195,80 30,65 20.00 uur 

25-12 127,46 111,67 13,49  

31-12 44,65 35,45 6,57  
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VERHUISD 

 
Fam. Zomer is verhuisd van Munsterseweg naar  
Laan van de Marel 617, 7823 BS EMMEN.  
We wensen hen een heel goede tijd op hun nieuwe adres. 
 
 
 

OPROEP 
 
Hulp bij opvang vluchtelingen. 
De protestantse gemeente zorgt om de 3 weken voor de opvang van 
vluchtelingen op het station in Emmen. Elke dag komen er nieuwe mensen 
en de gezamenlijke kerken zorgen daar voor een beetje menselijkheid.  
 
Een kop koffie, thee een flesje water of gewoon even een praatje.  
We doen daarom een oproep aan onze parochianen om hierin mee te willen 
helpen. We kunnen niet zoveel doen maar het is hartverwarmend om de 
dankbaarheid te ervaren van mensen die blij zijn om met een klein gebaar. 
Dus van harte aanbevolen.  
 
U kunt zich aanmelden bij pastor Myriam.  
 
 
 

WEKVIERING & DOEL VAN DE COLLECTE 
 
De collecte die gehouden is in de WEK viering, wordt besteed aan de opvang 
van vluchtelingen op het station in Emmen. Daar wordt gezorgd dat de 
mensen die daar aankomen, (vaak met kleine kinderen), een kop koffie, 
thee, een flesje water, een koek of wat fruit kunnen krijgen. Ook kunnen 
mensen kleding of schoenen krijgen en voor de kinderen is er een knuffel-
beest. 
 

BEDANKT! 
 
Mevr. Buurman-Voss is weer thuis. Zij kan met de rollator lopen al gaat het 
niet snel. Zij bedankt iedereen voor de mooie kaarten met lieve wensen en 
voor al het bezoek waarmee u haar in de Heggerank verraste  
Zij wenst iedereen een gelukkig en gezond 2016. 
 

Namens mijn moeder, Lies Wolting 
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CONTACTMIDDAG 

Op dinsdag 2 februari is er weer een contactmiddag.  
De middag begint om 14.00 uur met een viering.Na de viering is er een 
gezellig samenzijn.  
Deze middag is voor iedereen van 50 jaar en ouder. Kom ook eens kijken, u 
bent van harte welkom!  
Hebt u geen vervoer, dan kunt u bellen met:Mevr. Hoesen: 352408 
 
 

WIST U DAT XTRA-EIGEN-WIJS …………… 
 

 Aylin als nieuw lid kon verwelkomen en zij op woensdag 23 december 
het koor trakteerde op zelf gebakken kniepertjes 

 Tijdens de gezinskerstnachtviering gezongen heeft met IPO-jongeren-
band The Jesus Freaks en waar Marit zich spontaan bij het koor voegde 
en uit volle borst de refreintjes meezong 

 Weer begonnen is met de repetitie op 20 januari 2016 

 gaat oefenen voor Palmpasen 

 Graag nieuwe leden zien komen 

 Repeteert op de woensdagavond van 18.00 uur tot 18.45 uur voor 
kinderen in de basisschool leeftijd 

 En van 18.00 uur tot 19.30 uur voor jongeren vanaf het voortgezet 
onderwijs. 

KERSTMUSICAL 13 DECEMBER 2015. ‘EEN STER BOVEN EMMEN’. 
 
Dat was de titel van de musical maar we hebben niet 
alleen een ster boven Emmen gezien. We hebben heel 
veel sterren zien stralen op het podium.  
Met als middelpunt ‘Jezus’ die constant een stralende 
glimlach op het gezichtje had. Wij zijn trots dat we met 
elkaar DIT neergezet hebben.  
Wij zijn trots dat we het verhaal weer levendig gemaakt 
hebben met eigen-tijdse herkenbare momenten. 

 
De dierentuin heeft een belangrijke rol gespeeld dat heeft u kunnen zien in 
het decor dus............ 
Als u straks door de nieuwe dierentuin Wild-lands loopt zal dit kerstverhaal 
waarschijnlijk weer in uw gedachten komen. 
Zo ziet u maar, kerst is er niet alleen op 13 of 25 december maar kerst vieren 
en beleven kunt u elke dag. 
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Wij wensen u vrede en alle goeds! 
Dank aan alle spelers, hulpkrachten en 
natuurlijke alle publieke belangstelling. 
Dank, Dank, Dank. 
 
  

Erik, Henk, Ina, Ans 
 
 

OUD PAPIER INZAMELING R.K.B.S. DE HOEKSTEEN 
Op onderstaande data staat de container voor oud papier weer op de 
parkeerplaats van de kerk. U helpt hiermee de school, want het geld wat 
het oud papier opbrengt wordt besteed voor de leerlingen. 
Data oud papier ophalen: 

 02 februari  ophalen 3 februari 

 15 maart  ophalen 16 maart 

 26 april  ophalen 27 april 

 07 juni  ophalen 8 juni 

 12 juli  ophalen 13 juli (1 wk eerder i.v.m. zomervakantie) 

  
 
 

KERKBALANS 2016 
 
Eind januari gaat de actie Kerkbalans van start. Het thema is dit jaar: ‘Mijn 
kerk inspireert’. De kerk krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus volledig 
afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van 
mensen zoals u. Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? 
Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. 
Tussen 1 en 19 februari komt de wijkvertegenwoordiger uw antwoord-
formulier ophalen.  
Namens het kerkbestuur,  

penningmeester Tineke Koop 
 
 
Uitnodiging wijkvertegenwoordigers Kerkbalans 2016 
De wijkvertegenwoordigers worden uitgenodigd om op woensdag 27 
januari om 19.30 uur aanwezig te zijn voor het ophalen van hun 
Kerkbalans-pakketje en lijst. Onze penningmeester, Tineke Koop zal dan 
ook aanwezig zijn.De opgehaalde enveloppen kunnen zaterdag 20- en 27 
februari worden ingeleverd in het Parochiehuis. Tineke zal ook deze data 
aanwezig zijn. 
We hopen u dan allemaal te ontmoeten. 
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KLAZIENAVEEN - PAROCHIE HEILIGE HENRICUS 

 

 
 

Kerk en Parochiebureau: 
Stellingstraat Z.Z. 4 
7891  JA  Klazienaveen 
Telefoon: 0591 649 071 
 
Mail: henricusparochie@hetnet.nl 
Website: mariahertoginvandrenthe.nl 
 
Parochiebijdrage: 
NL30 RABO 0125 7013 30 
t.n.v.  R.K.Kerkbestuur Klazienaveen 

 
 
ZITTING PAROCHIEBUREAU:  
Maandag: van 18.15 uur – 18.45 uur.   
Telefoon: 649071. 

 
MISINTENTIES EN KOPIJ VOOR DE VOLGENDE ECHO 
Inleveren voor maandag 01 februari.    
Kopij (geen misintenties) kan ook per e-mail: henricusparochie@hetnet.nl  

 
R.K. UITVAARTVERENIGING ‘IN CHRISTO SALUS’ 
Voor inlichtingen en opgaven van adreswijzigingen, geboorten enz.:  
T.M. Valentin, Meridiaan 106, 7891 EJ Klazienaveen. Tel. 0591-312499. 
Uitsluitend voor zaken van “In Christo Salus”.  
 
MELDEN STERFGEVAL 
Bij een sterfgeval kunt u zich in verbinding stellen met uitvaartleider  
H.J. Harmes, tel. 0591-394528, mobiel 06-22480061. 
 
OUD PAPIER MIDDELKOOPSCHOOL  
De container staat doorlopend aan De Kring in het tuinbouwcentrum.  
 
OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL  
De container staat achter Top1Toys.  
Tijdens de openingsuren kunt u uw papier daar brengen.  
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VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES 
 
Zaterdag 30 januari 19.00 uur Woord- en Communieviering  
4e Zondag door het jaar. 
 
KINDERWOORDDIENST 
Voorganger:   Parochianen  
Koor:    Jesus Freaks 
 
Gebedsintenties: 
Grietje Wesseling v, Os en zoon Benny; Maria Aleida Hoffard Langen; 
Willie Mensen; Willem Wittendorp; Sophia Maria Magdalena van  
der Werf-Tieben en Henk van der Werf; Femia Margaretha  
Heidotting-Peters; Johannes van Ommen; Zwaantina Hendrika van der 
Sleen-Meijering; Lodewijk Heijnen; Jan Berend Suelman Maria Margeretha  
Rolfes en Wim,Tinie en Schoonzoon Harm. 
 
Donderdag 04 febr. 19.00 uur: Eucharistieviering. 
Voorganger:   Pastoor De Zwart 
 
Zondag 7 februari 09.00 uur – Eucharistieviering 5e zondag door het jaar 
Voorganger:   Pastoor De Zwart 
Akolieten groep 3  J.Lohuis, H.Slip, T.Knegt 
Koor:    Samenzang 
 
Gebedsintenties: 
Mannus Plas en Maria Helena v.Rijswijk en zonen Gerry en Jan;  
overleden ouders Schnoink-Peters en Angela Hemel- Schnoink; 
Johan Wilhelm Tieben en Margretha Maria Grummel; overleden ouders  
Vinke-Wolfs; Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van 
der Werf; Femia Margaretha Heidotting-Peters; Johannes van Ommen; 
Zwaantina Hendrika van der Sleen Meijering; Lodewijk Heijnen; Jan 
Berend Suelman Maria Margeretha Rolfes en Wim,Tinie en Schoonzoon 
Harm.  
 
Woensdag 10 februari 10.00 uur: Eucharistieviering Dillehof. 
 
Woensdag 10 februari 19.00 uur: Gebedsviering. Aswoensdag 
Voorgangers:   Parochianen 
Koor:    Dames en Herenkoor  
 
Donderdag 11 februari 19.00 uur: Eucharistieviering.  
Voorganger:   Pastoor De Zwart 
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Zaterdag 13 februari 19.00 uur – Eucharistieviering Vastenaktie.  
1e Zondag 40-dagen-tijd 

Voorganger:   Pastoor De Zwart 
Akolieten groep 3  J.Lohuis, H.Slip, T.Knegt 
Koor:    Young Voices.      
 
Gebedsintenties: 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overleden kinderen; 
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker; 
Dorus Albers; Pastoor Middelkoop; overleden ouders Tenfelde-Prinsen en 
overleden kinderen; Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en 
Henk van der Werf; Femia Margaretha Heidotting-Peters; Johannes van 
Ommen; Zwaantina Hendrika van der Sleen Meijering; Lodewijk Heijnen; 
Jan Berend Suelman Maria Margeretha Rolfes en Wim,Tinie en 
Schoonzoon Harm. 
 
Donderdag 18 februari 19.00 uur: Eucharistieviering.  
Voorganger:   Pastoor De Zwart 
 
Zondag 21 februari 09.00 uur: Eucharistieviering. 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

Za. 30 jan. G.Timmerman tel. 317726 

Zo. 07 febr. B.Menzen tel. 316132 

Wo. 10 febr. A.Heijnen tel. 315653 

Za. 13 febr. A.Verdel tel. 312976 

  
KOSTERS 

   

25 jan.   t/m 31 jan. H.Beukers tel. 315725 

04 febr. t/m 10 febr. A.Peters tel. 313627 

11 febr. t/m 17 febr. M.Koop tel. 312241 

18 febr. t/m 24 febr. J.Lohuis tel. 313286 

 
 

VERGADERINGEN enz. 
 

di. 02 febr. 19.00 uur Redactie Klaverblad 

di. 16 febr. 19.30 uur Omzien naar elkaar 

di. 23 febr. 13.30 uur Kaarten 

 
 
 
 PERSONALIA  
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Gefeliciteerd: 
Wij willen allen die de komende periode iets te vieren hebben, namens de 
parochie, van harte feliciteren. 
 
Overleden: 
 
16 december:  Theodoor Heinrich Suelmann, 71 jaar,  

Scholtenskanaal WZ 56. 
 

25 december: Femia Margaretha Heidotting-Peters, 91 jaar,  
Pastoor Jongeriusstraat 122. 

 
                                                                        Dat zij mogen rusten in vrede. 
 

BESTE GEBRUIKERS VAN DE RUIMTES IN DE KERK. 

We hebben in de kerk de beschikking over een paar mooie ruimtes. Hier 
wordt door u allen veel gebruik van gemaakt. En dat willen we graag zo 
houden. Of het nu voor een vergadering, kaarten, zingen is, iedere werk-
groep mag hier gebruik van maken. 
 
Bij deze wil ik u vragen om na afloop van het gebruik, de ruimte net zo 
schoon te willen achterlaten als u hem bij binnen komst aantrof. Dit geldt ook 
voor het gebruik van de kelder. 
Dus graag uw afval (b.v. lege waterflesjes) in de afval emmer, kopjes en 
schoteltjes op het aanrecht bij de vaatwasser of in de vaatwasser, thermos-
kannen en koffiepotten even omspoelen en in de kastjes terug plaatsen, 
stoelen terug op de plek aan tafel en indien er vlekken op de tafels zitten 
even een doekje er over, etc.  
U hoeft de vaatwasser niet aan te zetten, dat doen de kosters wel.  (Dit om 
schade aan de machine te voorkomen.) De kosters zorgen er ook voor dat 
de machine weer leeg gehaald wordt. 
 
Als we met elkaar ons een beetje houden aan de regels dan maken we het 
gemakkelijker voor de groep die na ons komt, en houden we de ruimtes 
netjes. 
 
Bij vragen kunt u contact opnemen met Frederikus Kuper (tel.:314493) 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
 



Klaverblad   Klazienaveen  Pagina | 29 

TERUGBLIK OP DE KERST BELEVINGSTOCHT 19 DECEMBER 2015 

Een tocht die georganiseerd en voorbereid is door de Oecumenische 
werkgroep.Heel veel voorbereiding is hier aan vooraf gegaan, maar ik denk 
dat we er samen een mooie tocht van gemaakt hebben. 
 
De gespaarde potjes waren allemaal voorzien van een kaarsje en vormden 
samen een lichtroute.  Er werd gestart bij de  RK Henricuskerk daar was een 
vuurkorf en in de kerk kon men luisteren naar de mooi gezongen liederen 
van het koor. Men kon hier iets drinken en een koekje eten om dan onderweg 
te gaan. De tocht ging langs vele taferelen waarbij de boodschap van de 
Engelen aan Maria, Jozef en de herders uitgebeeld werd. 
 
Maria die een boodschap van de engel kreeg en Jozef die in de werkplaats 
was, soms wel peinzend van: “Hoe ga ik hier mee om”. Maar de boodschap 
van de engel gaf aan dit jonge stel het vertrouwen. Geloof en vertrouwen 
van wat reeds heel vroeger er al was en nooit is verandert. 
 
Engelenkoren op het balkon een spreker, herders bij de schapen een 
omroeper van keizer Augustus en een lijst om in te schrijven om ieder naar 
zijn eigen stad te gaan. 
 
Zo gingen ook ongeveer 2000 jaar geleden Maria en Jozef onderweg, 
waarbij een ezel het vervoer voor Maria was en zonder kaarsjes. 
Wij weten nu in onze dagen dat dit de lichtroute voor ons geweest is, de 
geboorte van het kindje Jezus. Een Koning voor allen die voor Hem knielen. 
Onderweg konden wij eten van het brood dat uitgedeeld werd. 
Langs deze verlichte route kwam men dan bij de stal te Bethlehem, met de 
ster hoog in aan de Hemel en waar het pasgeboren kindje Jezus gevonden 
werd in doeken gewikkeld. 
 
Waar het kindje Jezus, Maria en Jozef waren, de bezoekers konden deze 
plaats al van ver zien door de Ster aan de hemel. 
Als men de tocht verder ging kwam men bij de drie Wijzen/ Koningen waar 
men een kaarsje kreeg om voor ieder een licht voor onderweg te zijn. 
Als afsluiting kwam men dan bij het Apostolisch Genootschap aan de 
Horizon waar ieder nog wat kon na praten onder het genot van drinken, koek 
en waar nog een koor mooie liederen zong. 
De hele tocht is door de verkeersregelaars in goede banen geleid en stonden 
op de drukke punten te regelen. Ook is de route door een groep met 
windlichten extra verlicht. 
Als afsluiting is door de beheerder de Noorderbreedte beschikbaar gesteld 
om nog wat te eten, drinken of iets van de hapjes schaal te eten. Allemaal 
door sponsors geregeld,  DANK hiervoor!!!! 
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De tocht is door 700 mensen gelopen en er waren ongeveer 80 vrijwilligers 
die deze bijzondere tocht mogelijk gemaakt hebben. 
Koren, koffieschenkers, bouwers, spelers, voorbereiders,verkeersregelaars, 
mensen die de kaarsen hebben aangestoken en op de plek gebracht, 
mensen bij de vuurkorf. 
 
Verlichting, kleren makers en noem maar op. Al met al een tocht om niet te 
vergeten, dat de Kerstbetekenis ook iets is van samen onderweg, samen alle 
kerkgenootschappen van de Oecumenische werkgroep Klazienaveen.  
Met dank aan de vele vrijwilligers en de samenwerking van het begin tot het 
eind door de Oecumenische werkgroep.Ook dank aan alle sponsoren en 
hopelijk kunnen we ook aan het eind van dit jaar weer op iedereen rekenen. 
Als er mensen zijn die zich nu al willen aanmelden om ook de volgende keer 
te helpen dan hoor ik het graag. 
 A.Bruinewoud 
 

ASWOENSDAGVIERING 10 FEBRUARI 2016  19.00 UUR 

In deze gebedsviering van as woensdag willen wij het project bij u bekend-
maken die wij door de opbrengst van het veertig dagen boekje willen 
ondersteunen. 
 
Het veertig dagen boekje dat ook dit jaar weer door de oecumenische 
werkgroep is samengesteld zal tegen een kleine bijdrage aangeboden 
worden. Deze gift/bijdrage zal een project van een weeshuis ondersteunen 
in de Oekraine 
 
De kerken van Klazienaveen die hier aan hebben meegewerkt zijn: 
Hervormde Kruiskerk gemeente, de Gereformeerde  Ebenhaezer gemeente, 
de Apostolische genootschap, de Vrijzinnige geloofsgemeenschap en de 
Henricus parochie. 
 
In deze samenstelling van de Oecumenische werkgroep hebben wij weer 
een mooi boekje gemaakt waar ieder zijn eigen inbreng heeft gehad en we 
hopen dan ook dat we de lezers er veel plezier mee doen. 
 
Een goede voorbereiding op Pasen. 
 
In de gebedsviering op aswoensdag 10 februari om 19.00 uur is iedereen 
van harte welkom. Alle mensen zijn welkom en speciaal welkom aan de 
deelnemende kerken van de Oecumenische werkgroep. 
 
Namens de Oecumenische werkgroep:  

Pastoor De Zwart en A.Bruinewoud 
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IMPRESSIE PAROCHIEVERGADERING 15 DECEMBER 2015. 
 

De voorzitter opent de vergadering. 
De notulen van 10 november 2015 worden zonder opmerkingen goed-
gekeurd. 
 
De ouderenviering trekt de laatste maanden meer bezoekers. Deze viering 
wordt nu door rond de 20 personen bezocht. 
 

Allerzielen. 
Jammer dat het gebeurt is dat de misintenties die zijn aangevraagd niet zijn 
gelezen. De werkgroep was van mening dat er in een Allerzielen viering geen 
misintenties gelezen zouden worden. Een excuus aan de mensen die 
misintenties hebben aangevraagd is dan ook op zijn plaats. 
 
Fusieproces.  
Er worden op alle fronten stappen gezet. Ook de financiële commissie maakt 
vorderingen. Alle locaties gaan gebruik maken van het zelfde boekhoud-
pakket, een pakket dat de mogelijkheid heeft om te consolideren. 
 
Mededelingen van het kerkbestuur. 
De dagkapel is gereed en in gebruik genomen. I.v.m. de afwezigheid van 
A. Bruinewoud zijn er verder geen mededelingen. 
 

R. Bakker, lid parochieraad. 
 

KAARTEN 
 
Op dinsdag 26 januari 2016 om 13.30 uur kaartmiddag voor  ouderen. 
Iedereen is van harte welkom in de parochiezaal. 
De deelname bedraagt  2 euro.Voor koffie of thee en fris wordt gezorgd.  
 

 De Zonnebloem afd. Klazienaveen 
 

CONTACTMIDDAG VOOR OUDEREN 
 
Dinsdag   19 januari  is er de contactmiddag voor ouderen. De eucharistie-
viering begint om  14.00 uur in de  kapel  en aansluitend is er weer gelegen-
heid tot ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee. 
Wilt u graag komen,maar hebt u geen vervoer dan kunt u contact opnemen 
met Leo Mensen tel.  317060. 
 

Noteert u alvast 
De volgende contactmiddag  is  16 februari. Iedereen is van harte welkom. 

Leo Mensen. 
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MET SPOED GEZOCHT 
 
Met spoed zijn wij op zoek naar personen die parochianen wil bezoeken die 
nieuw komen in de H. Henricusparochie. Deze mensen kunnen worden 
ingeschreven bij onze parochie en zo houden wij de administratie van onze 
parochie op orde. 
Denkt u: hier kan ik mij een paar uurtjes voor vrij maken, meldt u dan bij: 
   
Ria Bakker tel. 0591315252  E-mail: thomasbakker157@hotmail.com 
 
 

KERKBALANS 2016 

Beste medeparochianen, 

Via deze weg vragen wij alvast uw aandacht voor de jaarlijkse Actie 
Kerkbalans, welke we begin februari weer zullen houden. Iedere parochiaan 
zal een envelop ontvangen met daarin een formulier waarop kan worden 
aangeven wat voor bijdrage hij/zij wil doen en welke wijze van betalen. 

Deze envelop wordt opgehaald of er wordt gevraagd hem terug te bezorgen 
op het adres wat op de envelop is vermeld.  

Eind januari zullen we contact opnemen met de vrijwilligers om de 
enveloppen rond te brengen. We hopen dat we weer op uw medewerking 
kunnen rekenen bij deze belangrijke actie. 

Mede door deze actie is het de laatste jaren gelukt om de parochie financieel 
op orde te houden. Veel parochianen vinden  de Actie Kerkbalans een goede 
gelegenheid om wat extra te geven . 

Bovendien maken velen van de gelegenheid gebruik om hun bijdrage wat te 
verhogen. Kortom een actie die belangrijk is om de financiën van de kerk op 
orde te houden.  

Dit jaar is in I.P.O. verband besloten het normbedrag niet te verhogen. Wel 
willen een dringend beroep doen op degene die wel wat  kunnen missen om 
een extra bijdrage te doen.  

Het normbedrag blijft dus € 105,- per jaar. Dit is een bedrag per huis met de 
daarin wonende ouders/verzorgers en hun eventuele thuiswonende 
kinderen waar ze nog financieel verantwoordelijk voor zijn. Kinderen die nog 
thuis wonen maar wel financieel zelfstandig zijn moeten dit bedrag zelf 
betalen. 
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Als u dit bedrag betaald komt u in aanmerking voor de gereduceerde tarieven 
voor kerkelijke diensten. Deze tarieven worden z.s.m. vermeld op de website 
van de kerk (www.mariahertoginvandrenthe.nl). 
I.v.m. de aanstaande fusie is er nog steeds geen besluit genomen om de 
bijdrage per persoon te gaan vragen. Hopelijk lukt dat als de fusie is 
afgerond. 

Belangrijker is dat u een bijdrage geeft met het juiste gevoel. Een bedrag dat 
u kan en wil geven voor de toekomst van onze kerk. 

Alvast hartelijk dank voor u deelname. 

Namens het kerkbestuur, 
Jan Dobbe 06-22815585 

 
 

GEZINSVIERING KERSTAVOND 
 
Het was een heel goed bezochte viering. Alle 500 boekjes waren op. Veel 
kinderen in de kerk 
De ouders en werkgroepen hebben heel goed werk gedaan.  Het koor Young 
Voices heeft in deze viering en ook samen met een samengesteld kinderkoor 
mooie liederen gezongen..Allen dank aan hen die aanwezig waren en allen 
die hebben meegeholpen om van deze viering een succes te maken. 
 
 

VASTENACTIE 13 februari  
 
Brief van de VOM aan de basisscholen 
 
Allereerst de beste wensen voor 2016. 
  
Ik hoop dit jaar ook weer op een prettige samenwerking en dat we met elkaar 
de kinderen dichter bij de kerk kunnen brengen. Voor de basisscholen is 
daarom ook nieuw lesmateriaal ontwikkeld dat beter aansluit bij de 
belevingswereld van de leerlingen. 
Omdat ook de vastenactie meer digitaal wordt vindt u op de website 
www.vastenactie.nl  foto,s en kant-en-klare campagnetesten. 
Materialen zoals: posters cd en placemats zijn besteld. 
 
Vriendelijke groet, 

Ria Bakker VOM     
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ALLERZIELEN 2015 

Beste medeparochianen, 
 
Bij deze willen wij namens het bestuur reageren op de Allerzielenviering van 
november. 
 
Er zijn op die avond wat misverstanden geweest. De intenties die gevraagd 
waren zijn niet gelezen en dat betreuren wij zeer. 
 
Veel mensen die voor deze avond een misintentie gevraagd hadden waren 
zeer teleurgesteld. 
 
De dames van het parochiebureau kunnen hier niets aan doen. De lijst met 
intenties was klaar gelegd. 
 
Wij begrijpen dat hetgeen gebeurd is niet goed te praten is en bieden hier 
onze oprechte excuses voor aan. Wat wel duidelijk is dat het buiten het 
parochiebureau en bestuur omgegaan is.  
 
De dames van het parochie bureau hebben de mensen die dat wilden, 
het geld reeds terug gegeven. Die mensen die een intentie gevraagd 
hadden kunnen alsnog bij het parochiebureau langs gaan om hier een 
oplossing voor te vinden, het zij geld terug of op een andere datum laten 
lezen.  
 
Albert Bruinewoud is de woensdagavond na de allerzielenviering op het 
parochiebureau geweest om de mensen die het hier moeilijk mee hadden te 
woord te staan, maar niet iedereen is hier in bereikt. 
 
Om niemand hierin tekort te doen schrijven wij dit artikel in het parochie blad. 
Via deze weg kunnen wij iedereen bereiken. We willen ook in de toekomst 
graag weer het vertrouwen hebben op een goede samenwerking tussen 
parochiebureau, parochianen en voorgangers. 
 
 
Mochten er nog vragen zijn kunt u altijd via het parochiebureau of bestuur dit 
aan ons doorgeven. 
 
 
 Namens bestuur  A.Bruinewoud 
 
 Namens parochieraad: F.Kuper 
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ZWARTEMEER - PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA 

 
Kerk               De Hoven 8    
Pastorie:  De Hoven 10  

7894 BT Zwartemeer 
Telefoon: 0591- 31 24 66 
 
Redactieadres: De Hoven 8   tel: 31 42 35 
mail: liespeters@outlook.com  
Bezorging: Dosterdstraat 63 tel: 31 35 85 
 
Website: mariahertoginvandrenthe.nl 
 
Parochiebijdrage: Rabobank: NL84RABO0332305023 

      Postbank:  NL36INGB0004000137 
t.n.v. Parochiebestuur H. Antonius van Padua Zwartemeer 

 
PAROCHIEBUREAU:    De Hoven 8, in de kerk, telefoon: 31 24 66 
 
Voor veel parochiële zaken kunt u terecht in de pastorie: 
*  Doorgeven van gezinsuitbreiding. 
*  Informatie en afspraken over doop en huwelijk.  
*  Doorgeven van boodschappen/adreswijzigingen. 
*  Opgeven gebedsintenties. 
*  Afhalen doopbewijzen.  
*  (Taxi)Vervoer naar weekendvieringen. 
 
Tijdstippen: *  Woensdag: van 18.30 tot 19.00 uur  
      *  Vrijdag:  van 18.30 tot 19.00 uur            

Tijdens basisschoolvakanties is het parochiebureau alleen geopend op de 
woensdag van 18.30 tot 19.00 uur.         
 
GEBEDSINTENTIES 
Voor vermelding in het parochieblad graag tijdig inleveren (à € 5.70) op de  
pastorie tijdens de openingsuren van het parochiebureau (zie boven). 
 

LEDENADMINISTRATIE 
Wijziging in de gezinssamenstelling of verhuizing graag doorgeven aan:  
Harry Peters, Verlengde van Echtenskanaal n.z. 51, tel. 316 324 
 

ADM. BEGRAAFPLAATS + FONDS UITVAARTVOORZIENING   
Annet Harms, Kniepveen 12, tel. 06 53813195.   
Mail: r.k.begrafenisfonds@hotmail.com 
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Zondag 24 januari 10:00 uur: Oecumene 
Oecumenische viering  (3de zondag) “Het woord is aan jou” 
Voorgangers:   Jan Siebers 
Koor:    Young People 
Dienst wordt gehouden in de Gereformeerde kerk in Zwartemeer 
De viering is in het kader van de Week van het gebed voor de eenheid 

 
 

Woensdag 27 januari om 14:00 uur dienst voor ouderen. 
Iedereen is van harte welkom. 
Na afloop gezellig samen koffie- / thee drinken. 
Voor eventueel vervoer kan men bellen:  
Mieke Peters  tel.  31 53 83 
Gretha Suelmann tel.  31 52 98 
 
 
Woensdag 27 januari 19:00 uur: Eucharistieviering   
Voorganger:   Pastoor de Zwart 
Koster:    Tiny Smit 
 
 
Zaterdag 30 januari 19:00 uur: Eucharistieviering 4de zondag 
Voorganger:    Pastoor de Zwart 
Acolieten:    B. Heidotting en S. Karstenberg 
Lectrice :    M. Mink 
Koster:     Tiny Smit 
Koor:     Young People 
2e Collecte:    Landelijke actie kerkbalans 
 
 
Gebedsintenties 
Berend Berens en Marie Berens Siebum – Ouders Siebers Siebum  
Voor alle overledenen van de families Lippold en Kolmer – Martin Arends  
Jan Uneken en familie – Johan Peters en schoondochter Lea  
Ouders Conen Thöne 
 
 
Woensdag 3 februari 19:00 uur: Eucharistieviering   
Voorganger:   Pastoor de Zwart 
Koster:    Jan Siebers 
 

KERKDIENSTEN EN GEBEDSINTENTIES 
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Zondag 7 februari 10:30 uur: Eucharistieviering 5de zondag Carnaval 
Voorganger:    Pastoor de Zwart 
Acolieten:    W. Snippe en S. Karstenberg 
Lectrice :    T. Falke 
Koster:     Jan Siebers 
Koor:     Gemengd koor   
2e Collecte:    Onderhoud kerk 
 
Gebedsintenties 
Voor alle overledenen van de families Lippold en Kolmer  
Ouders Kolmer Lippold en dochter Lies – Geert Siebum 
 
Woensdag 10 februari 19:00 uur: Gebedsviering Aswoensdag 
Voorganger:    Pastoor de Zwart 
Lector:     S. Karstenberg 
Koster:     Jan Knol  
Koor:     Young People 
 
Zaterdag 13 februari 19:00 uur: Woord en Communieviering 
1ste zondag 
Voorganger:    Pastor Myriam 
Acolieten:    B. Heidotting en J. Siebers 
Lectrice :    B. Heidotting 
Koster:     Jan Knol 
Koor:     Gemengd koor 
2e Collecte:    Bisschoppelijke Vastenactie 
 
Gebedsintenties 
Voor alle overledenen van de families Lippold en Kolmer  
Lida Berens Peters – Ouders Lambers Rocks en kinderen  
Ben en Leidy Brockman Wesseling – Jan Uneken en familie  
Ouders Conen Thöne - Berry Schepers - Martin Arends 
 
 
Woensdag 17 februari 19:00 uur: Eucharistieviering   
Voorganger:    Pastoor de Zwart 
Koster:     Tiny Smit 
 
Zondag 21 februari 10:30 uur: Eucharistieviering 2de zondag 
Voorganger:    Pastoor de Zwart 
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ZIEKEN- en BEJAARDEN BEZOEKEN: 
 
Wilt u bezoek tijdens uw ziekte thuis belt u dan de contactpersonen van de 
werk- groep ziekenbezoek: Annie Lübbers, tel: 31 55 29 of Lucy Kieviet, 
Telefoon: 31 52 53 
Ziekenbezoeken in zieken-, verzorgings- of verpleeghuis kunt u aanvragen 
via pastor Myriam Oosting, tel. 22 61 72. 
 
Werkgroep “omzien naar elkaar” 
Werkgroep “Omzien naar elkaar” aandacht voor nabestaanden.  
Contactpersoon: Minie Snippe tel. 31 40 63.    
 
Ziekenbezoek  -  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.  
Annie Lubbers tel. 315529 of Lucy Kieviet tel. 315253. 
 
 

OUD PAPIER 
 
Vrijdag 26 februari staat er weer een container voor OUD PAPIER bij de 
basisschool De Banier, De Blokken 16. 
U kunt er terecht van 09.00 tot 12.00. Er is hulp aanwezig. 
 

BIJEENKOMSTEN: 
 
Vergadering parochiebestuur donderdag 11 februari 
KVG  maandag 15 februari : Gerry van der veen 
 

PAROCHIEGEGEVENS: 
 
Overleden:  
 
23-12-2015:  
 

Engelina Helena Bergsma-Poker 
 
In de leeftijd van 78 jaar 
De Huizen 75,  Zwartemeer 
  
Dat ze mag rusten in vrede 
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PAROCHIEBESTUUR BERICHTEN: 
 
Actie Kerkbalans 2016 
 
In januari wordt de actie kerkbalans weer gehouden. De bijdrage voor 2016 
bedraagt € 105,-. Wij hopen natuurlijk dat u bereid bent om meer bij te dragen 
zodat wij de Verrijzenis kerk en alle activiteiten erom heen kunnen blijven 
behouden. 
Deze week zullen de enveloppen met de betreffende informatie over actie 
kerkbalans bij alle parochianen woonachtig in Zwartemeer als wel daar 
buiten bezorgd worden door vrijwilligers of per post. 
In de week van 1 tot en met 6 februari zullen de enveloppen door de vrij-
willigers weer opgehaald worden of u kunt de envelop zelf bij de vrijwilligers 
terug brengen. 
Ook kunnen de enveloppen ingeleverd worden op het parochiebureau. Deze 
is geopend op woensdag van 18.30 – 19.00 uur en op vrijdag van 18.30 tot 
19.00 uur. De enveloppen moeten binnen zijn voor 8 februari 2016. 
Namens het parochiebestuur alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage. 
 
 
Uitnodiging 

Oecumenische kerkdienst Zwartemeer 

(R.K. kerk, Prot. Gemeente de Kapel en de Gereformeerde kerk) 

Week van Gebed voor de Eenheid 

Thema     :   Het woord is aan jou…   

Wanneer  : Zondag 24 januari 2016  
 
Locatie     : Gereformeerde Kerk, Verl. van Echtenskanaal nz 33 
 
Aanvang : 10.00 uur 
 
Voorgangers : Jan Siebers 
 
Medewerking : The Young People  

 
Na afloop : Koffie of thee 

 
 

--- U komt toch ook? ---     
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INGEZONDEN BRIEF 

Wie denkt met mij mee over het onderhoud op ons r.k. kerkhof? 

Beste mede-parochianen, 
Tijdens de laatste “ALGEMENE PAROCHIEVERGADERING” kwam ook 
het onderhoud van ons R.K. Kerkhof aan de orde. Iedereen daar aanwezig 
was de mening toegedaan dat het onderhoud van ons Kerkhof momenteel 
niet is wat het zou moeten zijn.  
Ik Herman Lübbers, heb toen toegezegd parochianen te benaderen met de 
vraag of men met mij mee zou willen denken over hoe wij als parochie met 
ons kerkhof om zouden kunnen gaan om o.a. het onderhoud te verbeteren. 
 
Wat is na de totale restauratie afgesproken en hoe heeft dat in de 
praktijk gewerkt? 
In het verleden, en dat vele jaren lang, waren twee parochianen verant-
woordelijk voor het onderhoud evenals voor het delven van de graven. De 
werkzaamheden waar het toen om ging waren zodanig dat het onderhoud 
toen door twee personen ook te doen was.  
 
Dat is op een bepaald moment veranderd. Met name door de restauratie wat 
tevens een enorme “verfraaiing” van ons R.K. Kerkhof betekende,  vergde 
het onderhoud vele uren meer dan daarvoor. 
 
Mede dat toen ook het Parochiebestuur heeft besloten de vele extra werk-
zaamheden die deze verfraaiing met zich meebracht,  te laten uitvoeren door 
een “Werkgroep onderhoud”. Deze extra werkzaamheden heeft men ook in 
een werkplan vastgelegd. 
 
Vele jaren heeft dat ook goed gefunctioneerd. De werkwijze was toen zo dat 
een paar keer per jaar een grote groep parochianen extra onderhouds-
werkzaamheden verrichten en daarnaast een aantal vrijwilligers samen met 
de twee parochianen die verantwoordelijk waren voor het onderhoud zoals 
bovenstaand staat omschreven, bijna wekelijks het onderhoud pleegden. 
Vastgesteld moet worden dat met een grote groep vrijwilligers een paar keer 
per jaar grootschalig onderhoud te verrichten niet meer plaats vind en dat, 
hoe spijtig het ook is,  daarnaast er ook bijna geen vrijwilligers meer zijn die 
wekelijks mee helpen het kerkhof te onderhouden. 
  
Mede daarom dat je de twee personen die verantwoordelijk zijn voor het 
onderhoud van het kerkhof met de paar nog overgebleven vrijwilligers het 
niet kwalijk kunt nemen dat het kerkhof er zo geleidelijk aan haveloos en 
verwilderd uitziet.  En dat zou niet zo mogen zijn. Vooral ook niet richting de 
vele vrijwilligers waarvan een aantal nu zelf al rusten op ons kerkhof, die veel 
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tijd en energie gestoken hebben in de restauratie en de verfraaiing van ons 
Kerkhof.  
Mijn uitdrukkelijke vraag is dan ook aan iedereen die ons Kerkhof een warm 
hart toedraagt: 
Denk eens met mij mee hoe de aanpak van onze parochie moet zijn om ons 
eigen R.K. Kerkhof er weer fraai uit te laten zien. Degene die zich daartoe 
geroepen voelen, neem per omgaand contact met mij op zodat wij samen 
een datum af kunnen spreken wanneer wij een keer om tafel gaan zitten. Er 
is zoveel geïnvesteerd in ons ”ereveld” het kan er zo mooi en fraai bij liggen, 
laten wij met elkaar proberen, dat weer gedaan te krijgen. 
   
Let wel, het gaat in eerste instantie om met elkaar hierover van gedachten 
te wisselen. Niet meer en niet minder. Pas als wij denken daar een antwoord 
op te hebben, gaan wij kijken hoe dat uitvoerbaar is en wie daar in mee zou 
willen helpen.   
 
Met vriendelijke groeten, 

     Herman Lübbers Tel. 315529 
     E mailadres: H.Lbbers@kpnplanet.nl 

 
 
 
 

Uitgiftedepot Zwartemeer 
Op de oproep in de 3 kerken en in onze dorpskrant voor extra aandacht voor 
de voedselbank is zeer positief gereageerd. Er zijn veel producten ingeleverd 
via de kerken en de Spar en we hebben diverse geldelijke giften mogen 
ontvangen voor Zwartemeer.  
De leerlingen van basisscholen “de Banier uit Zwartemeer en de “Zwaluw” 
uit Zandpol hebben een prima prestatie geleverd door een grote hoeveel-
heid levensmiddelen aan te leveren speciaal voor de Kerst.  
 

Meest opvallend was een heel royale gift uit onze gemeenschap. Hiermee 
kunnen we het komende jaar weer veel groenten gaan verbouwen in de 
groentetuin voor het Sportlandgoed Zwartemeer. We hebben nog wel 
vrijwilligers nodig!!!!  
Tijdens een viering hebben we God al gedankt voor zoveel goeds. 
Van al deze giften hebben we o.a. voor de kinderen sinterklaascadeautjes 
en een chocoladeletter kunnen kopen. Rond de kerstdagen zijn er nog 
speciale pakketjes voor alle deelnemers uitgedeeld.  
Het is hartverwarmend dat dit door en voor Zwartemeer mogelijk is gemaakt. 
Heel, heel hartelijk dank! 
 

Allen een voedselrijk jaar en veel “saamhorigheid” in  2016 gewenst.  
 

Namens alle medewerkers van de Voedselbank Zwartemeer. 

mailto:H.Lbbers@kpnplanet.nl
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Inleveren kopij: 
voor het volgende parochieblad voor VRIJDAG 29 januari 
 
 

KINDERKOOR YAËLA 
 
Rond de kerst hebben we vijf keer onze 
zangkunsten mogen laten horen, het was 
druk, maar ook ontzettend leuk om te doen! 
We begonnen op een heus podium in de 
Meerstal op woensdag 16 december waar 
we mochten zingen voor de leden van de 
VPZ (Vijftig Plussers Zwartemeer). Op 
zondag 20 december zongen we op de kerstmarkt hier in Zwartemeer en ’s 
avonds tijdens het kerstconcert in onze kerk. Kerstavond hebben we 
gezongen tijdens de gezinsviering in de Sint Josepkerk te Barger- 
Compascuum, ook een hele ervaring voor ons! Tweede kerstdag mochten 
we de viering in onze eigen Sint Antonius kerk te Zwartemeer opluisteren 
met ons gezang. We hebben ervan genoten en wensen iedereen een 
gezond, gelukkig, liefdevol en muzikaal 2016 toe!  
 
Kinderkoor Yaëla  
Mochten er nog kinderen zich willen aansluiten bij ons koor? Dat kan en 
mag natuurlijk altijd!  
Even wat informatie op een rij. 
Wanneer? We repeteren elke woensdagavond: 17.45 – 18.30 uur 
  (m.u.v. schoolvakanties) in de RK kerk te Zwartemeer. 
Voor wie?  Voor alle kinderen (vanaf de kleutergroepen tot aan de 

/2eklas voortgezet onderwijs, van welke (basis)school dan 
ook) die houden van zingen en zich hier ook voor inzetten! 

Wat kost het? Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel verwachten we je 
inzet en enthousiasme om te zingen! 

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat graag! 
Namens kinderkoor Yaëla,  
1e 

Mirella Peters- Burmann,Tel: 0591-311464 
E- mail: mirellapetersburmann@hotmail.com 

 
Is er gezinsuitbreiding geweest laat het ons even weten: 
Ledenadministratie Harry Peters, Verl.v.Echtenskanaal nz 51.  
tel. 31 63 24. Of een kaartje in de brievenbus van de kerk. 
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ALGEMEEN NIEUWS 

 
ZWARTEMEER - PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA 

BISDOM GRONINGEN-LEEUWARDEN 60-JARIG BESTAAN 

Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van het bisdom vindt er op dinsdag 
2 februari om 19.30 uur een pontificale eucharistieviering plaats in de Sint 
Jozef-kathedraal aan de Radesingel 2 in Groningen.  
Hoofdcelebrant is mgr. Gerard de Korte. Aansluitend wordt er voor geno-
digden een receptie gehouden in het Martinihotel op loopafstand van de 
kathedraal.  
 
 

AVOND OVER LEKEN-COMMUNITEITEN 
 

Wanneer? 
Donderdag 25 februari 2016 
 
Hoe laat? 
20.00-22.00 uur 
 
Waar?   
Franciscuskerk , parochiezaal,  
De Schanswal 4,  
7823 TJ   Emmen 
 
Voor wie:  
Voor parochianen en andere geïnteresseerden 
 
Opgave:  
Aanmelden tot 18 februari bij: 
Vicariaat Groningen-Drenthe 
t.a.v.  mw. G. J. Darneviel 
Ubbo Emmiussingel 79 
9711 BG Groningen 
Tel.nr.: 050-4065888 
(alleen maandag, dinsdag, donderdag) 
E-mail: vicariaatgrdr@bisdomgl.nl  
 
Aan deelname van deze avond zijn geen kosten verbonden.  

mailto:vicariaatgrdr@bisdomgl.nl

