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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 
 

DRUK EN ADVERTENTIES: 

Fam. Heijnen  
Telefoon: 0591-354116 
hermanina@hotmail.com 

 

 

BEREIKBAAR VOOR DRINGENDE ZAKEN EN UITVAARTEN 

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

 

Week 7 15 februari t/m 21 februari pastor Myriam 

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

Week 9 29 februari t/m 3 maart pastor Myriam 

Week 9/10 4 maart t/m 13  maart pastoor De Zwart 

Week 11 14 maart t/m 20 maart pastor Myriam 

 

 
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
mailto:hermanina@hotmail.com
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Aan alle parochianen 
 

Het Klaverblad – ons nieuwe gezamenlijke parochieblad – is voor alle 
parochianen bestemd, en we willen het iedereen aanbieden. Voor sommige 
parochianen is het blad nieuw en voor de ledenadministratie willen we het 
volgende vragen: 
 

Indien u tot de parochies Klazienaveen, Barger-Compascuum of 
Emmer-Compascuum hoort en uw wilt dit blad blijven ontvangen dient 
u de bon onderaan deze pagina in te vullen en op te sturen, of in te leveren 
in het parochiebureau van uw eigen parochie. Dit geldt ook als u het oude 
parochieblad wel ontving. 
 

Parochianen van de parochie Zwartemeer hoeven de bon niet in te 
vullen als ze het parochieblad willen blijven ontvangen.  
 

Aan al onze parochianen zouden we willen vragen om de parochie te 
ondersteunen met een vrijwillige bijdrage voor het parochieblad. Het 
richtbedrag is € 12,50 per jaar. 
We hopen op veel respons, en we wensen u veel leesplezier toe.  


 
 

Naam: 
 

Adres:  
 

Woonplaats: · 
 

E-mailadres: 
 

Wil  wel    geen  parochieblad ontvangen 

 

Wil  wel   € ……….. geen  vrijwillige bijdrage betalen 

 
Banknummers: 
 

Barger Compascuum NL15 RABO 0104 3049 52   t.n.v.  
Kerkbestuur Barger Compascuum 

Emmer Compascuum NL71 RABO 0135 1018 32   t.n.v.  
R.K. Kerkbestuur Emmer Compascuum 

Klazienaveen NL30 RABO 0125 7013 30   t.n.v.  
Kerkbestuur Klazienaveen 

Zwartemeer NL84 RABO 0332 3050 23   t.n.v.  
Parochiebestuur H. Antonius van Padua Zwartemeer 

 

De bon a.u.b. inleveren of opsturen naar het eigen parochiebureau. 
De adressen vindt u in het blad bij uw eigen parochie. Het mag ook per 
mail.
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AGENDA IPO 
 

Dag/Datum Wat Waar Tijd 

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

Do. 24 mrt. EV-IPO 

witte donderdag 

Zw.meer Verrijzeniskerk 19.00 uur 

Ma.  28 mrt. EV-IPO 

2e Paasdag  

+ koffie en activiteit 

Kl.veen H. Henricuskerk 10.00 uur 

 

EV-IPO = Eén Eucharistieviering v.d. vier parochies gezamenlijk 
 
AGENDA BISDOM 
 

Dag/Datum Wat Waar Tijd 

Wo.  23 mrt. Oliewijding 

Bisdom G+L 

Leeuwarden 
Dominicuskerk 

 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 

20 feb. 19u00   EV CV 2de 

zondag  

Vastentijd 

21 feb. 9u00 EV    

21 feb. 10u30  EV   

27 feb. 19u00 CV EV   
3de zondag 

Vastentijd 
28 feb. 9u00   EV  

28 feb. 10u30    EV 

5 mrt.  19u00   CV EV 
4de zondag 

Vastentijd 

Laetere 

6 mrt.  9u00 EV    

6 mrt. 10u30  EV   

6 mrt. 10u30  Vesper   

12 mrt.  19u00 
EV + EHC 
presentatie CV   

5de zondag 

Vastentijd 13 mrt. 9u00   EV  

13 mrt. 10u30    EV 

19 feb. 19u00   
EV + EHC 
presentatie CV 

Palm- en 
Passiezondag 

20 feb. 9u00 EV    

20 feb. 10u30  
EV + EHC 
presentatie   

 
 
AFKORTINGEN IN HET ROOSTER/BIJZONDERHEDEN: 
 
EV = Eucharistieviering 
CV = Woord- en Communieviering  
GV = Woord- en Gebedsviering  
Vesper = Vesper met uitstelling van het Allerheiligst Sacrament
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DOOPROOSTER 
 

DOOPVOORBEREIDING DOOPVIERING 

Locatie Datum Tijd Parochie Datum Tijd 

E.COMP 30 maart 20.00 uur 
E.COMP 

april-datum 

in overleg 
 

ZW.MEER 17 april  13.00 uur 

B.COMP 19 april 20.00 uur 
B.COMP 1 mei 13.00 uur 

KL.VEEN 22 mei  13.00 uur 

ZW.MEER 25 mei 20.00 uur 
E.COMP 

Juni-datum 

in overleg 
 

ZW.MEER 5 juni  13.00 uur 

 
 
 

BIJZONDERE VIERINGEN 

 
Vesper-Lof op zondag Laetare en Kruisweg-bidden 
Halverwege de Advent vieren we zondag Gaudete. Dit betekent ‘verheugt u’. 
Dit is een zondag die ons wil aanmoedigen uit te zien naar het geboorte van 
de Heer, het Licht in onze duisternis. Ook halverwege de Vastentijd is er zo’n 
bijzondere zondag: zondag Laetare. Dit betekent eveneens ‘verheugt u’. Net 
als in de Advent wil deze zondag in de Vastentijd ons oproepen tot vreugde. 
Het is ook een knikpunt in deze tijd. De twee weken die volgen (de passietijd) 
nemen ons mee in de diepte van het lijden van de Heer. Daarom worden wij 
op zondag Laetare aangemoedigd om vreugdevol uit te zien naar het 
naderende heil dat Hij voor ons zal bewerken. Het heil in de verte helpt ons 
om nu mee te kunnen gaan met de Heer op zijn kruisweg.  
Daarom willen deze bijzondere zondag en deze bijzondere twee weken 
markeren met bijzondere viering:  
 
Zondag 6 maart:  
19u00 Vesper-Lof in de parochiekerk van Zwartemeer 
 
Vanaf maandag 7-10 maart en 14-17 maart:  
Voorafgaand aan de doordeweekse HH. Missen in de parochies: 
18u30: Kruisweg-bidden; aansluitend begint de H. Mis. 
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BIECHTGELEGENHEID 
 
De Vastentijd ofwel Veertigdagentijd is een tijd van bezinnen, bekeren en op 
nieuw beginnen, van bidden en ‘grotere trouw aan de sacramenten waarin 
wij zijn herboren’. Zo zegt het één van de gebeden uit de liturgie van de kerk. 
Om ons hierbij te helpen heeft de Heer ons het H. Sacrament van Boete en 
Verzoening gegeven. Zeker in dit Heilige Jaar van Gods Barmhartigheid 
verdient dit Sacrament daarom extra aandacht.  
 
Vanaf woensdag 10 februari tot en met donderdag 3 maart is er vooraf gaand 
aan elke doordeweekse H. Mis vanaf 18u30 gelegenheid om het Sacrament 
van de Biecht te ontvangen. Ook op afspraak kunt u dit Sacrament 
ontvangen, in de huiskapel van de pastorie in Zwartemeer. Voor dit laatste 
kunt u telefonisch of via de e-mail contact met mij opnemen.  
 

Pastoor De Zwart    
 
 
 

WOORD VAN DE PASTOOR 
  

Wij leven in een bijzondere tijd 
 
Inmiddels is het alweer eind Februari - begin Maart. Kerstmis en Nieuwjaar 
liggen al weer enkele weken achter. Behoudens enkele dagen met vorst en 
gladheid hebben nog nauwelijks winter gehad. De dagen lengen alweer en 
door de hoge temperaturen zie je her en der al tekenen dat het voorjaar wil 
doorbreken. De tijd gaat voorbij, maar nooit vlugger of langzamer, altijd 
precies op tijd. Het gevoel dat de tijd sneller gaat of niet om te krijgen is, is 
dus helemaal afhankelijk van wat wij doen en hoe wij ons voelen.  
 
Wat ons wel duidelijk is, is dat wij in een bijzondere tijd leven. Er is veel angst 
en terreur om ons heen, menselijk leed, ziekte en andere narigheid. Het lijkt 
alsof wij geen grip meer hebben op wat er om ons heen en met mensen 
gebeurt. Wij kunnen niet alles ter hand nemen en verbeteren. Geeft dit ons 
een gevoel van onmacht? Laten we er gerust voor uitkomen: Ja! Dit mag 
voor ons als katholieken echter nooit een situatie zijn om bij de pakken neer 
te gaan zitten. In alle nederigheid staat ons  twee dingen te doen: Ten eerste 
al deze zaken bij de Heer aan te bevelen in gebed en op te dragen in de H. 
Mis. Ten tweede dat wij alles doen wat wij kunnen doen voor onze 
medemens.  
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De Veertigdagentijd ofwel Vastentijd is reeds begonnen. Deze bijzondere tijd 
is bij uitstek geschikt om weer goed orde op zaken te stellen: Tijd vrijmaken 
voor God, voor de naasten en voor jezelf, meer Bijbel en minder TV, 
beperken in eten en eventuele ‘verslavingen’ als telefoon en internet, een 
goed gesprek, wat vaker naar de H. Mis, (weer) eens gaan biechten, … Een 
tijd in zak en as, niet om treuren maar om aan te pakken wat niet goed zit! 
 
De tijd vliegt, ook de veertigdagentijd, voor je het weet breekt de Goede 
Week aan en is het Pasen. Beminde gelovigen, grijpt uw kans, heb goede 
moed! Elk jaar biedt de Kerk ons deze bijzondere tijd om te groeien in ons 
geloof en in onze relatie met God, om ons los te maken uit de greep van het 
dagelijks leven, om de tijd bewuster en zinvoller te beleven en aan te pakken 
wat werkelijk het hart van God en mens raakt. Ik wens u Gods zegen toe en 
alle goeds voor de komende vastentijd, op weg naar Pasen.   
 

Pastoor De Zwart  

 

GELOOFSCURSUS 
 
door Hennie Rigterink & Judith Frischknecht 
 
In het voorjaar van 2015 is door Pastor Myriam een oproep geplaatst in de 
Echo om geïnteresseerden bij elkaar te roepen voor een geloofscursus. Hier 
waren geen eisen aan gesteld, katholiek of niet katholiek, ieder die het leuk 
leek mocht aanschuiven.  
 
Wij zijn vanaf september 10 avonden samen gekomen om wat meer te weten 
te komen over het katholieke geloof. Verschillende onderwerpen hebben we 
behandeld: o.a. de opbouw van de H. Mis. We hebben samen  Bijbelse 
teksten gelezen, een kinderbijbel bekeken. We zijn ook een avond door de 
kerk gelopen om te kijken wat er allemaal te zien is.  
 
Er zijn nog genoeg onderwerpen die we kunnen bespreken. Het lijkt ons leuk 
om meer mensen hierbij uit te nodigen.  Dus lijkt het je leuk om op deze 
manier meer te weten te komen over het katholieke geloof? Of wil je op deze 
manier bezig zijn met het geloof? We hopen op meer deelnemers om samen 
verder te gaan op deze ontdekkingstocht. 
 

Judith Frischknecht 
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Gaat u vaak naar de kerk???   Ik niet... te druk! Oke, geen excuus maar toch. 
Wel had ik de behoefte om iets met het geloof te doen, maar wat? De oproep 
van Pastor Myriam kwam op het juiste moment, dit kon ik gaan proberen. 
 

Toen ik me opgaf vroeg ze waar ik het over wilde hebben..... Uhhh. Nou ik 
wil wel meer weten over onze diensten, de tradities binnen de kerk, wat 
wanneer en waarom doen we iets. En verder laat ik mij verrassen. 
Dat was goed, zei ze. 
 

Zo zijn we begonnen, een beetje onwennig eerst voor Judith en mij, en al 
gauw bleek dat de planning van Myriam niet altijd klopte. Wat voor één avond 
was bedoeld werden er al gauw twee. Soms kwam er tijdens onze 
gesprekken iets op tafel waarvan we zeiden, dat wordt het onderwerp de 
volgende keer. 
 

Anders kijken naar dingen die binnen de kerk of het geloof heel normaal zijn 
maar waar je nu een achterliggende gedachte hoort waardoor iets weer 
nieuw wordt. Boete doen.... in mijn ogen een nogal negatief gebruik maar 
wist u dat het woord boete komt van boeten, een net repareren? 
Jezus was een visser, die het water zo vertrouwde...  Zoals dit lied spontaan 
in me opkomt tijdens het schrijven van dit stuk, zo gaan onze gesprekken en 
onderwerpen op de bijeenkomsten ook. Boete doen... repareren van je ziel? 
Niet schuldig zijn maar voor jezelf weten waar ben ik mee bezig? Voor mij 
zal boete doen nooit meer negatief zijn.  
 

Maar we hebben het ook over Sinterklaas gehad, tenslotte is hij ook een 
Bisschop, Iconen bekeken, wat staat erop en wat betekent het? Teksten 
lezen, wat haal jij of ik eruit? Ieder ons eigen ding. 
 

We leren van elkaar, zien de dingen op onze eigen manier en wat voor de 
een goed is kan voor de ander als minder prettig worden ervaren. Maar dat 
geeft niet! Er is geen goed of fout. Ieders geloof is persoonlijk en dat is mooi! 
 

Wij komen altijd op de donderdagavond bij elkaar in de kerk van  
Klazienaveen, na de viering dus ± half acht / kwart voor acht. De volgende 
bijeenkomst is op donderdag 17 maart en gaat over de Goede Week. Wij 
hopen dat u met ons mee wilt doen en uw eigen onderwerpen, ervaringen, 
inspiratie wilt in brengen. U bent van harte welkom. 
Graag tot ziens, 

Hennie Rigterink 
 
 
Wie mee wil doen met deze geloofsgesprekken kan zich opgeven bij pastor 
Myriam. Telefoon 0591-226172 of myriam.oosting@gmail.com 
 
 
 

mailto:myriam.oosting@gmail.com
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GELOVEN NU 
 
Bezinnen op geloven aan de hand van bijbelverhalen 
 
In de parochie van Emmer-Compascuum gaan we weer beginnen aan een 
reeks bijeenkomsten van “Geloven Nu”. Op deze avonden komen we samen 
rond verhalen uit de bijbel. Wat zeggen deze verhalen ons nu? Voor ons 
leven, voor ons geloven. Daarover gaan we met elkaar in gesprek.  
 
Er is nog plaats voor enkele deelnemers. Indien u een bijeenkomst mee wilt 
maken, kunt u zich opgeven bij pastor Myriam (0591-226172). 
 
Eerstvolgende bijeenkomst donderdag 3 maart 19.30 uur in het parochie-
huis van Emmer-Compascuum. 
 

INFORMATIE-AVOND OVER DE FUSIE 
 
Onze IPO-parochies zijn begonnen aan het fusietraject. Zoals u eerder heeft 
kunnen lezen is er een stuurgroep samengesteld die dit proces zal gaan 
leiden. Die stuurgroep bestaat uit bestuursleden van onze vier parochies, de 
pastores, de heer Jeroen Gepken (juridisch deskundige) en de heer Johan 
Klaassen (opbouwwerker die ons namens het bisdom helpt). 
 
Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te houden van onze vorde-
ringen. U zult in de komende maanden daarom af en toe namens de stuur-
groep nieuws over de fusie kunnen lezen in het Klaverblad. Maar we willen 
u ook de gelegenheid geven om zelf de leden van de stuurgroep te 
ontmoeten en al uw vragen over de fusie te kunnen stellen, en beantwoord 
te krijgen. 
 
Wij hebben daarvoor de volgende avonden gepland: 
 

- maandag  11 april 2016 om 20 uur in Emmercompascuum 
- woensdag  13 april 2016 om 20 uur in Zwartemeer 
- dinsdag  19 april 2016 om 20 uur in Bargercompascuum  
- donderdag  21 april 2016 om 20 uur in Klazienaveen. 
 

U allen bent van harte uitgenodigd voor deze informatie-avonden. 
 

Namens de stuurgroep, 
pastoor De Zwart en pastor Myriam 
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RESULTATEN ENQUÊTE (4):  
 
Welke activiteiten vinden onze parochianen het belangrijkst? 
 
Rangordevraag 
De laatste vraag van de enquête ging over activiteiten die in parochies 
plaatsvinden. We waren benieuwd naar de vraag wat parochianen het 
belangrijkst vinden. Er werd daarom gevraagd een rangorde te geven van de 
volgende activiteiten: 

 Liturgie (vieringen) 

 Catechese (leren over het christelijke geloof)  

 Diaconie (liefdadigheidswerk en zorg aan hulpbehoevenden voor mensen 
die bij de parochie horen)  

 Diaconie (liefdadigheidswerk en zorg aan hulpbehoevenden voor mensen 
die niet bij de parochie horen)  

 Persoonlijke aandacht voor mensen door de pastores  

 Onderhoud kerkgebouwen  

 Communicatie (parochieblad, website en andere manieren om nieuws en 
informatie te delen)  

 Activiteiten (parochiedagen, vrijwilligersdagen)  
 
De activiteit die het belangrijkst gevonden wordt, komt natuurlijk op de eerste 
plaats. De activiteit die het op een na belangrijkst wordt geacht op de tweede 
plaats. En zo verder. Dit was een heel moeilijke vraag, want eigenlijk moet 
alles natuurlijk gebeuren. Maar we hoopten zo van u te horen wat u nu het 
belangrijkste van deze dingen vindt. 
 
Uitslag 
Hieronder vindt u het lijstje dat uit de enquête is gekomen: 
1. Liturgie 
2. Diaconie (voor eigen parochianen) 
3. Persoonlijke aandacht voor mensen door de pastores 
4. Communicatie 
5. Diaconie (voor mensen buiten de parochie) 
6. Catechese 
7. Onderhoud kerkgebouwen 
8. Activiteiten als parochiedagen en vrijwilligersdagen 
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Liturgie / Vieringen 
Het lijstje is op sommige punten verrassend en in ieder geval heel leerzaam 
voor ons. Liturgie stond met stip bovenaan en is door 65% van de mensen 
als belangrijkste activiteit genoemd. Dus ook door veel mensen die van 
zichzelf zeggen dat ze niet vaak, of vrijwel nooit in de kerk komen voor een 
viering! Dat mensen die niet zo vaak in de kerk komen vieringen wel 
belangrijk vinden, is wel verrassend. Als alle mensen die vieringen het 
allerbelangrijkste vinden ook regelmatig in de kerk kwamen, waren onze 
kerkbanken wel een stukje minder leeg.... 
 
Diaconie 
Diaconie voor eigen parochianen staat op nummer twee. Veel mensen 
hebben ingevuld dat ze dit heel belangrijk vonden  Volgens 74% van de 
mensen hoort het bij de vier belangrijkste activiteiten. 
Gelukkig gebeurt er op dit terrein al heel veel. Zoals het bezoeken van 
mensen die een partner verloren hebben. Al onze parochies hebben een 
werkgroep die deze taak op zich genomen heeft. In drie van de vier parochies 
hebben we een kleine werkgroep die (zieken)communie thuisbrengt. In de 
parochies Emmer-Compascuum en Zwartemeer vindt ook ziekenbezoek 
plaats. In alle vier de parochies worden vieringen voor ouderen 
georganiseerd. Hierbij is ook vervoer geregeld, en na de viering is er altijd 
gelegenheid tot contact en uitwisseling met een kop koffie of thee.  
 
Maar er zijn nog misschien nog meer mogelijkheden. Als u een idee hebt wat 
we als parochie voor onze parochianen zouden kunnen doen, horen we dat 
heel graag van u. U kunt contact opnemen met  pastor Myriam of iemand van 
het kerk/parochiebestuur uit uw eigen parochie. 
 
Persoonlijke aandacht van de pastores 
Persoonlijke aandacht van de pastores voor parochianen staat op de derde 
plaats. Dit wordt dus ook erg belangrijk gevonden. Als pastores proberen we 
daarom veel aanwezig te zijn bij parochie-activiteiten. Op verzoek doen we 
ook huisbezoek. En na een viering zijn we vaak nog even aanwezig om 
mensen een goed feest of goed weekend te wensen. Als mensen dan iets 
willen vragen of zeggen is daar de mogelijkheid toe.  
Wat we helaas niet kunnen, is bij al onze parochianen op huisbezoek gaan. 
Zelfs niet bij alle oudere parochianen. Het zijn er simpelweg te veel om dat 
rond te krijgen. Vroeger had iedere parochie zijn eigen pastoor en soms ook 
nog kapelaans. Nu zijn we met twee pastores voor 6800 parochianen. En is 
het doen van huisbezoek slechts een van de vele taken die we uitvoeren. We 
hopen dat u hiervoor begrip kunt opbrengen. Maar mocht huisbezoek nodig 
zijn voor een pastoraal gesprek of een ziekenzalving dan kunt u ten 
allen tijde contact met ons opnemen. En dan doen we ook ons best om dit 
zo snel mogelijk te regelen. 
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Communicatie 
Communicatie staat op de vierde plaats. In gesprekken die naar aanleiding 
van de enquête plaats vonden, gaven veel mensen ook aan dat ze graag 
meer informatie zouden willen hebben. Met name over plannen van het 
parochie- en/of kerkbestuur. En over de fusie. Dit zal dus een aandachtspunt 
zijn voor de besturen voor het komend jaar. En we hopen dit jaar in al onze 
parochies een informatie-bijeenkomst te organiseren waar informatie 
gegeven wordt over het beleid van het bestuur en ook iedereen met zijn 
vragen terecht kan. 
 
Diaconie, liefdadigheidswerk voor mensen buiten de parochie  
Diaconie voor mensen die niet bij de parochie horen werd als bijna net zo 
belangrijk gezien, door de mensen die de enquête ingevuld hadden. Het 
scheelde maar heel weinig met het onderdeel Communicatie. Op dit terrein 
zijn onze parochies nog niet heel erg actief. Er vinden enkele collectes voor 
Goede Doelen plaats. En in drie van de vier parochies is een VOM-groep 
actief. In de parochie Zwartemeer wordt oecumenisch samengewerkt om de 
Voedselbank te helpen. In de parochiezaal vindt eens in de twee weken een 
uitgifte plaats en de gezamenlijke kerken van Zwartemeer hebben via een 
moestuinproject klanten van de Voedselbank het afgelopen jaar van verse 
groenten voorzien. In deze tijd waar veel mensen het financieel nog erg 
moeilijk hebben zijn er misschien nog wel meer dingen te bedenken waarmee 
we medemensen kunnen helpen. Ideeën zijn van harte welkom.  
 
Tot slot 
De overige drie activiteiten werden door weinig mensen als het meest 
belangrijk gezien: catechese, onderhoud van kerkgebouwen en activiteiten 
als parochiedagen en vrijwilligersdagen. Maar voor een levendige parochie 
zijn ze natuurlijk wel noodzakelijk en we blijven er de nodige aandacht aan 
besteden. 
 
Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de uitslagen van de enquête. 
We hopen dat het voor u net zo boeiend was als voor ons. Mocht u nog 
vragen of opmerkingen n.a.v. de enquête hebben, dan kunt u contact 
opnemen met: 
 

pastor Myriam 
tel. 0591-226172  
e-mail: myriam.oosting@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

mailto:myriam.oosting@gmail.com
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VASTENACTIE 2016 
 
De paus schrijft in zijn encycliek ‘Laudato Si’ dat het vooral de armen zijn die 
het meest te lijden hebben en zullen krijgen van de klimaatverandering. Zij 
wonen immers vaak in gebieden die gevoelig zijn voor droogte, orkanen en 
overstromingen. Bovendien hebben ze de middelen niet om zich hier tegen 
te verdedigen. 
 

Wij komen allemaal regelmatig in een bekende Nederlandse supermarkten. 
Grote winkels met heel veel keuze. Weet u bijvoorbeeld hoeveel 
verschillende soorten cola je daar kunt kopen? In blik, in glas, grote 
verpakking, kleinere verpakking, met suiker, zonder suiker, ene merk, andere 
merk… Zo’n 25 verschillende soorten, merken en verpakkingen. 
 

Voor het Vastenactie campagneproject 2016 waren mensen in het noorden 
van Oeganda. Daar waren ze ver weg van supermarkten. Het was er 
zinderend heet en kurk-droog. Niks geen keuze uit tientallen soorten cola: er 
was wel cola of het was er niet. En dat gold voor meer dingen. Naarmate 
men verder het binnenland in reisde, werd de armoede duidelijker: Mensen 
die slechts wat cassave en bananen te eten hadden, of zelfs alleen maar 
boomblaadjes. Broodmagere, kale kippen die in het droge zand 
rondscharrelden, geen winkels, de markt te ver om te lopen of te fietsen, 
sprinkhanen die de schamele oogst opaten… 
 

Hulp helpt! 
In Oeganda helpt de organisatie Socadido. Ze steunen de gemeen-
schappen. De meeste gezinnen hebben hooguit één maaltijd per dag en is 
water in het droge seizoen een groot probleem. 
Wij kunnen helpen dat de families twee à drie maaltijden per dag hebben en 
dat er een gemeenschappelijke waterput komt. Dat is dus een concrete, 
belangrijke verbetering die voor veel mensen een groot verschil maakt. 
Bovendien kunnen ze dan vervolgstappen zetten: een klein handeltje 
opzetten, het schoolgeld van hun kinderen betalen, hun huis verbe-
teren…Kortom: onze hulp helpt! Water is in het droge seizoen steeds een 
probleem voor veel boeren, maar dankzij de irrigatietechnieken die ze  leren 
van Socadido, is ook hier verbetering te zien. 
 

Daar is onze hulp bij nodig. 
Daarom het vastenzakje bij dit Klaverblad dat we graag in de kerk 
terug zien.  
 

VOM 
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STICHTING GROTE KERK CULTUREEL MATTHÄUS PASSION 
 

Op Goede Vrijdag,25 maart a.s., wordt in de 
Grote Kerk in Emmen net als vorig jaar de 
Matthäus Passion opgevoerd door een 
projectkoor van het Toonkunstkoor  Emmen, 
kinderkoor Viva la Musica uit Zuidwolde en 
orkest Musica Michaelis uit Zwolle, het geheel 
onder leiding van Iassen Raykov.  

Aanvang 19.30 uur, kerk open om 18.45 uur.  
Entreeprijzen € 35,00; jongeren t/m 18 jaar en CJP-houders betalen € 27,50. 
Kaartverkoop in Emmen bij boekhandel The Read Shop, XL Vermeer of via 
www.toonkunstkooremmen.nl of telefonisch 0524-582448. 
 

                                               Hannie Alting, namens SGKC 
 

THE PASSION AMERSFOORT 
 
24 maart wordt The Passion weer opgevoerd, dit jaar in Amersfoort. 
 
Vanuit Emmer Compascuum is er animo om daar heen te gaan. Nu leek het 
ons een goed idee om een grote bus te regelen voor alle 4e parochies. Deze 
bus zal vanuit de parochie van Emmer Compascuum vertrekken.  
De tijd van vertrek en de kosten voor de bus zijn nog niet bekend, dit hangt 
af van het aantal personen die mee gaan. 
 
Als het je/u gezellig lijkt om mee te gaan kunnen jullie je opgeven via het 
volgende e-mail adres: wjmdyck@kpnmail.nl  
of bellen naar het volgende telefoonnummer: 0591-352865 
Opgeven kan tot 27 februari.  

Met vriendelijke groet,    
Jongerengroep Vox Dei 
 
 

THE YOUNG MESSIAH 
 
Zaterdag 19 maart zal gospelgroep ‘Samen op 
Weg’ uit Bergentheim ‘The Young Messiah’ 
opvoeren in de Protestantse kerk Runde zz 108 in 
Emmer Compascuum. Het concert begint om 20:00 uur.  
De toegang is gratis! Er wordt een collecte gehouden, die bestemd is voor 
een goed doel! 

http://www.toonkunstkooremmen.nl/
mailto:wjmdyck@kpnmail.nl
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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. 
Kopij inleveren voor 26 Februari   
 

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 
 Herman Wehkamp tel. 349 082 truusdijck@hotmail.com 

mailto:h.linnemann@kpnmail.nl
mailto:jrferinga@home.nl
mailto:truusdijck@hotmail.com
mailto:truusdijck@hotmail.com
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VIERINGEN EN GEBEDSDIENSTEN 

 
Van zaterdag 20 februari t/m zondag 13 maart  
 
Zaterdag 20 Februari 19.00u – Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor de Zwart 
Koor: Dameskoor 
1ste Collecte: Eigen kerk 
2de Collecte: Onderhoud kerk 
 

Intenties: 
Gezusters Wielage, Willy Menzen, Ouders Gustin-Menke, 
Ouders Ahlers-Lingenaar, Ouders Hake Cramer, Fam. Nijzing- Heller. 
 
Dinsdag 23 Februari 19.00u – Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor de Zwart 
 

Intenties:  
Lies Hartmann, Overl. Fam Hartmann- Hartmann 
 
Zondag 28 Februari 09.00u – Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor de Zwart 
Koor: Herenkoor 
1ste Collecte: Eigen Kerk 
2de Collecte: Onderhoud Kerk 
 

Intenties: 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, Gezusters Wielage, 
Henny Berken, Familie Alers-Menzen, Ouders Gustin-Menke, Ouders 
Ahlers-Lingenaar, Ouders Hake-Cramer, Ouders Bryan-Hölscher,  
Adelheid Linnemann, Hendrik Dijck 
 
Dinsdag 1 Maart 19.00u – Eucharistieviering  
Voorganger: Pastoor de Zwart 
 
 

Vrijdag 4 maart  19.00u -  Heilig Hartviering    
Voorganger: Pastoor de Zwart 
 
 

Zaterdag 5 Maart 19.00u – Woord en Communieviering 
Voorganger: Pastor Myriam 
Koor: Herenkoor 
1ste Collecte: Eigen Kerk 
2de Collecte: Onderhoud Kerk 
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Intenties:  
Gezusters Wielage, Fam. Linneman-Rass, Ouders Hartmann-Gerdes,  
Willy Menzen, Ouders Gustin-Menke, Ouders Ahlers-Lingenaar,  
Ouders Hake-Cramer, 
 
Dinsdag 8 Maart 19.00u – Eucharistieviering  
Voorganger: Pastoor de Zwart 
 
Donderdag 10 maart – Ouderenviering 
Voorganger: Pastoor de Zwart 
 
Intenties: 
Wilhelm Josef Dijck 
 
Zondag 13 Maart 09.00u – Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor de Zwart 
Koor: Dameskoor 
1ste Collecte: Eigen Kerk 
2de Collecte: Onderhoud Kerk 
 
Intenties:  
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker,  
Gezusters Wielage, Karin Peters, Ouders Gustin-Menke,  
Ouders Ahlers-Lingenaar, Ouders Scholte-Albers- Hemmen,  
Ouders Hake Cramer, Adelheid Linnemann, Ouders Hölscher- Arling, 
Moeder Heller-Bols, Ouders Bryan - Hölscher 
 
Dinsdag 15 Maart 19.00u – Eucharistieviering 
Voorganger:  Pastoor de Zwart 
 
Kosters 
G. Wolken: 0591-349033 
M. vd Aa: 0591-349144 
S. Karstenberg: 06-40042474 
 
 
 

DIENST VOOR OUDEREN 
 
Op donderdag 10 maart 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. 
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KOFFIEDRINKEN 
 
Op zondag 13 maart is er na de viering weer gelegenheid om samen een kop 
koffie te drinken in de parochiezaal. 
 
 

BEZINNINGSMAALTIJD VASTENACTIEPROJECT OEGANDA. 
 
Dit jaar organiseert de VOM-groep van Barger Compascuum weer een 
bezinnings-maaltijd. Een moment van bezinning over het vastenactieproject:  
Tijdens deze maaltijd staan we stil bij het leven van de mensen in Oeganda 
die hopen op een beter leven in hun land.  
De maaltijd is kosteloos maar we vinden het fijn een gift te ontvangen voor 
Vastenactie. 
 

Wij nodigen u van harte uit op:  
Donderdag 25 februari a.s. om 18.00 uur in de pastorie van onze kerk. 
 

U kunt zich opgeven voor maandag 22 februari a.s. bij: 
Rita Suelmann, tel: 349532 
Gea Schulte, tel: 349134. 

VOM.  
 

VAN HET BESTUUR 
 
Om alvast in uw agenda te zetten: 
Op 19 april is er een informatieavond over de fusie van de 4 parochies. 
Nadere informatie volgt. 
 
Potgrondactie!! 
 

Zaterdag 19 maart 
is weer de jaarlijkse potgrondactie. 

 

Vrijwilligers komen dan weer huis aan huis langs om de potgrond te 
verkopen. 
We hanteren ook dit jaar weer dezelfde prijzen. 
1 zak  3,50 euro  
2 zakken  6,00 euro 
en iedere volgende zak  3,00 euro 
 

De opbrengst komt ten goede aan onze prachtige kerk. 
 

Mogen we ook dit jaar op u rekenen? 

 
Het kerkbestuur 
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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  

  

INLEVEREN nieuwe KOPIJ uiterlijk vrijdag 26 FEBRUARI  
 
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 20 - 21 februari 
 
Zaterdag 20 febr -  19.00 uur - W.+Comm. Viering 2e zondag 40 dagen 
Voorganger: Pastor Myriam 
Acolieten: Rianne Hoezen, Marisa Herbers 
Lector: Jolien Dyck 
Koor: Dames 
Koster: Margriet Ahlers 
 
Maandag 22 febr. -  19.00 uur - Eucharistieviering  
Voorganger: Pastoor De Zwart 
Misdienaars: Leonore van der Knaap, Jo-Ann  Loves 
Koster: René Berendsen 
 
6 weken gedachtenis voor Maria Gesina Heijne-Wessel (5) 
en Anna Geertruida Thole (4) 
 

Gedachtenis werd gevraagd voor 
Greetje Schulte-Heller, Helena Alida Harms-Ophof, Theo Deddens, overl. 
fam. Herbers-Ellermann, Familie Mulder-Wolters, Bé Möller, Theresa de 
Roo, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Ria Teiken,ouders Möller-
Hemme, ouders Muller-Kaiser, overl. ouders Ellermann-Schutte, ouders 
Thole-Kloppenburg, Gerhardus Henderikus Wortelboer en Maria Anna 
Martha Wortelboer-Sanderink, Renk Kuper, Hendrik Hermannus Frederik 
Deiman en Maria Bonaventura Engelina Deiman-Dekkers, Henk Welling en 
Minie Welling-Hoogland, Gré van Uem-Mensink, Gea Weinans-Wessel, 
Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Maria Judith 
Teiken-Twickler, Hennie Bredek. 

 

WEEKEND  27 – 28 februari 

Zondag 28 febr. -  10.30 uur – Eucharistieviering 3e zondag 40 dagen 
Voorganger: Pastoor De Zwart 
Acolieten: Arjen Hoezen, Jeffrey Emming 
Lector: Jorinde Wessel 
Koor: Heren 
Koster: René Berendsen 
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Maandag 29 febr. -  19.00 uur - Eucharistieviering  
Voorganger: Pastoor De Zwart 
Misdienaars: Gerrit  Bredek, Monique Bredek 
Koster: José Wessel 
 
6 weken gedachtenis voor Maria Gesina Heijne-Wessel (6) 
en Anna Geertruida Thole (5) 
 
Gedachtenis werd gevraagd voor: 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Familie Mulder-
Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, 
overl. ouders Arling-Pragt, Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo, 
Jan Hoesen en Kina Hoesen-Weggemans, overl. ouders Ellermann-
Schutte, Maria Margaretha Ahlers-Hoezen, Herman Wilhelm Tieben en 
Engelina Tieben-Schulte, Gerard Wessel, Renk Kuper, Hennie en Riet 
Deiman-Dekkers, Joseph Kaijser, Gré van Uem-Mensink, Ap Welling,  
Jan Geert Meijer, Alida Adriana Hulsebosch-Schoorl, Johan Bernard 
Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Jo Siekman, Johan 
Hottinga,  Hennie Bredek. 
 
 
WEEKEND  5 – 6 maart Zondag Laetere 

Zaterdag 5 mrt. -  19.00 uur – Eucharistieviering 4e zondag 40 dagen 
Voorganger: Pastoor De Zwart 
Acolieten: Herman Bredek, Julia Pol 
Lector: Mariska  Zwols 
Koor: Dames 
Koster: José Wessel 
 
Zondag 6 mrt. -  19.00 uur – Vesperviering Zondag Laetere   
 Zwartemeer 
 
Maandag 7 mrt. -  19.00 uur - Eucharistieviering  
Voorganger: Pastoor De Zwart 
Koster: Kees van Dam 
 
6 weken gedachtenis voor Anna Geertruida Thole (6) 
 
Gedachtenis werd gevraagd voor: 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Familie Mulder-
Wolters, Bé Möller, overl. ouders Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina Wolthuis-
Weghorst, Enno Timmer, Ria Teiken,Truus Over-Meijer,  
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Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, overl. ouders de Groot-Kaiser, 
Diny Hendriks,Willem Buurman, overl. ouders Ellermann-Schutte, ouders 
Over-Wubbels, 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, Johan Bernard 
Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Fanny Geerdink en  
Riek Geerdink-Abeln, Gré Berends-Arling, Bernadine Heijne-Scheven, 
Hennie Bredek, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen. 
 
 
WEEKEND  12 – 13 maart 

Zondag 13 mrt. -  10.30 uur – Eucharistieviering 5e zondag 40 dagen 
Voorganger: Pastoor De Zwart 
Acolieten: Marianne Windt, Annemiek Bos 
Lector: Ria de Vries  
Koor: Heeren 
Koster: Kees van Dam 
 
Maandag 14 mrt. -  19.00 uur - Eucharistieviering  
Voorganger: Pastoor De Zwart 
Misdienaars: Gerrit Bredek, Jarno Pol 
Koster: Margriet Ahlers 
 
 
Gedachtenis werd gevraagd voor: 
Greetje Schulte-Heller, Lucas Bolmer, Theo van Mensvoort, Theo Deddens, 
overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Geerdink-Jansen,  
Familie Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, 
Gerard Mensink, overl. ouders Teiken-Schulte, Hilvert Wilts en Gretha 
Wilts-Welling, Jan Hoesen en Kina Hoesen-Weggemans, Herman Wilhelm 
Tieben en Engelina Tieben-Schulte, Theo Bentlage en echtgenote,  
Renk Kuper, Hendrik Hermannus Frederik Deiman en Maria Bonaventura 
Engelina Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Ouders Hoesen-Zomer, 
Jan Geert Meijer, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-
Robben, Fanny Geerdink en Riek Geerdink-Abeln, Hennie Bredek. 
 
De volgende weekendviering Palmpasen is op zaterdag 19 maart om 19.00 
uur, in deze Woord+Communieviering zal pastor Myriam voorgaan. 
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Koster van de week 
Van ma 22 febr t/m zon 28  febr René Berendsen 
Van ma 29 febr t/m zon 6  mrt José Wessel 
Van ma 7 mrt t/m zon 13  mrt Kees van Dam 
Van ma 14 mrt t/m zon 20 mrt Margriet Ahlers 

 
 
Parochiebureau 
Ma  22 febr Bernadette de Roo 
Do 25 febr Kees van Dam 
Ma  29 febr Tiny Hogenbirk 
Do  3 mrt Mieke Hoesen 
Ma  7 mrt Tonny Thole 
Do  10 mrt Tilda Heine 
Ma  14 mrt Bernadette de Roo 
Do  17 mrt Kees van Dam 

 
 

 
 
Bloemversiering. 
 

M.Spijker 35 34 82 18 jan t/m 31 jan 

M.Tromp 35 45 07    

B.de Roo 35 18 78 1 febr t/m 14 febr 

M.Graafsma 22 41 61    

S.Wilkens 35 10 81 15febr t/m 28 febr 

M.Tiben     

 
 
 
Opbrengst collectes  
 

Datum Bisdom &parochie CV ketel Boekjes  

1-1 42,95 32,90 6,58 

3-1 50,35 56,50 7,77 

12-1  108,72  

21-1  20,78  

23-1 56,17 49,07 12,35 

31-1 75,75 76,60 17,63 
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  JARIGEN 75 JAAR EN OUDER  
 

dhr.W.H.J. van Uem Spoel 63 7881 BH  EC 18-2-1936 

dhr H.Berends Iepenlaan 6 7881 RP EC 6-3-1940 

dhr.G.Zaan  Runde nz 118 7881 JL EC 26-2-1930 

dhr.H.Schulte Runde nz 8 7881 JE EC 28-2-1936 

dhr.J.B.Berends Koppelwijk oz 9 7881 NV EC 15-3-1940 

dhr.J.H.Thole Wikkel 26 7881 BA EC 18-3-1937 

dhr.J.T.Jelgersma Oosterdiep wz 139 7881 GS EC 19-3-1936 

dhr.P.J.Peerdeman Westerdiep oz 72 7881 HE EC 12-3-1938 

mevr.A.C.Thole-Schoemaker Ln vh Kwekebos 20 K 7823 LE Emmen 18-3-1930 

mevr.A.H.Langenhuizen-de Wolf De Hemen 2 7894 BG Zw.meer 11-3-1929 

mevr.E.Mensen-Welling Fluitekruid 5 7891 DA Kl.veen 28-2-1928 

mevr.G.Smid-Bruinsma Spil 65 7881 BV EC 11-3-1935 

mevr.M.A. Hottinga-vd Zweep Thedingecamp 22 7824 GV Emmen 27-2-1936 

mevr.M.A.Deddens-Over Kalkovenwijk oz 19 7881 LJ EC 24-2-1937 

mevr.M.C.Welling-Ameln Hoofdkan.l wz 141 7881 AG EC 27-2-1937 

mevr.M.G Wösten-Zaan,. Runde nz 119 7881 JL EC 6-3-1932 

 
 

Alle jarigen een heel fijne dag gewenst 
 

 
VERHUISD 

 
Jeroen Zwols is verhuisd van Kanaal B ZZ 139 
naar Meerstraat 26 Emmen 
 
Danny Scheve is verhuisd van Creel 27 naar Kruisspoel 18 
We wensen hen allemaal een gelukkig tijd op hun eigen stek. 
 
 

KVE 
 
Dinsdag 8 maart spreekt mevr Bertha Lippold  
over energetix ringen en sieraden 
 

HUISPAASKAARSEN 
 
U kunt weer huispaaskaarsen bestellen. De lijsten met voorbeelden liggen 
achter in de kerk. De prijzen zijn vanaf € 10,- 
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FAMILIEBERICHTEN 
 
Overleden 
Op maandag 18 januari is, overleden onze parochiane 

 
             Anna Geertruida-Thole 

 
De gezongen uitvaartdienst was op donderdag 21 januari,  
waarna zij te rusten werd gelegd op ons parochiekerkhof. 
Dat zij moge rusten in vrede. 
We wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies. 
 
 
 

BERICHTJE VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE 

Beste parochianen, 
Een beetje aan de late kant maar hierbij willen wij jullie nog even informeren 
over de opbrengst van de kerstmarkt en de musical. Na aftrek van de kosten 
hebben we in totaal een bedrag van € 3.118,54 overgehouden. 
Een deel van dit geld zal gebruikt worden voor de aanschaf van een 
geluidsinstallatie voor op het kerkhof. 
Wij willen graag alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt van harte 
bedanken!            

De Financiële Commissie.        
 
 

OPBRENGST COLLECTE OECUMENISCHE VIERING 
 
De collecte die gehouden is in de Oecumenische viering van zondag 17 
januari voor de vluchtelingen die in onze omgeving aan komen heeft het 
mooie bedrag van €168,- opgebracht. Hartelijk dank daarvoor. 

 
 

KINDERWOORDDIENST 
 
Op zondag 28 februari a.s. is er weer een Kinderwoorddienst. Ook nu hebben 
we weer een leuk programma gemaakt.   
We hopen veel kinderen te mogen verwelkomen. We beginnen in de kerk 
(om 10.30 uur) en zullen we later naar het parochiehuis gaan. We zouden 
het leuk vinden als jij er ook weer bij bent.  
 

Werkgroep Kinderwoorddienst 
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OPROEP BIJ OPVANG VLUCHTELINGEN OP HET STATION IN EMMEN 

 
De protestantse gemeente zorgt om de 3 weken voor de opvang van vluch-
telingen op het station in Emmen. Elke dag komen er nog 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. Een paar 
parochianen hebben een keer geholpen maar die kunnen alleen in het 
weekend. De protestantse gemeente wordt ook vaak op een door-deweekse 
dag ingeroosterd, en daar kunnen ze nog wel hulp gebruiken.  
We kunnen niet zoveel doen maar het is hartverwarmend om de dank-
baarheid te ervaren van mensen die blij zijn om met een klein gebaar. Dus 
van harte aanbevolen. U kunt zich aanmelden bij pastor Myriam 
 

 

PALMPASEN! KNUTSELMIDDAG OP ZATERDAG 19 MAART!! 
 
Ook dit jaar organiseren we voor alle basisschoolkinderen een Palmpasen-
stok knutselmiddag en wel op: zaterdag 19 maart van 17.30 u tot 18.45 u in 
het Parochiehuis. Om 18.45 uur kunnen je ouders je dan komen ophalen en 
kun je meteen met ze naar de kerk gaan. 
Je hoeft alleen je Palmpasen stok mee te nemen die we samen gaan 
versieren. Wij zorgen voor versiering en een broodhaantje.  
De kosten voor deze middag zijn: € 1,50.  
Je kunt je vóór zaterdag 12 maart opgeven bij  
Anja Emming 357075 of Henriëtte Bolk 357377. 

 
Werkgroep Kinderwoorddienst 

 
 
 

VOORAANKONDIGING SAM’S KLEDINGACTIE 
 
Op zaterdag 9 april vindt in Emmer Compascuum de kleding-
inzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt 
dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in 
gesloten plastic zakken van 9.00 uur tot 12.00 uur afgeven bij het volgende 
adres: 
Parochiehuis, Hoofdkanaal O.Z. 82 A 
 
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat dit jaar naar een Ontwikke-
lingsproject van Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh. 
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DE PASSION IN EMMER COMPAS 
 

LIKE + DEEL = WIN       LIKE + DEEL= WIN      LIKE + DEEL = WIN 
 

GEGARANDEERD PRIJS! 
  

Jongerengroep Vox Dei van de Willehadusparochie te Emmer Compascuum 
zet Palmzondag 20 maart 2016 om 15:00 uur samen met parochianen,  
jongeren van de PKN kerk en jongeren van Baptistengemeente de Haven 

 

DE PASSION 
 

neer op een eigentijdse en eigenwijze manier.  
De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft een middag te worden 
vol enthousiasme, ontroering en verbondenheid.  

 
LIKET u deze waanzinnige Passion, 

die iedereen in het Jeruzalem van 2016 zal doen wanen? 
 

DEEL het dan met al uw familie, vrienden en kennissen! 
Zodat jullie allemaal gegarandeerd en geheel gratis een geschenk uit de  
hemel zullen ontvangen; het eeuwenoude en liefdevolle paasverhaal.  
 
LIKE + DEEL = WIN       LIKE + DEEL= WIN      LIKE + DEEL = WIN 
   

Voor vragen of informatie over de ‘spelvoorwaarden’  
kunt u mailen naar jorindewessel@hotmail.com 
 
 

VASTENMAALTIJD 
 
Een vastenmaaltijd is een moment van gezamelijke bezinning in de 
vastentijd. Om samen met anderen even stil te staan bij onze manier van 
leven en leefstijl en om te zoeken naar mogelijkheden om te delen met 
mensen die minder hebben. Tijdens deze maaltijd zingen en bidden wij, 
omdat we ons verbonden willen voelen met de mensen in Oeganda waar wij 
ons in deze vastenperiode voor in willen zetten.  
Voor deze maaltijd op donderdag 10 maart om 18.00 nodigen wij u van harte 
uit in het Parochiehuis van de St Willehadus parochie.  
Als u komt dekken wij de tafel. 
Achter in de kerk en op het parochiebureau ligt de lijst waar u zich op kunt 
geven. 

Werkgroep V.O.M. 
 
 

mailto:jorindewessel@hotmail.com
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INFORMATIE OVER KLEDINGINZAMELING  
VOOR HET VLUCHTELINGENWERK 

 
Iedere woensdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur kan er kleding worden 
gebracht (en gehaald t.b.v. het station) aan de Nijverheidsstraat 16 in 
Emmermeer. De loods is in het pand van Promens Care welke nu leeg staat. 
Doordat de vrijwilligers van het Rode Kruis niet altijd kunnen sorteren hierbij 
een klein oproepje. 
Heeft u een uurtje (of twee) tijd en wilt u ons helpen bij het sorteren op de 
woensdagmorgen, dan kunt u dit aangeven door een emailtje naar mij te 
sturen of kom even langs. 
Met vriendelijke groet, 
 
Ton Mostert, Kadet Korps Emmen-Buitenpost Assen 
Leger des Heils korps Emmen, van Schaikweg 42-44, 7811 KK Emmen 
 
 

OUD PAPIER INZAMELING R.K.B.S. DE HOEKSTEEN 
 
Op onderstaande data staat de container voor oud papier weer op de par-
keerplaats van de kerk.  
 
Data oud papier ophalen: 
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) 
 
 
 

Als u het KLAVERBLAD wilt blijven ontvangen 

denkt u dan a.u.b aan het invullen  

en insturen/inleveren van de bon 

bij het parochiebureau of de post? 

Alvast hartelijke dank!  



  

 

Klaverblad   Klazienaveen  Pagina | 31 

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 dinsdag 01 maart.    
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. 

 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3hoDPzdnKAhWBvBQKHTfYAo8QjRwIBw&url=http://www.lytsemienskip.nl/Onzeschool/Oudpapier.aspx&psig=AFQjCNFhhD6VujmDkxOtAznOS-NK71e6iw&ust=1454520589337866
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VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES 

 
Zo. 21 febr. 09.00 uur: Eucharistieviering. 
2e Zondag 40-dagen-tijd  
Voorganger:    Pastoor de Zwart 
Akolieten groep 2:   S.Karstenberg-H.Maatje-D.Tuma 
Koor:      Samenzang. 
 
Gebedsintenties: 
Toon Loves en overleden familie Loves en Tholen; Herman Heinrich Cosse 
en Helena Cosse – Koop; Jan Koop en zoon Gerard; Lubertus Beukers en 
Maria Margretha Hemel; Jan Berens; Annie Bakker-Roewen; Sophia Maria 
Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf; Johanna Cornelia 
Vedder. 
   
Do. 25 febr. 19.00 uur: Eucharistieviering.  
Voorganger:     Pastoor de Zwart. 
 
Gebedsintentie:  

Johannes Henderikus Rolink 
 
Za. 27 febr. 19.00 uur: Woord- en Communieviering.  
3e Zondag 40-dagen-tijd. 
Voorganger:    Pastor Myrjam 
Koor:      Herenkoor      
 
Gebedsintenties: 
Grietje Wesseling v, Os en zoon Benny; Willem Wittendorp; echtpaar 
Muller- Wesseling; Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en  
Henk van der Werf. 

 
Do. 03 maart 19.00 uur: Eucharistieviering.  
Voorganger:   Pastoor de Zwart. 
 
Gebedsintenties: 
Lubertus Beukers en Maria Margretha Hemel;  
Johannes Henderikus Rolink. 
 
Zo. 06 maart 09.00 uur: Eucharistieviering. Vredesweek. 
4e Zondag 40-dagen-tijd  
Voorganger:    Pastoor de Zwart 
Akolieten groep 2:   S.Karstenberg-H.Maatje-D.Tuma 
Koor:      Samenzang. 
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Gebedsintenties: 
Mannus Plas en Maria Helena v.Rijswijk en zonen Gerry en Jan; 
overleden ouders Bruins-Arling; Sophia Maria Magdalena van der  
Werf-Tieben en Henk van der Werf.  
Na afloop koffie in de parochiezaal. 
 
Do. 10 maart 19.00 uur: Eucharistieviering.  
Voorganger:    Pastoor de Zwart. 
 
Gebedsintentie: 

Johannes Henderikus Rolink 
 
Za. 12 maart 19.00 uur: Eucharistieviering.  
5e Zondag 40-dagen-tijd 
Voorstellingsdienst Eerste H.Communie. 
Voorganger:    Pastoor de Zwart. 
Akolieten groep 1:   B.Menzen-R.Harmes-P.Snippe. 
Koor :      Herenkoor.      
 
Gebedsintenties: 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overleden kinderen; 
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf. 

 
Do. 17 maart 19.00 uur: Eucharistieviering.  
Voorganger:    Pastoor de Zwart. 
 
Gebedsintentie:  
Johannes Henderikus Rolink. 
 
Zo. 20 maart 09.00 uur: Eucharistieviering. Gezinsviering. 
 
 
 
  ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

Zo. 21 febr. G.Többen tel. 317515 

Za. 12 mrt.. B.Menzen tel. 316132 

Za. 27 febr. G.Timmerman tel. 317726 

Zo. 06 mrt. A.Heijnen tel. 315653 
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KOSTERS 
 

15 febr. t/m 21 febr. J. Lohuis tel. 313286 

22 febr. t/m 28 febr H.Beukers tel. 315725 

29 febr. t/m 06 mrt. A.Peters tel. 313627  

07 mrt.  t/m 13 mrt. M.Koop tel. 312241 

14 mrt.  t/m 20 mrt. J.Lohuis tel. 313286 

 
 

VERGADERINGEN ENZ. 
 

Di. 23 febr. 13.30 uur:. Kaarten 

Vr. 11 mrt.  13.00 uur:  Eerste Communie. Les 4. 

Vr. 18 mrt.  13.00 uur:  Eerste Communie. Les 5. 

Di. 15 mrt.  14.00 uur:  Contactdag ouderen (zie elders). 

Do.25 febr. 19.30 uur:  Tweede ouderavond Eerste Communie. 

Di. 01 mrt  Besturen IPO. 

Di. 01 mrt.  19.00 uur:  Redactie Klaverblad 

Wo.02 mrt. 19.45 uur:  Zonnebloem. 

 
 

PERSONALIA 
 
Gefeliciteerd: 
Wij willen allen die de komende periode iets te vieren hebben, namens de 
parochie, van harte feliciteren. 
 
Overleden: 
06 januari : Johanna Cornelia Vedder, 91 jaar, de Melde. 
 

Dat zij mag rusten in vrede. 
  
 

VAN HET BESTUUR 

Beste medeparochianen, naar aanleiding van de enquête die wij in 2015 
hebben gehouden zijn wij met een werkgroep van parochievergadering, 
bestuur en pastor Myriam bij elkaar geweest om de resultaten door te nemen. 
Hieruit zijn een aantal zaken naar voren gekomen waar we de komende jaren 
aandacht aan willen schenken. 
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Veel wat positief was willen we ons best doen om zo te houden en ook wat 
minder positief was, is goed om dit te weten. Hier willen we aan werken om 
dit te verbeteren. 
We gaan hier mee aan de slag om er aan te werken om steeds meer dingen 
positief te krijgen. Nu we aan het begin staan van een nieuwe ontwikkeling, 
van het fusie gebeuren binnen onze IPO parochies zullen er veel vragen 
komen. Vragen zullen er altijd blijven, maar we willen er alles aan doen om 
die te beantwoorden. 
 
De vragen uit deze enquête  zijn onder andere: 
Het bereikbaar zijn van de parochie,Voor vragen of andere zaken, deze kan 
men aan het parochiebureau doorgeven, of via een brief aan het bestuur.  Zij 
weten wie ze hier voor moeten benaderen om een antwoord te krijgen. Ook 
zijn de pastores bereikbaar hun telefoon nummer staat in het parochieblad. 
Ook zijn er vragen over geloofscursussen, dit zal zeker weer aangeboden 
worden in samenwerking met de fusie parochies. Dit zal dan in het 
parochieblad vermeld worden. 
Opgeven om deel te nemen aan de Eerste  Heilige Communie, we plaatsen 
een oproep in de nieuwsbrief van de scholen. Ook gaan we met de 
voorbereidingswerkgroep in gesprek om de ouders aan te schrijven voor 
opgave van hun kinderen. 
Er zijn ook vragen over het starten van een kinderkoor, bij de gezinsvieringen 
zijn al een aantal kinderen betrokken.  We willen proberen om dit op een vast 
tijdstip te doen voor het oefenen van Young Voices aan. Het kinderkoor kan 
dan oefenen met de begeleiding van dit koor.  
Bezoek van pastores is ook een veel voorkomende vraag, vooral bij ouderen 
en zieken. 
Beide pastores zouden dit graag willen doen maar hebben hier helaas te 
weinig tijd voor. 
Voor de ouderen in onze parochie wordt eens per maand een ouderen viering 
georganiseerd, de mogelijkheid bestaat om hier gehaald en gebracht te 
worden. 
Na de viering is er een gezellig samenzijn met een koffiedrinken en kan men 
de pastoor of pastor ook spreken. 
Daarnaast hebben we de werkgroep omzien naar elkaar, deze bezoekt ook 
zieken of eenzamen en kan men altijd een beroep op doen. 
Informatie vanuit het bestuur: 
Om in de toekomst de parochie ook van informatie te voorzien willen we 
binnenkort een start maken en een avond organiseren waarin vragen gesteld 
kunnen worden. En waar mogelijk direct een antwoord op gegeven kan 
worden. 
In het kader van de fusie komen we in elke plaats een keer bij elkaar om 
vragen over de fusie te beantwoorden en uitleg te geven. 
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Verder kwamen er ook vragen over de gezinsviering en  hebben ook weer 
de gezinsvieringen, zoals we ook met kerst hebben gehad. Er zijn voor dit 
jaar weer een aantal ingeroosterd. 
Er is een mooie groep die dit samen met de kinderwoorddienst groep dit 
oppakt. 
Met elkaar deelnemen aan de voorbereidingen en in de viering dat is waar 
wij met elkaar aan willen werken.  
Met palmpasen is er ook weer een gezinsviering, waarin we weer veel 
jongeren verwachten. 
We maken op dit moment ook al gebruik van de nieuwe kapel, die in begin 
januari ingezegend is door pastoor De Zwart en voor de koren, ouderen 
viering en weekviering een mooie ruimte.  
Er is voor ons als deelgenoot van de fusie parochie nog een hoop te doen, 
maar met de inzet van de vele vrijwilligers zullen wij als Klazienaveen onze 
eigen inzet blijven tonen. 
Gebruik maken van de gaven en de talenten die ons als parochianen/ 
vrijwilligers gegeven zijn zullen we het samen moeten en  kunnen doen, 
ondersteund door de pastores. 
Ieder van ons kan het verschil maken, ieder iets bijdragen in welke vorm dan 
ook. 
We vragen dan ook de steun vanuit de parochie en we hopen dat wij op de 
werkgroepen kunnen rekenen en op uitbreiding van hun vrijwilligers. 
Alleen op deze manier kunnen wij aan die vragen voldoen die ons in de 
enquête gesteld werden. 
Het verschil, werk maken van ons geloof, samen onderweg, gaan voor onze 
parochiegemeenschap van Klazienaveen waar wij samen de lamp 
brandende mogen houden. 
Ook onderweg in het fusie gebeuren. 
Met vriendelijke groet, namens kerkbestuur, 

Albert Bruinewoud 
 

 

 
CONTACTMIDDAG VOOR OUDEREN 

 
Dinsdag 15 maart 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. 
Iedereen is van harte welkom. 
 

Leo Mensen. 
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KAARTEN 

Op dinsdag 23 februari 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 
 
 

PAROCHIERAAD  12 JANUARI 2016 
 
waarover spraken zij: 
 

 Samen met de coördinator van de oudervieringen, Leo Mensen, heeft 
een evaluatie plaatsgevonden van de ouderenvieringen. Deze contact-
middag voor ouderen wordt de laatste maanden door ruim vijf en twintig 
mensen bezocht. Het vieren van de eucharistie in de nieuwe kapel wordt 
fijner gevonden dan in de grote kerk 

 Voor enkelen is het vervoer naar de deze middag een proleem maar daar 
is een oplossing voor gevonden. Het  samenzijn na de eucharistie wordt 
door allen als zeer plezierig ervaren. Leo Mensen kan tot nu steeds 
rekenen op hulp bij de uitvoering. 

 Er hebben zich twee dames gemeld die gaan proberen weer een 
kinderkoor op te zetten. 

 Voor de door de oecumenische werkgroep georganiseerde kerst-
wandeling, met als startpunt onze Henricuskerk, was veel lof. De 
werkgroep heeft de nodige complimenten gekregen. En alhoewel de 
werkgroep de wandeling nog zal evalueren menen we nu al te mogen 
zeggen dat dit zeker voor herhaling vatbaar is. Er hebben zo'n 700 
mensen deelgenomen aan de wandeling. 

 Met kerstmis zijn er in onze kerk 3 vieringen geweest. Naast de 
gezinsviering en de nachtmis was er op 1e kerstdagmorgen een viering. 
In de gezinsvering alsook in de nachtmis zagen we een goed gevulde 
kerk. Op de 1e kerstdagmorgen namen meer mensen aan de viering deel 
dan op een normale zondagmorgen. Tijdens deze drie vieringen hebben 
ruim 1000 mensen aan de vieringen deelgenomen. 

 Het fusieproces loopt, hoewel er ook nog veel zaken geregeld moeten 
worden. Zo is er op dit moment goed zicht gekregen op het onderhoud 
dat de komende jaren in de 4 parochies uitgevoerd dient te worden. De 
stuurgroep is voornemens om de komende maanden een informatie-
avond per parochie te beleggen waarop aan de geïnteresseerde 
parochianen uitleg en toelichting gegeven zal worden. Daarnaast kunnen 
parochianen ook vragen stellen. Binnenkort zal de datum voor deze 
informatieavond bekend gemaakt worden.  
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 Verschillende werkgroepen binnen de parochie kampen met een tekort 
aan vrijwilligers. De ontvangstgroep, nu 1 persoon, heeft met spoed 
aanvulling nodig. Zo ook hebben de VOM groep en de werkgroep 
"Omzien naar" dringend behoefte aan nieuwe leden. Zo is er ook nog 
steeds de wens op een groep op te zetten voor het bezoeken van zieken. 
Vrijwilligers krijgen is een probleem. In het parochieblad worden 
oproepen geplaatst en ook zal dit punt nogmaals in de volgende 
vergadering van de parochieraad besproken worden. Bekeken wordt of 
we nieuwe parochianen een welkomstpakket kunnen doen toekomen. 
Bezetting van de werkgroepen is een punt van grote zorg. 

 Er zal nog een extra vergadering uitsluitend besteed worden aan het 
rapport dat opgesteld is naar aanleiding van de gehouden enquête in de 
parochies en zal bekeken worden welke conclusies we hier uit kunnen 
trekken. 

 De bouwactiviteiten rond de dagkapel zijn afgerond en deze is 
ingezegend. 

 Met de Gemeente Emmen zal een grondruil plaatsvinden rond het 
parkeerterrein voor de kerk. 

 Naar het zich laat aanzien komt er dit jaar weer een actie potgrond.    

 Er zijn plannen om te komen tot een jaarlijkse parochiedag. Voor de 
organisatie van dit gebeuren zullen mensen gezocht worden. 

  
 

ONTVANGEN PAROCHIEBLAD 
 
Een reactie vanuit het bestuur van Klazienaveen:   
Er komen veel vragen over het ontvangen van het parochie blad. Dit willen 
we graag toelichten en duidelijk maken. 
Iedereen die parochiebijdrage betaald in Klazienaveen ontvangt het parochie 
blad gratis. 
Het bedrag van vrijwillige bijdrage, wat voor in het gezamenlijk parochieblad 
stond, geldt voor die parochies waar men altijd al voor het parochieblad 
moest betalen. 
Hoe het in de toekomst zal gaan, kunnen we nog niet zeggen.  De penning-
meesters zijn druk bezig om ook de parochie bijdrage berekening aan te 
passen. Dit zal dan voor alle locaties gelijk worden.  
 
Wel moet men aangeven of men het blad wil blijven ontvangen. Dit 
moet men aangeven door de strook in het blad in te leveren. Dit geldt 
dus voor iedereen. 
 
Aangeven wel een parochieblad ontvangen. 
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In het verleden waren er mensen waarbij het blad ongeopend in de papierbak 
belande. Dit is zonde van de moeite en de kosten en dat kunnen we op deze 
manier oplossen. 
We gaan de komende maanden dit steeds weer herhalen. 
Die het blad niet opent zal dus niets lezen en na verloop van tijd  stoppen we 
er mee. Dit betekent dat degene die geen strook heeft ingeleverd ook geen 
blad meer zal gaan ontvangen. 
 
De parochianen die geen blad meer ontvangen omdat ze het strookje niet 
hebben ingeleverd, maar deze toch wel weer willen ontvangen kunnen dit 
alsnog doorgegeven aan het parochiebureau. 
Voor vragen kan men altijd contact opnemen met het parochiebureau. Deze 
zijn elke  maandagavond van 18.15- 18.45 aanwezig.  
Zij weten bij wie uw vraag neergelegd kan worden en zullen u verder helpen. 
 
Of men kan contact opnemen met F. Kuper tel: 314493     
of   A. Bruinewoud  tel: 314698 
Wij hopen dat het op deze manier voor iedereen duidelijk is wat te doen om 
het parochieblad blijven te ontvangen. 
 

Het bestuur  
 

ACTIE POTGROND 
 
Op het moment dat u dit leest, hebt u de envelop van actie kerkbalans al 
thuis ontvangen. In deze envelop zat ook het bestelformulier voor Potgrond. 
brengen. De data dat u de bestelformulieren kon inleveren in de parochiezaal 
is echter al verstreken. Vandaar dat ik deze actie nog even extra bij u onder 
de aandacht wil brengen. 
We hebben zakken van dezelfde leverancier als vorig jaar. Dit betekent ook 
dezelfde goede kwaliteit. Het zijn zakken van 40 liter en geschikt voor 
planten in een pot maar ook voor planten in de border of tuin.  
Daar deze grond niet organisch bemest is, is deze ook geschikt voor 
kamerplanten. (geen last van vliegjes in de vensterbank bij warm weer). 
Vanwege het feit dat dit bericht door plaatsing in ons nieuw parochieblad 
”Klaverblad”  ook in de andere parochies van ons samenwerkingsverband 
wordt gelezen, hopen we dit jaar weer een aantal nieuwe “klanten” aan ons 
bestand te kunnen toevoegen. Voor hen die nog niet eerder potgrond bij ons 
hebben gekocht en voor hen die vergeten zijn hoe de actie verloopt, even 
het volgende: De verkoop gebeurt bij intekening.  U kunt de zakken bestellen 
door middel van het volledig ingevulde bestelformulier, welke u in de envelop 
van de kerkbalans hebt aangetroffen, maar ook hiernaast vindt afgedrukt, 
samen met het verschuldigde bedrag in een gesloten envelop aan te leveren 
bij: F. Kuper Vesperweg 32 te Klazienaveen. 
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De potgrond kost  € 3,00 per zak van 40 liter 
 
U mag net zoveel zakken bestellen als u wilt. U mag ook voor verdere familie, 
vrienden en buren en zelfs mensen die geen parochiaan zijn mogen 
bestellen. Zelfs uit omliggende parochies mogen bestellingen gedaan wor-
den. (Eerlijkheid gebied te melden dat de parochie in Barger-Compascuum 
hun eigen potgrond actie organiseert, echter wel in samenwerking met de 
parochie van Klazienaveen.) Bij het inleveren van het bestel formulier, moet 
echter wel gelijk aan de financiële verplichting worden voldaan. Dus betalen 
bij bestelling. 
De zakken worden dan zaterdag 12 maart 2016 tussen 8.30 uur en 11.00 
uur bij u thuis bezorgd. (Als de bestelling betaald is, hoeft u er zelfs niet 
voor thuis te blijven) Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: 
F. Kuper  tel: 0591-314493. 
 
 
 

 
 

Hierbij bestel ik …… zakken potgrond á  40 liter  
 

voor de prijs van € 3,00 per zak. 
 

Dit formulier, samen met het verschuldigde bedrag voor 26 februari afgeven 
bij F. Kuper, Vesperweg 32, Klazienaveen. 
 

Naam:    ……………………………….. 
 

Adres:    ……………….……..……….. 
 

Telefoon:     ..…………………………. 
De potgrond graag bij mij thuis bezorgen op zaterdag 12 maart 
2016. 

De potgrond wordt zaterdag 12 maart 2016 voor 10.30 uur 
afgehaald op het kerkplein te Klazienaveen. 

Bij betaling ontvangt u een bon met nummer welke bij het afhalen 
       van de zakken dient te worden ingeleverd. 

Nummer van Bon 
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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: 76 91 44 
 

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 21 februari 10:30 uur: Eucharistieviering Viering: 2de zondag 
Voorganger:  Pastoor de Zwart 
Acolieten:  W. Snippe en S. Karstenberg 
Koster:  Bert Kiers 
Koor:  Yaëla   
2e Collecte:  Bisschoppelijke Vastenactie 
 
Gebedsintenties 
Stinie Berens – Herman en Stien de Groot en zoon Gerrie – Berend Berens 
en Marie Berens Siebum – Aaltje Winters Vos - Johan Peters en schoon-
dochter Lea – Joop Kolmer 
 
Woensdag 24 februari 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 24 februari 19:00 uur: Eucharistieviering   
Voorganger:  Pastoor de Zwart 
Koster:  Jan Siebers 
 
Zaterdag 27 februari 19:00 uur: Eucharistieviering  Viering: 3de zondag 
Voorganger:  Pastoor de Zwart 
Acolieten:  B. Heidotting en J. Siebers 
Lectrice:  T. Falke 
Koster:  Jan Siebers 
Koor:  Gaudete 
2e Collecte:  Bisschoppelijke Vastenactie 
 
Gebedsintenties 
Ouders Oortmann Peters en Kasper – Martin Arends – Pa en Ma Post – 
Jan Uneken en familie – Ouders Lambers Roufs en Johan – Ouders Immink-
Kolmer en zoon – Aaltje Winters Vos 
 
Woensdag 2 maart 19:00 uur: Eucharistieviering   
Voorganger:  Pastoor de Zwart 
Koster:  Jan Knol 
 

KERKDIENSTEN EN GEBEDSINTENTIES 
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Zondag 6 maart 10:30 uur: Eucharistieviering Viering: 4de zondag 
Laetare 
Voorganger:  Pastoor de Zwart 
Acolieten:  W. Snippe en S. Karstenberg 
Lectrice:  M. Mink 
Koster:  Jan Knol 
Koor:  Young People   
2e Collecte:  Bisschoppelijke Vastenactie 
 
 
Gebedsintenties 
Herman en Stien de Groot en zoon Gerrie – Aaltje Winters Vos - Ouders 
Lambers Rocks en kinderen – Johan Peters en schoondochter Lea 
 
 

 
 
Woensdag 9 maart 19:00 uur: Eucharistieviering   
Voorganger:  Pastoor de Zwart 
Koster:  Tiny Smit 
 
 
Zaterdag 12 maart 19:00 uur: Woord en Communieviering 
Viering: 5de zondag 
Voorganger:  Pastor Myriam 
Acolieten:  B. Heidotting en J. Siebers 
Lector:  J. Siebers 
Koster:  Tiny Smit 
Koor:  Gemengd koor 
2e Collecte:  Bisschoppelijke Vastenactie 
 
Gebedsintenties 
Berry Schepers – Pa en Ma Fühler Bernsen – Martin Arends – Berend 
Berens en Marie Berens Siebum – Pa en Ma Post – Ben en Leidy 
Brockman Wesseling – Jan Uneken en familie  
 
 
 
 

Zondag 6 maart 19:00 uur: Vesper -  Laetare 
Voorganger:                              Pastoor de Zwart 
Acolieten:                                  W. Snippe en S. Karstenberg 
Koster:                                      Jan Knol 
Koor:                                         Volkszang  
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Woensdag 16 maart 19:00 uur: Eucharistieviering   
Voorganger:  Pastoor de Zwart 
Koster:  Jan Siebers 
 
Zondag 20 maart 10:30 uur: Eucharistieviering 
Viering: Palm- en Passiezondag 
Voorganger:  Pastoor de Zwart 
 

 
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. 
 
 

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 
 
 

WERKGROEP “OMZIEN NAAR ELKAAR” 
Werkgroep “Omzien naar elkaar” aandacht voor nabestaanden.  
Contactpersoon: Minie Snippe tel. 31 40 63.    
 

 
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. 
 
 

 
Vergadering parochiebestuur  donderdag 10 maart 2016 
KVG: Bloemschikken              maandag 14 maart 
 

ZIEKEN- EN BEJAARDEN BEZOEK 

OUD PAPIER 

BIJEENKOMSTEN: 
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Overleden:   
17-01-2016: 

  

Aaltje Winters Vos 
 
In de leeftijd van 91 jaar 
Eemslandweg 127, Zwartemeer 
  
Dat ze mag rusten in vrede 
 
 

 
Nieuws van het bestuur. 
Er is nu internet op het parochiebureau en nu hopen en willen wij graag dat 
u gebedsintenties via de mail doet. Voor wie geen internet heeft blijft het 
parochiebureau gewoon open op de vaste avonden. 
Het mailadres is parochie.zwartemeer@gmail.com 
 

Er is nu ook een vaste telefoon op het parochiebureau, dit kunt u  alleen op 
woensdag en vrijdag om 18:30 tot 19:00 gebruiken. 
Het telefoonnummer is 0591-769144 
 

En een heleboel dingen kunt u vinden op de website.   
www.mariahertoginvandrenthe.nl 
Hier kunt u nieuws van de school vinden, nieuws van de kerk, foto’s. kortom 
van alles is hier op te vinden. Het is echt de moeite waard om het eens te 
bezoeken. 

 

Met vriendelijke groeten, namens het parochiebestuur 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

PAROCHIEGEGEVENS: 

PAROCHIEBESTUUR BERICHTEN: 

 
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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CARNAVAL OP DE ROOMS KATHOLIEKE 
BASISSCHOOL DE BANIER. 

 
Melvin Falke is de Prins en Tom Schoonbeek zijn adjudant, zij kregen van 
hun klas de meeste stemmen.  
 
Het Carnaval vond  Vrijdag 5 februari onder begeleiding van de Raad van Elf 
in de  sporthal de Eendracht plaats.  
Zodra zij de sleutel hadden gekregen van de "Spruut'nskoele zoals De Banier 
die dag wordt genoemd,  barstte het feest los.  
 
Die ochtend traden alle groepen op en ook de meesters en juffen deden iets 
leuks. 
Het was als vanouds een heel gezellig Carnavalsfeest. 
 
 
 

INLEVEREN KOPIJ VOOR HET VOLGENDE PAROCHIEBLAD: 
 
Voor vrijdag 26 februari 

Alaaf! 
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ALGEMEEN NIEUWS 

 
Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner verloren hebben 
 

De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-

Leeuwarden is zo’n groep, die ú tot steun wil zijn bij het verwerken van uw 

verlies. Zij organiseert elk half jaar in telkens een andere regio een 

‘Ontmoetingsdag’ voor mensen zoals u. Deze keer is dat de regio Zuidwest 

Friesland/ Noordoostpolder 

 
Op donderdag 10 maart 2016 van 10.00 tot 15.30 uur  
‘De Ontmoeting’ Emmeloord, Europalaan 42, 8303 GK Emmeloord 

 

Het ontmoeten staat op deze dag voorop. De dag is namelijk vooral bedoeld 

om de eigen ervaringen met andere mensen, die eveneens hun partner 

hebben verloren, te delen. Het is een dag, waarop u op verhaal mag komen 

en waarop u vrijelijk mag zeggen wat u er eigenlijk van vindt. 

Na de dagopening zal pastor Bernard Buit uit Veendam een  inleiding houden 

over verliesverwerking. Hij zal ook stilstaan bij de plaats, die God daarbij 

inneemt. De dag zal worden besloten met een korte viering. 
Als u het prettig vindt, kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.  

 
Er wordt van u een bijdrage in de kosten gevraagd van € 12,-. Daarvoor 
ontvangt u tevens koffie/thee en een lunch. Uw bijdrage kunt u op de dag zelf 
bij binnenkomst voldoen.  
 
Wij willen u verzoeken zich vóór 2 maart 2016 op te geven.  
U kunt zich telefonisch en via de email aanmelden Tel. 050-4065888 
Email:l.winter@bisdomgl.nl 
Na opgave ontvangt u rond 3 maart 2016 een programma, een route-
beschrijving en verdere informatie over de ontmoetingsdag. 
 
Wilt u meer of andere informatie, dan kunt u bellen met: 
Dhr. A. v.d. Rijdt, tel. 0527-615748 
Mw. A. van Diepen-Galama, tel. 0527-252418  
Mw. M.H.A. Steen-Blom, tel. 0516-850820 
Mw. J. v. Mensvoort-Brugmans, tel. 0591-351596 
Mw. A. v. Mensvoort-Klijs, tel. 0591-351605 
Mw. G. Schotanus, tel. 050-3012620 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       



  

 

 

 

 

 

 
 

 

Willie en Jannet Dijck 

Kanaal A NZ 100 

Emmer-Compascuum 

Tel: 06-50206237 

 

 
Woensdagmorgen: Nieuw-Weerdinge 

Donderdagmorgen: Emmer-Compascuum 

Donderdagmiddag: Ter Apel 

Vrijdagmorgen: Zwartemeer 

Vrijdagmiddag: Musselkanaal 

Zaterdag: Musselkanaal 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

 

       

 

 

 

     

 

 



  

 

 

U kunt zelf een 

advertentie  
aanleveren via de mail, 

maar wij kunnen u  

ook helpen met het 
opstellen van de 

advertentie 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op adem komen 

 

Vasten hoeft niet lauw te zijn 
maar kan een deugd doen. 

Zoals een kop dampende koffie 
deugd kan doen. 

 

LIEFDEVOL GEMAAKT 
WARM AANGEBODEN 

PITTIG AROMA 
 

De veertig dagentijd die mensen 
zo samenbrengt, 

het is meer dan een bakkie troost, 
het is een toost op een nieuwe wereld 

waar geloven verder gaat 

Formaten: hele pag. 
   
  halve pag. 
 
  kwart pag. 
 

            achtste pag. 

Wilt u adverteren 

neem dan contact op met  

Fam. Heijnen 

Tel 0591354116 

Email: hermanina@hotmail.com 
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