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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 11 14 maart t/m 20 maart pastor Myriam 

Week 12 21 maart t/m 27 maart pastoor De Zwart 

Week 13 28 maart t/m 3 april pastor Myriam 

Week 14 4 april t/m 10  april pastoor De Zwart 

Week 15 11 april t/m 17 april pastor Myriam 
 

Voor het Sacrament van de ziekenzalving moet men zich te allen tijde wenden 
tot pastoor de Zwart  
 

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer van het Klaverblad 
is 1 April. Kopij kan ingeleverd worden bij de desbetreffende 
parochiebureau’s. Gedachtenis intenties aangevraagd na deze 
datum kunnen niet meer opgenomen worden in het Klaverblad. 

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 of Emmer-Compascuum hoort en u 
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 en Barger-Compascuum hoeven 
de bon niet in te vullen als ze het parochieblad willen blijven ontvangen.  
 

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 

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 

Zo. 3 april Rozenkrans  

Godd. Barmh. 

B.Comp. St. Jozephkerk 19.00 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 

19 mrt. 19u00   
EV + EHC 
presentatie CV 

Palm- en 
Passiezondag 

20 mrt 9u00 EV    

20 mrt. 10u30  
EV + EHC 
presentatie   

21 mrt. 19u00    EV + Biecht  
Goede week 

Oliewijding  

Bisdom G.L. 

22 mrt. 19u00   EV + Biecht  

23 mrt. 19u00  
Geen 
viering   

24 mrt.  19u00  IPO-EV   Witte 
Donderdag 24 mrt.  20u30    Aanbidding 

25 mrt.  15u00 Kruisweg Kruisweg 
Kruisweg-

DZ 
Kruisweg 

Goede vrijdag 25 mrt. 19u00    Kruishulde 

25 mrt. 21u00 
Kruishulde 
Gaudete    

26 mrt. 21u00  
Paaswake 

pastoor  

De Zwart 

Paaswake 
pater  

Van Luyn 
 Paaszaterdag 

27 mrt. 9u00 EV-DZ  CV-MO  

Paaszondag 
27 mrt. 11u00  EV-DZ  

EV- 

Van Luyn 

28 mrt. 10u00 IPO-EV 
Gezinsviering 

   Paasmaandag 

2 apr. 19u00 CV EV   Zondag  

van de 
Goddelijke 
Barmhartig-

heid 

3 apr. 9u00   EV  

3 apr. 10u30    EV-EHC 

3 apr. 19u00   rozenkrans  

9 apr. 19u00   CV EV 

3de Zondag 10 apr. 9u00 EV    

10 apr. 10u30  EV-EHC   
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VIERINGEN IN DE SECTIE (vervolg) 
 

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

16 apr. 19u00 EV CV   

4de Zondag 17 apr. 9u00    EV 

17 apr. 10u30   EV- EHC  

23 apr. 19u00   EV CV 
 

5de Zondag  

 

24 apr. 9u00  EV   

24 apr. 10u30 EV-EHC    

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

Gezegend Gij 
 
Als het parochieblad bij u in de bus valt, staan we op de drempel van de Goede 
Week en Pasen. Dit is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar:  
Het mysterie van het verlossend lijden, sterven en verrijzen van onze Heer Jezus 
Christus. Een geheim dat niet uit valt te leggen, niet te begrijpen. Als je de bijbel 
leest, zie je ook dat de leerlingen tijd nodig hadden om het te kunnen geloven. 
De allereerste paasmorgen begon niet met jubelzang en alleluia. Het begon met 
vrouwen die naar het graf gingen om het dode lichaam van Jezus te gaan 
verzorgen en dan tot hun schrik merken dat dat lichaam er niet meer ligt. Pas 
langzaam daalt het besef van verrijzenis in. 
 
“Kun jij nog geloven dat alles goed komt?” vroeg een parochiaan mij een tijdje 
geleden. Ja, daar geloof ik in. Ik geloof niet dat wij mensen het op eigen kracht 
kunnen. Maar Pasen zegt mij wel dat God, een God van levenden is, die trouw 
is door leven en dood heen. Tegelijkertijd zie ik ook dat onze wereld gewond is, 
het milieu loopt gevaar, de ongelijkheid tussen rijk en arm groeit en de armen 
lijken het steeds moeilijker te krijgen en vrede is helaas ver te zoeken. En toch 
blijf ik geloven, dat het goed komt. Ik geloof in Pasen. En dit geloof wordt heel 
mooi verwoord in onderstaand gebed van Huub Oosterhuis: 
 
 

Gezegend Gij 
dat er nog licht is, 

dat er nog nacht is en dag; 
dat nog het water stroomt 

dat wij de sterren nog zien – 
geef ons nog tijd 

om uw meesterwerk te behoeden. 
Gezegend Gij dat wij nog leven. 

 
 

Gezegend om uw woord 
dat in deze wereld is, 

in mensen die het bewaren en doen, 
goed tegen kwaad, 

liefde die standhoudt, 
vuur dat niet uitdooft. 

 
 
 
 



Klaverblad   Algemene informatie  Pagina | 9 

Gezegend Gij 
om het woord 'vrede' 

dat nog bestaat 
in onze taal, in onze ziel, 

in deze wereld van overal oorlog. 
Gezegend om uw stad van vrede, 

ons toegezegd, 

waar dood niet meer zal zijn. 

 

Mede namens pastoor De Zwart wens ik u allen graag een Zalig Pasen! 

Pastor Myriam 

 

 

VASTENACTIE 

Vastentijd, een 
tijd van bezinning. 
Een tijd om het 
met wat minder te doen zodat we tijd hebben onze 
aandacht te richten op mensen die het met minder 
moeten doen dan wij.  

Mensen die onze steun goed kunnen gebruiken, of dat 
nu ver weg is of dichtbij. 

Bij het vorige Klaverblad heeft u het vastenzakje 
gekregen. 

Graag zien we deze terug in de kerk zodat we de mensen in Oeganda 
kunnen helpen in de strijd tegen de extreme weersomstandigheden zodat zij 
hun plannen kunnen uitvoeren. 

VOM. 

 

http://www.vastenactie.nl/
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9-DAAGSE BUSREIS NAAR LOURDES 

  

Van 08 juni 2016 t/m 16 juni 2016 

  
Dag 1:  
Vertrek bij RK kerk in Barger-Compascuum.  
s,Avonds aankomst in Nevers.  
  
Dag 2: 
H. Mis bij de H. Bernadette in Nevers + 
overnachting in Rocamadour. 
  
Dag 3: 
H Mis in Rocamadour.  
s,Avonds aankomst in Lourdes. 
  
Dag 4-5-6-7:  
In Lourdes bieden we u een programma aan. 
  
Dag 8:  
Terugreis met een overnachting in Orleans 
  
Dag 9: 
s,Middags wordt u een afscheidsdiner aangeboden.  
s,Avonds aankomst in Barger Compascuum 
  
Kosten: 
De kosten incl reis en annuleringsverzekering zijn: 
737,- euro p.p. 
Toeslag 1-pers kamer 180,- euro 
  
 
Informatie of opgave bij: 
  
Mieny van der Aa Of Ria Mensen 
Telefoon: 0591-349144  Telefoon: 06-13727968 
Barger Compascuum   Klazienaveen 
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FUSIENIEUWS 
 
Veranderingen ten aanzien van de preambule. 
In een eerder stadium is tussen de parochiebesturen van de parochies 
Bargercompascuum, Emmercompascuum, Klazienaveen en Zwartemeer een 
preambule opgesteld met voorwaarden onder welke zij een door het bisdom 
Groningen-Leeuwarden afgedwongen fusie wilden aangaan. 
 
Ondertussen zijn we een aantal jaren verder en dient de fusie zich aan. Per 1 
januari 2017 willen we gefuseerd zijn en dient het hele traject doorlopen en 
afgerond te zijn. Daar zijn we als stuurgroep die de fusie voorbereid dan ook al 
volop mee bezig. 
 
Een van de eerste dingen waar we tegen aan liepen was de preambule en de 
status die dit stuk had. De preambule had een gedeelte 1 en een gedeelte 2. 
Gedeelte 1 gaat totaal over de harde, feitelijke kant, vooral over de financiën. 
Gedeelte 2 leek op een soort van pastoraal beleidsplan. 
Bij de bestudering van beide delen hebben we van preambule 2 kunnen zeggen 
dat deze al geheel in het pastoraal beleidsplan van de nieuw te vormen parochie 
is opgenomen. 
 
Bij preambule 1 ligt het wat ingewikkelder. Bij de fusie van de parochies zoals dit 
bisdom dit voorstaat is de grote kracht dat er eigenlijk wordt ingezoomd op de 
pastorale dienstverlening: daar dient alle aandacht voor te zijn. Hoe kunnen we 
als geloofsgemeenschappen nog meer vitaliteit uitstralen dan we al doen, wat 
kunnen de verschillende geloofsgemeenschappen doen om het verhaal van de 
levende Verrezene in al haar facetten te kunnen doorvertellen en wel zo dat dit 
voor de toekomst ook zo veel mogelijk gewaarborgd blijft? 
 
Dat is het uitgangspunt! En daarbij hoort een bestuurlijke schaalvergroting. 
Maar wat zien we? We zien dat het laatste, die bestuurlijke schaalvergroting alle 
aandacht opeist en leidt tot vele argwanende reacties. Mensen zijn bang dat het 
geld van de eigen parochie gebruikt gaat worden om gaten in de begroting van 
een andere parochie te vullen. Het opstellen en verschijnen van preambule 1 in 
onze vier parochies kan ook in dit licht gezien worden. Verschillende punten die 
daarin geformuleerd  waren, blijven gehandhaafd en komen terug in het 
huishoudelijk reglement van onze geloofsgemeenschappen. 
 
De fusies die hebben plaats gevonden hebben ondertussen een aantal dingen 
uitgewezen, waar wij als stuurgroep van deze fusie ons voordeel mee willen en 
kunnen doen: 
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– een eerste is dat we kiezen voor een zo decentraal mogelijk beleid; elke 
geloofsgemeenschap dient financieel gezien als het ware zijn eigen broek 
op te houden. 

– elke locatie zorgt voor eigen voldoende financiële middelen, daartoe voert 
elke geloofsgemeenschap zijn eigen Kerkbalans. 

– er dienen een aantal dingen centraal te gebeuren die puur te maken hebben 
met overhead: pastoraal personeel, dat betaald en gefaciliteerd moet 
worden. Daar dient een verdeelsleutel naar afgesproken rato voor gehan-
teerd te worden. Daar moet het bestuur financiële armslag voor hebben. 

– er dient verder ook afstemming te komen op verschillende terreinen. Daarom 
zijn er verschillende inventarisaties nodig van wat elke parochie bezit en in 
huis heeft (roerende en onroerende goederen). Daar wordt ook al volop aan 
gewerkt. 

– De plaatselijke belangen worden behartigd door een locatieraad, die door 
het parochiebestuur officieel benoemd wordt. Zij zijn verantwoordelijk voor 
het plaatselijke reilen en zeilen en staan in nauw contact met de andere lo-
catieraden en het verantwoordelijke bestuurslid. Een goede communicatie in 
deze is van enorm groot belang! 

 
Hiermee komt preambule 1 te vervallen. 
 
We hopen u zo iets van onze vorderingen te hebben verteld. Binnenkort in april 
2016 willen we ter plekke informatie-avonden houden, waar u dan niet alleen 
kunt horen hoe ver wij gevorderd zijn, maar waar u natuurlijk ook vragen ten 
aanzien van de fusie en haar gevolgen kunt stellen. 
 
We stellen de volgende data en plaatsen voor: 
– 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. 
 
De stuurgroep: 
Pastoor De Zwart 
pastor Myriam 
Erik Meijer 
Herman Linnemann 
Albert Bruinewoud 
Marianne Keurs-Scholte Albers 
Jeroen Gepken 
Johan Klaassen 
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NAAM NIEUWE PAROCHIE 
 

Brief van Mgr de Korte over de naam voor de nieuwe parochie  
 

Geachte pastoor De Zwart, 
 

U hebt op 14 december 2015 namens de besturen van de te fuseren parochies 
H. Henricus te Klazienaveen, St. Willehadus te Emmer-Compascuum, St. 
Joseph te Barger-Compascuum en H. Antonius van Padua te Zwartemeer, 
voorgesteld om als naam van de fusieparochie toe te kennen: Maria, Hertogin 
van Drenthe.  
De Adviescommissie Namen Nieuwe Parochies heeft per brief d.d. 21 januari 
2016, ondertekend door commissielid drs. E.O. van der Werff, aan mij 
geadviseerd om deze naam gezien de motivatie inderdaad toe te kennen.  
De commissie brengt in herinnering dat het samenwerkingsverband van 
genoemde vier parochies reeds in een vroeg stadium, in het voorjaar van 2013, 
heeft aangegeven te zullen opteren voor de naam Maria, Hertogin van Drenthe. 
De Adviescommissie heeft destijds gemeld de naam Maria in principe te willen 
reserveren voor dit samenwerkingsverband. 

 

Genoemde adviescommissie schrijft verder onder meer: 
De algemeen geldende verering voor Maria in onze Kerk als Moeder Gods en 
eerste onder de heiligen krijgt hiermee blijvend vorm binnen de kring van de 
parochies van ons bisdom. (…) 
Dat de Mariadevotie met name in Drenthe een patrocinium verdient, is voor de 
Adviescommissie boven enige twijfel verheven. De provincie Drenthe voert als 
enige van de Nederlandse provincies een heilige, en wel Maria, in haar wapen. 
Dit gaat terug op het zegel van het middeleeuwse Cisterciënzer-innenklooster 
Maria in Campis te Assen. In het provinciewapen draagt Maria een 
hertoginnenkroon, afgeleid van hertog Gozelinus, alias Gothelo, van Neder 
Lotharingen (+ 1044). Daarnaast is in de 20ste eeuw in Emmer-Compascuum 
een bijzondere verering ontstaan voor Maria als 'Hertogin van Drenthe' rond een 
in 1951 aan haar gewijde devotiekapel, met een processie op Tweede 
Pinksterdag, waaraan jaarlijks ook vanuit de wijde omgeving wordt 
deelgenomen. Met instemming verneemt de Adviescommissie uit de motivatie 
dat de verering voor Maria breed gedragen wordt door de parochianen. 
Ik heb dan ook besloten om vanaf de fusie, die voorzien is op 1 januari 2017, als 
nieuwe naam voor de genoemde vier parochies toe te kennen: 

 

Maria, Hertogin van Drenthe. 
 

Ik hoop dat het samenvoegingsproces voorspoedig zal verlopen en wens de 
betrokken parochies Gods zegen toe.  
In Christus verbonden en met vriendelijke groet, 
+ Mgr. dr. G.J.N. de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden 
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WEDSTRIJD 

Ontwerp een logo voor onze toekomstige parochie: 

“Maria hertogin van Drenthe” 

Zoals u kunt lezen is het besluit gevallen dat na de fusie onze nieuwe parochie 
zal heten: Maria hertogin van Drenthe. Een naam waar we blij mee zijn. We 
weten dat veel parochianen Maria een warm hart toedragen. 

Maar bij een nieuwe naam hoort ook een nieuw logo. Zou het niet mooi zijn als 
ons nieuwe logo door een eigen parochiaan is ontworpen? Daarom willen we 
een wedstrijd uitschrijven. Wie maakt het mooiste logo voor de nieuwe parochie 
Maria hertogin van Drenthe? 

Wie mee wil doen mag zijn of haar logo voor 28 april inleveren bij het eigen 
parochiebureau of digitaal bij Herman Linnemann uit de parochie Barger-
Compascuum (h.linnemann@kpnmail.nl). Hij is de secretaris van de fusie-
stuurgroep. We hopen op logo's waarin de naam van de parochie op een mooie 
manier duidelijk gemaakt wordt en waarin ook de vier afzonderlijke parochies 
zich kunnen terugvinden. 

De stuurgroep maakt een voorselectie 
uit alle inzendingen en kiest de drie 
ontwerpen uit die naar haar mening de 
naam en de vier parochies het beste 
weergeven. Later in het jaar krijgen 
alle parochianen de gelegenheid om 
hun eigen favoriet uit deze drie 
ontwerpen te kiezen. Het ontwerp dat 
de meeste stemmen van de 
parochianen krijgt wordt dan het logo 
voor de nieuwe parochie. En degene 
die dit ontwerp gemaakt heeft 
ontvangt een beeldje van Maria 
hertogin van Drenthe, wat gezegend 
zal worden door pastoor De Zwart. 

We zijn nu al heel benieuwd naar alle inzendingen! 

Namens de stuurgroep 
pastor Myriam 

mailto:h.linnemann@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. 
 
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  
 

mailto:h.linnemann@kpnmail.nl
mailto:jrferinga@home.nl
mailto:truusdijck@hotmail.com
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VIERINGEN EN GEBEDSDIENSTEN 
 
Van zaterdag 19 maart t/m zondag 17 april 
 
Zaterdag 19 maart 19.00u – Eucharistieviering (palmpasen) 
Voorganger: Pastoor de Zwart 
Koor: Herenkoor 
1ste Collecte: Eigen Kerk 
2de Collecte: Onderhoud Kerk 
 
Intenties: 
Gezusters Wielage,Ouders Cramer-Tubben,Henny Berken, Willy Menzen, 
Ouders Gustin-Menke,Ouders Ahlers-Lingenaar, Ouders Hake Cramer, Frans 
Wittendorp,Johan Hake, Ouders Berken-Wesseling,Ouders Bos-Schepers, Opa 
Ben en Rowen, 
 
Zondag 20 maart 14.00u – Doopviering 
Ryan de Geus 
 
Dinsdag 22 maart 19.00u – Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor de Zwart 
 
Vrijdag 25 maart 15.00u – Kruisweg (goede vrijdag) 
Voorganger: Pastoor de Zwart 
Koor: Dameskoor 
 
Zaterdag 26 maart 21.00u – Paaswake (paaszaterdag) 
Voorganger: Pater van Luyn 
Koor: Herenkoor 
 
Intenties:  
Ouders Hartmann-Gerdes, Ouders Wehkamp-Keuter, Willy Menzen, Ouders 
Gustin-Menke, Ouders Ahlers-Lingenaar,  Mieke Sulmann-Valke,Ouders Hake 
Cramer, Fam. Linnemann-Drees, Ouders Hölscher- Arling,  Overl. Fam. Kuhl-
Gebben, Ouders Hake-Lucken, Ouders Borgman-Robben,Gretha Gepken-
Muter, Fam. Gepken-Linneman, 
 
Zondag 27 maart 09.00u – Woord en Communieviering 
Voorganger: Pastor Myriam 
Koor: Dameskoor 
1ste Collecte: Eigen Kerk 
2de Collecte: Onderhoud Kerk 
 
 



Klaverblad  Barger-Compascuum Pagina | 17 

Intenties:  
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker,  Gezusters Wielage, 
Fam. Linneman-Rass, Lies Hartmann, Overl.Fam. Hartmann-Hartmann, Gerard 
Koiter, Eiso Steenhuis en dochter Lia, Minie Wubkes-Többen, Ouders Cramer- 
Tubben, Ouders Heller-Benes, Chris Weinans, Ouders Wehkamp-Alberts,Lenie 
Berends-Heijne, Echtpaar Vedder-Wehkamp, Ouders Kohnken en Henk, 
Ouders Heidotting-Wehkamp, Hammie en Bennie Heidotting, Anneke 
Heidotting-Kamies, Ouders Feringa- Hake, Ouders Gustin-Menke, Ouders 
Ahlers-Lingenaar, Ouders Schulte-Nijkamp, Anne-Marie Schulte, Fam. Schulte-
Lubers, Fam. Linnemann-Drees, Ouders Berens- Wehkamp, Ouders van Vliet- 
Heijnen, ouders Berends-Peters, Fam. Nijzing- Heller,Ouders Heller-Bols, 
Hendrik Dijck, Jan Pruim , Ouders Tiben- Robben, Ouders Bryan-Hölscher, 
Hennie en Erwin Feringa, Overl. Heller- Nieters, Marie Langes, Johan Hake, 
Ouders Feringa-Gustin, Ouders Schulte-Mensen, Ouders Gepken-Muller 
 
Dinsdag 29 maart 19.00u – Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor de Zwart 
 
Vrijdag 1 april 19.00u – Heilig Hartviering 
Voorganger: Pastoor de Zwart 
 
Zondag 3 april 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, 
Fam. Linneman-Rass, Heinrich Kohnken, Ouders Gustin-Menke, Ouders 
Ahlers-Lingenaar, Ouders Hake Cramer,Bennie Berens, Ouders Bryan-
Hölscher, 
 
Zondag 3 april 19.00u – Rozenkrans bidden 
 
Dinsdag 5 april 19.00u – Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor de Zwart 
 
Zaterdag 9 april 19.00u – Woord en Communieviering 
Voorganger: Pastor Myriam 
Koor: Dameskoor 
1ste Collecte: Eigen Kerk 
2de Collecte: Onderhoud Kerk 
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Intenties:  
Gezusters Wielage, Ouders Hartmann-Gerdes, Heinrich Kohnken, Willy 
Menzen, Ouders Gustin-Menke, Ouders Ahlers-Lingenaar, Ouders Hake 
Cramer, Hennie en Erwin Feringa, Frans Wittendorp, Johan Hake, 
 
Dinsdag 12 april 19.00u – Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor de Zwart 
 
Donderdag 14 april 14.00u – Ouderenviering 
 
Intenties:  
Wilhelm Josef Dijck 
 
Zondag 17 april 10.30 – Eucharistieviering ( eerste Heilige Communie) 
Voorganger: Pastoor de Zwart 
Koor: Herenkoor 
1ste Collecte: Eigen Koor 
2de Collecte: Roepingenzondag 
 
Intenties:  
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, Gezusters Wielage, 
Ouders Gustin-Menke, Ouders Ahlers-Lingenaar, Ouders Hake Cramer, 
Ouders Bryan-Hölscher, Marie Langes, Ouders Berends-Lippold, Opa Ben en 
Rowen 
 
Dinsdag 19 april 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 14 april 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 thuisgebracht. 
 
Koffiedrinken 
Op zondag 3 april is er na de viering weer gelegenheid om samen een kop koffie 
te drinken in de parochiezaal. 
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BESTUURLIJK NIEUWS. 
 
Zoals uit de enquête is gebleken is er bij de medeparochianen behoefte aan 
informatie met betrekking tot de actuele zaken van onze parochie. 
 
Om te beginnen houden we jaarlijks een potgrondactie die vele jaren geleden 
ontstaan is door de noodzaak om geld bijeen te brengen voor het restaureren 
van onze kerk.  
– De toren is vernieuwd. 
– Gedeeltelijk opnieuw ingevoegd. 
– Het dak is vernieuwd. 
– De dakkapellen zijn vernieuwd en er is glas in lood geplaatst. 
 
Nu de restauratie voltooid is wordt deze opbrengst gebruikt voor het onderhoud 
van onze kerk. Dat is gemiddeld toch zo’n € 15.000,- per jaar. Deze actie wordt 
warm bij u aanbevolen. 
 
Doordat er enkele veranderingen in het bestuur hebben plaatsgevonden zijn de 
taken als volgt verdeeld: 
 
Voorzitter:  Pastoor de Zwart 
Secretaris:  Herman Linnemann 
Vicevoorzitter:  Herman Linnemann 
Penningmeester:  Henk Drent 
Lid en kerkhofbeheer:  Herman Wehkamp 
Lid:   Truus Dijck 
Lid:   Ria Feringa 
 
Koffiedrinken is een goede gewoonte geworden in onze parochie. Het is altijd 
heel gezellig en je kunt even weer heerlijk bijpraten onder het genot van een 
kopje koffie. 
 
De onderstaande data kunt u alvast in uw agenda vastleggen: 
 
Zondag 13 Maart  
Zondag   3 April  
Zondag   1 Mei  
Zondag 29 Mei  
Zondag   5 Juni  
Zondag 10 Juli  
Zondag   4 September 
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We hopen u op een of meerdere morgens te mogen begroeten voor een gezellig 
praatje en een kopje koffie. 
 
Daarnaast heeft het kerkbestuur iedere laatste dinsdag van de maand een 
vergadering. Hierin worden alle zaken met betrekking tot onze parochie en kerk 
besproken. 
 

Herman Linnemann 
Secretaris Kerkbestuur 

 
 
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 

 
 
 
TARIEVEN 
 
De tarieven voor  rouw, trouw en doop kunt u vinden op onze website 
www.mariahertoginvandrenthe.nl 
Deze gelden voor alle 4 de IPO parochies. 
 

Kerkbestuur 

http://www.mariahertoginvandrenthe.nl/
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SAM’S KLEDINGSACTIE 
 
Doe mee met de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie en steun 
Cordaid Mensen in Nood 
Dit jaar gaat de opbrengst van de ingezamelde kleding naar een ontwikke-
lingsproject in Bangladesh 
Op donderdag 7 april en vrijdag 8 april kunt u de zakken met kleding inle-veren 
in de garage van de pastorie van 15.30 – 19.00 uur 
 
 

GEZINSVIERING 
 
Hallo jongens en meisjes en andere belangstellenden, 
 

Bij deze willen we jullie laten weten  dat we een knutselmiddag hebben op 
 

woensdag 16 maart van 14.00 tot 15.30. 

 
 
Iedereen is van harte welkom. 
Waar: De Collink. Het is gratis, maar wel je eigen palmpaasstok meenemen. 
Zaterdag 19 Maart is de Eucharistie gezinsviering om 19.00 uur. De kinderen 
kunnen zich om 18.30 verzamelen bij de dag kapel, waar ze een broodhaantje 
krijgen, daarna gaan we gezamenlijk in processie naar de kerk. 
 

De gezinsvieringgroep 
 

OPGELET!    OPGELET!    OPGELET!    OPGELET 
 
Parochianen van de parochie Zwartemeer en Barger-Compascuum hoeven 
de bon niet!!! in te vullen als ze het parochieblad willen blijven ontvangen.  
 

 

Wij wensen u een vrolijk en gezegend Paasfeest!!
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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  

 

VOLGENDE KLAVERBLAD is van 22 april tot en met 20 mei 
Kopij inleveren voor 1 april 
 

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 19 - 20 maart 
 
Zaterdag 19 mrt -  19.00 uur - Palmpasen  
Voorganger: Pastor Myriam 
Acolieten: Marell Mulder, Inge Bolk 
Lector: Grarda van Dam 
Koor: Xtra Eigen-Wijs 
Koster: Margriet Ahlers 
 
 
Maandag 21 mrt. -  19.00 uur - Eucharistieviering Biechtgelegenheid 
Voorganger: Pastoor De Zwart 
Misdienaars: Leonore van der Knaap, Jo-Ann  Loves 
Koster: René Berendsen 
 
6 weken gedachtenis voor Hendrika Harms-Schulte (2) 
 

Gedachtenis werd gevraagd voor 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Familie Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Pastoor van den Barselaar, 
Zuster Bernardo, Ria Teiken,ouders Thole-Kloppenburg, ouders Welling-
Tieben,Gerhardus Henderikus Wortelboer en Maria Anna Martha Wortelboer-
Sanderink, Renk Kuper, Hendrik Hermannus Frederik Deiman en Maria 
Bonaventura Engelina Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, Gerardus Welling, 
Gré van Uem-Mensink, Albertus Zomer, Johan Bernard Ellermann en Maria 
Aleida Ellermann-Robben, Jo Siekman, Hennie Bredek. 
 
 

In de Goede week is de schoolviering  
op dinsdag 22 maart om 9.00 uur. 
In deze viering zal Pastoor De Zwart voorgaan. 
 
Witte donderdag - 24 mrt. 19.00 uur - Eucharistieviering in Zwartemeer 
Voorganger: Pastoor De Zwart 
voor alle I.P.O. parochies! 
 
Witte donderdag - 24 mrt.  20.30 – 24.00 uur - Nachtelijke Aanbidding 
in Emmer-Compascuum        
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Goede vrijdag - 25 mrt. - 14.30 uur - Kruisweg in Emmer-Compascuum 
Voorganger: Erik Meijer 
Misdienaars: Rianne Hoezen, Marieke Arling 
Lector: Grarda v Dam 
Koster: René Berendsen 
 
Goede vrijdag - 25 mrt. - 19.00 uur - Kruishulde in Emmer-Compascuum 
Voorganger: Pastoor De Zwart 
Acolieten: Mike Emming, Michel de Vries 
Lector: Jolien Dijck 
Koor: Heren 
Koster: René Berendsen 
 
Goede vrijdag - 25 mrt. - 21.00 uur - Kruishulde in Klazienaveen 
Door jongerengroep Gaudete 
 
Paaszaterdag - 26 mrt. – 21.00 uur Paaswakeviering –  
in  Barger- Compascuum. Ook Voor Emmer-Compascuum! 
Voorgangers: Pater van Luyn en Pastor Myriam 
U bent van harte welkom. 
 

LET OP!  
Voor de intenties opgeven voor de paaswake, wordt gebeden in de viering van 1e 
paasdag! 
 

Paasmorgen - 27 mrt. - 11.00 uur - Eucharistieviering 
Hoogfeest van Pasen in Emmer-Compascuum 
Voorgangers: Pater van Luyn en Pastor Myriam 
Acolieten: Naomi Emming, Arjen Hoezen,  
 Daphne Welling, Jeffrey Emming 
Lector: Jorinde Wessel 
Koor: Dames/Heren 
Koster: René Berendsen 
 
6 weken gedachtenis voor Hendrika Harms-Schulte (3) 
 

Gedachtenis werd gevraagd voor: 
ouders Rolink-Huls en dochter Marianne, Greetje Schulte-Heller, Lucas Bolmer, 
Helena Alida Harms-Ophof, Theo van Mensvoort, Theodoor Ahlers en Maria 
Katharina Ahlers-Kragt en zoon Henk, Theo Deddens, Anton Hempen en 
Susanna Hempen-Stroot, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, 
Familie Mulder-Wolters, Bé Möller, Gea Sulman en Hans Sulman, alle overl. 
van de fam. de Roo-Berends, Theresa de Roo, Jozef Sturre, overl. ouders 
Schulte-Schutte,  overl. ouders ter Veen-Borghuis en zoon Rieks en Herman, 
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Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, overl fam Wilming, Gerard Mensink, 
Albert en Herman Heijne,overl. ouders Wessel-Hempen, Pastoor van den 
Barselaar, Zuster Bernardo, ouders Möller-Hemme, Bernardus Hoezen en 
Maria Susanna Hoezen-Roelfes,  
Klaas Weinans, Hilvert Wilts en Gretha Wilts-Welling, Ina Schuur-Wilts, 
echtpaar Wolters-Twickler, Jan Hoesen en Kina Hoesen-Weggemans, Hendrik 
Koop en Annie Koop-Schoemaker, overl. ouders de Groot-Kaiser, overl. ouders 
Behrendt-Fischer, Willem Buurman, overl. ouders Ellermann-Schutte, 
Overleden ouders Kaiser-Hake, Willem Hendrik Berends, Maria Margaretha 
Ahlers-Hoezen, ouders Over-Wubbels, Johan Herman Thole, Hendrik Wessel 
en Geertruida Wessel-Alberts, ouders Weinans-Scheven en Jan en Hendrik 
Scheven, Herman Wilhelm Tieben en Engelina Tieben-Schulte, Harm Ahlers en 
Leida Ahlers-Hüsers,  overl. fam. Twickler-Elling, Rudolf Tiben en Helena 
Tiben-Heller, ouders Welling-Tieben,Truus Schut-Weinans, Renk Kuper, 
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Henk Welling en Minie Welling-Hoogland, 
Joseph Kaijser, Ina Mensen-Ros, Gerardus Welling, Gré van Uem-Mensink, 
Ouders Hoesen-Zomer, Lenie Arling, Albertus Zomer, Jan Geert Meijer, Alida 
Adriana Hulsebosch-Schoorl, Johan Gerard Tholen en Maria Helena Tholen-
Konen, Angela Gesina Ellermann-Tiben, Johan Bernard Ellermann en Maria 
Aleida Ellermann-Robben, Herman Willem Heijnen, Henk Scheven, Geert de 
Vries en Maria Elisabeth de Vries-Bos, Echtpaar Joosten-Hulleman, Johan 
Hottinga,  Johann Heinrich Thole en Margaretha Thole-Bentlage, Gré Berends-
Arling, Geert Harm Thole, Jan Neef en Maria Gesina Neef-Voskuil, Hennie 
Bredek, Anton Bredek, ouders Bredek-Hoffard, ouders Mensink-Jansen, Geert 
Hendrik Mensen en Roelofje Mensen-Lange, Pastoor Franciscus Sturkenboom, 
, Ouders Thole-Kloppenburg, Jo Siekman, Klaas de Vries en Annie de Vries-
Twickler, 
 
Tweede Paasdag - 28 mrt. - 10.00 uur – Eucharistieviering  
in Klazienaveen 
Deze gezinsviering is voor alle I.P.O.-parochies. 
Ook hier bent u van harte welkom! 
Voorganger: Pastoor De Zwart 
 
WEEKEND 2 - 3 april  
 
Zondag 3  april – 10.30 uur – Eucharistieviering - 2e zondag van Pasen  
Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 
Voorganger: Pastoor De Zwart 
Acolieten: Rianne Hoezen, Marissa Herbers 
Lector: Ria de Vries 
Koor: Xtra Eigen-Wijs 
Koster: José Wessel 
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6 weken gedachtenis voor Hendrika Harms-Schulte (4) 
 
Gedachtenis werd gevraagd voor: 
overl. Fam Hake-Wubben, Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. 
Herbers-Ellermann, Familie Mulder-Wolters, Bé Möller, overl. ouders Sturre-
Schrör, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno Timmer, Ria Teiken,Truus 
Over-Meijer, overl. ouders de Groot-Kaiser, Diny Hendriks, Willem Buurman, 
Overleden ouders Kaiser-Hake, Maria Margaretha Ahlers-Hoezen, Renk Kuper, 
Hendrik Hermannus Frederik Deiman en Maria Bonaventura Engelina Deiman-
Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Alida Adriana Hulsebosch-Schoorl, Johan 
Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Fanny Geerdink en 
Riek Geerdink-Abeln, Henk Scheven, Hennie Bredek, Geert Hendrik Mensen 
en Roelofje Mensen-Lange, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen. 

Zondag 3 april - 19.00 uur - Rozenkransbidden in Barger-Compascuum 
Voorganger: Pastoor De Zwart 
 
Maandag 4 april -  19.00 uur - Eucharistieviering  
Voorganger: Pastoor De Zwart 
Misdienaars: Gerrit  Bredek, Jarno Pol 
Koster: Kees van Dam 
 

WEEKEND 9 -10 april 3e zondag van Pasen 
 
Zaterdag 9 april -  19.00 uur - Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor De Zwart 
Acolieten: Astrid Bolk, Chantal Witteveen 
Lector: Mariska Zwols 
Koor: Young Voices 
Koster: Kees van Dam 
 
Maandag 11 april -  19.00 uur - Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor De Zwart 
Misdienaars: Leonore van der Knaap, Jo-Ann Loves 
Koster: Margriet Ahlers 
 

Gedachtenis werd gevraagd voor: 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Familie Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, overl. ouders 
Teiken-Schulte, Herman Wilhelm Tieben en Engelina  
Tieben-Schulte, ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper,  
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Hendrik Hermannus Frederik Deiman en Maria Bonaventura Engelina  
Deiman-Dekkers, Jan Geert Meijer, Alida Adriana Hulsebosch-Schoorl, Angela 
Gesina Ellermann-Tiben, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-
Robben, Fanny Geerdink en Riek Geerdink-Abeln,  
Gré Berends-Arling, Hennie Bredek. 

 
WEEKEND 16 -17 april  
 
Zondag 17 april -  10.30 uur – Eucharistieviering - 4e zondag van Pasen 
Voorganger: Pastoor De Zwart 
Acolieten: Leonie Tieben, Larissa Witteveen 
Lector: Erik Meijer 
Koor: Heren 
Koster: Margriet Ahlers 
 
Maandag 18 april -  19.00 uur - Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor De Zwart 
Koster: René Berendsen 
 
6 weken gedachtenis voor Hendrika Harms-Schulte (5) 
 
Gedachtenis werd gevraagd voor: 
Greetje Schulte-Heller, Theo van Mensvoort, Theo Deddens, overl. fam. 
Herbers-Ellermann, fam. Geerdink-Jansen, Familie Mulder-Wolters, Bé Möller, 
overl. ouders ter Veen-Borghuis en zoon Rieks en Herman, Maria Wilhelmina 
Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Ria Teiken,Gerhardus Henderikus 
Wortelboer en Maria Anna Martha Wortelboer-Sanderink, Renk Kuper, Hennie 
en Riet Deiman-Dekkers, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-
Robben, Johann Heinrich Thole en Margaretha Thole-Bentlage, Gré Berends-
Arling, Hennie Bredek. 

De volgende weekendviering is op zaterdag 23 april om 19.00 uur. 
In deze W.+ Communieviering zal pastor Myriam voorgaan. 
 
 
Koster van de week 

Van ma 21 mrt t/m zon 27  mrt René Berendsen 

Van ma 28 mrt t/m zon 3 apr José Wessel 

Van ma 4 apr t/m zon 10 apr Kees van Dam 

Van ma 11 apr t/m zon 17 apr Margriet Ahlers 
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Parochiebureau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bloemversiering 

15 febr. t/m 28 febr. 
S. Wilkens 
M. Tiben 

Tel. 35 10 81 
Tel. 35 37 18 

29 febr. t/m 13 mrt. 
H. Idema 
G. Rengers 

Tel. 35 46 26 
Tel. 35 42 29 

14 mrt. t/m 27 mrt. 
M. Spijker 
M. Tromp 

Tel. 35 34 82 
Tel. 35 45 07 

 
Rooster kerkschoonmaak 

 

 
 

PROGRAMMA KVE 
Dinsdag 12 Apr  Voorlichting over beroerte 
Door Henk Teuben en Janette Mooibroek 
 

KERSTSTUKKEN OP HET KERKHOF 
Beste Parochianen een vriendelijk verzoek om de kerststukken op het  
kerkhof voor palmzondag 20 maart op te ruimen. Hartelijk dank daarvoor.  

 
Kerkbestuur Willehadus parochie 

Ma  21 mrt Tiny Hogenbirk 

Do 24 mrt  Mieke Hoesen 

Do  31 mrt Tilda Heine 

Ma  4 apr Tonny Thole 

Do  7 apr Kees van Dam 

Ma  11 apr Bernadette de Roo 

Do  14 apr Mieke Hoesen 

Ma 18 apr Tiny Hogenbirk 

Do 21 apr Tilda Heine 

21 – 25 maart Groep 3 

25 – 29 april Groep 1 

23 – 27 mei Groep 2 

20 – 24 juni Groep 3 

25 – 29 juli Groep 1 

22 – 28 augustus Groep 2 

26 – 30 sept Groep 3 

24 – 28 oktober Groep 1 

21 – 25 november Groep 2 

19 – 23 december Groep 3 
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PANNENKOEKENDAG 18 MAART R.K.B.S. DE HOEKSTEEN 
 
Bij deze willen we álle ouderen uit de parochie uitnodigen voor de Pannen-
koekendag op 18 maart op basisschool de Hoeksteen. U kunt deze ochtend een 
lekkere pannenkoek eten en de sfeer komen proeven bij ons op school. Als u 
zich op wilt geven, kunt u een mail sturen naar: 
dehoeksteen@primenius.nl. 
U krijgt dan z.s.m. een mail van ons met de tijden. 

 
Namens de kinderen en het team van de Hoeksteen 

 
Agenda van 18 maart t/m 21 april 

Vrij  18 mrt  Pannekoekendag RKBS de Hoeksteen 

zat 19 mrt 17.30 uur Palmpasenstokken maken 

zon 20 mrt 14.00 uur Processie en Passion 

di 22 mrt 9.00 uur Goede Weekviering school in kerk 

ma 4 apr 20.00 uur Ouders van nu 

di 5 apr 14.00 uur Contactmiddag 

zat 9 apr 9.00 uur Kledingaktie 

di 12 apr 19.30 uur KVE bijeenkomst 

 
 
 

 

 
Geboren 
Op 26 december is, geboren 

Merijn Martijn Nicky 
 

Zoontje van Micha van der Weg & Leandra Heller  
en broertje van Sem en Julian 
We wensen de familie heel veel geluk   
met hun zoon en broertje. 
 
 
 
 
Verhuisd 
Nathalie Scheve is verhuisd van Creel naar Spehornerbrink135, 
7815 KE Emmen.  
We wensen haar een gelukkig tijd op haar eigen stekje. 
 
 

FAMILIEBERICHTEN 

mailto:dehoeksteen@primenius.nl
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Overleden 
Op donderdag 3 maart is overleden: 
 

Hendrika - (Rika) - Harms-Schulte 
 

Voor haar werd de avondwake gehouden op maandag 7 maart 
De gezongen uitvaartdienst was op dinsdag 8 maart,  
waarna de crematieplechtigheid plaats vond te Emmen 
Dat zij moge rusten in vrede. 
We wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies. 
 

-t-t-t- 
 

Jarigen 75 jaar en ouder t.m. 18 april 
 
Alle 

jarigen een heel fijne dag gewenst 
 

PALMPASENVIERING 19 MAART 
Komt allen met je mooi versierde Palmpasenstok, deze  kun je thuis versieren, 
maar het is ook heel gezellig om dit samen te doen. Dit kan op 19 maart van 
17.30 u- 18.45 uur in het parochiehuis onder begeleiding van de werkgroep 
kinderwoorddienst. Je moet je hiervoor wel van tevoren opgeven. Dan kun je 
samen met je ouders vanuit daar gelijk naar de kerk gaan. Het beloofd weer een 
mooie viering te worden, met medewerking van het kinderkoor. We verzamelen 
achterin de kerk en lopen dan samen een rondje door de kerk met de mooi 
versierde Palmpasen stokken.  

De gezinsvieringgroep 
 

mevr. W.Kip-Tolksdorf 
 

2e Koppelveenweg 45 7881 EJ EC 21-3-1938 

mevr.A.H.Deiman-Thole  Spoel 40 7881 BK EC 23-3-1934 

mevr.Hofstra-Hölscher  Spoel 131 7881 BK EC 23-3-1934 

dhr.G.H.Berends  Wissenweg 12 7881 VS EC 26-3-1935 

dhr.G.Geerdink 
 Dr.  

Bekenkampstr. 41 C 9561 RD Ter Apel 28-3-1923 

dhr.T.Ellermann  Hoofdkanaal oz 124 7881 VR EC 1-4-1926 

mevr.M.M.Bolmer-Hake  Runde nz 8 7881 JE EC 5-4-1941 

mevr.Kaiser-Hölscher,  Runde nz 155 7881 JL EC 5-4-1936 

dhr.H. Neehoff   Roswinkelerst.150 7895 AS Rosw 5-4-1938 

dhr.L.M.Zwaard  Lijsterbeslaan 13 7881 PN EC 6-4-1927 

dhr.J.H.Thole  Kloosterweg 37 7881 LG EC 11-4-1936 

dhr.J.H.Geerdink  Hoofdkanaal wz 109 7881 AE EC 12-4-1930 

mevr.S.W.H.Geerdink- 
Motzheim. 

 Dr.  
Bekenkampstr. 41C 9561 RD Ter Apel 14-4-1934 

dhr.A.Harms  Wissenweg 9 7881 VS EC 14-4-1935 
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PERSOONLIJKE INTENTIES BIJ DE NACHTELIJKE AANBIDDING 
 
U kunt uw persoonlijke intenties inleveren in de doos achter in de kerk, 
En op het parochiebureau in gesloten envelop. 
o.v.v. ’Nachtelijke Aanbidding’ of per e-mail sturen naar 
parochiewillehadus@kpnmail.nl   Voor deze intenties worden ieder half uur 
gebeden op Witte Donderdag tijdens de Nachtelijke Aanbidding 

 
 

DE PASSION! 
 
Op 20 maart 2016 zal jongerengroep Vox Dei samen met parochianen en jeugd 
van de protestantse- en de baptistenkerk de Passion opvoeren!  
Om 15:00h begint het en wij hopen jullie allemaal te zien.  
Wil je meelopen met de processie voorafgaand aan de Passion?  
Dan willen wij jullie van harte uitnodigen!  
Wij vertrekken gezamenlijk om 14:00h vanaf het marktplein richting de  
RK kerk te Emmercompascuum.  
Met vriendelijke groet 

Jongeren-Groep Vox Dei 
 

WIJWATER 
 
Ook dit jaar staan er tijdens de paasvieringen weer flesjes wijwater voor u klaar 
achter in de kerk. U kunt de flesjes meenemen na de vieringen 
 
 

KLEDINGACTIE MENSEN IN NOOD 

Op zaterdag 9 april vindt in Emmer-Compascuum de kledinginzamelings-actie 

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 
ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh. 
 

COLLECTE 1E PAASDAG VOOR DE CARITAS IN ONZE PAROCHIE 
 
De Parochiële Caritas verleent financiële bijstand aan personen en gezinnen, als 
er sprake is van een noodsituatie waarin de wettelijke be-staande voorzieningen 
niet voorzien. Van harte bij u aanbevolen! 
Contactpersoon: René Berendsen, tel. 35 36 30 
 

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
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SCHOOLVIERING IN GOEDE WEEK 
In de Goede Week is er een schoolviering op dinsdagmorgen 22 maart om 9 
uur. Pastoor De Zwart gaat voor in de viering. U bent van harte welkom. 

Team RK De Hoeksteen 
 
 

CONTACTMIDDAG 
 
Op dinsdag 5 april 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 
 
 

VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK 
 
Vasten en bidden kan eenieder van ons doen, ieder op eigen wijze. Laten we in 
ieder geval deze laatste - Goede Week - van de 40-dagentijd de tijd nemen om 
samen mèt Jezus op weg te gaan. 
 

De Goede Week beginnen we met, samen Hosanna te zingen in de 
Palmpasenviering op zaterdagavond 19 maart om 19.00 uur. 
 

Op Witte Donderdag vieren we om 19.00 uur het Laatste Avondmaal  
in de kerk te Zwartemeer, als gezamenlijke IPO-parochies. Daarna is in 
Emmer-Compascuum de uitstelling van het Allerheiligste op het zijaltaar, om 
samen te waken tijdens de Nachtelijke Aanbidding tot middernacht. voor uw 
eigen persoonlijke intenties. Ieder half uur wordt ingevuld met een gebed, een 
kort stukje muziek, en het bidden voor de persoonlijke intenties. Er is ook een 
half uur stilte tussen 22.30 en 23.00. 
U bent welkom op elk gewenst tijdstip en u kunt weggaan op elke gewenst 
tijdstip. Van harte welkom! 
 

Op Goede Vrijdagmiddag wordt om 14.30 in Emmer-Compascuum,  
de kruisweg gebeden bij het stervensuur van onze Heer. Vooral kinderen zijn 
van harte welkom!  
In Emmer-Compascuum is ook ‘s avonds om 19.00 uur de Goede Vrijdag-
plechtigheden. Waarbij we met bloemen onze hulde brengen aan het Kruis. 
(Maar u kunt evt ook voor en na de kruisweg bloemen leggen bij het kruis) 
 

Op Paaszaterdag vieren we in Barger-Compascuum om 21.00 uur. 
in de Paaswake de vreugde van Pasen: de Verrijzenis van de Heer 
 

Op Paasmorgen vieren we om 11.00 uur in Emmer-Compascuum  
de plechtige eucharistieviering van het Hoogfeest van Pasen  
Op 2e Paasdag is de eucharistieviering om 10.00 uur in Klazienaveen  
voor alle vier de IPO-parochies. 



Klaverblad  Emmer-Compascuum Pagina | 33 

U bent van harte welkom in de Goede Week en in de Paasvieringen 
In welke parochie dan ook! 
 

Voor alle parochianen  
 

 
 
 
 
 

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: 
 26 april  ophalen 27 april 
 07 juni  ophalen 08 juni 
 12 juli   ophalen 13 juli 

   (1 wk eerder i.v.m. zomervakantie) 
 
 

NIEUWE BIJEENKOMST OUDERS VAN NU 
 
Als ouders van nu spreken we af en toe af om samen te komen rond een bepaald 
onderwerp. De volgende keer zullen we samen komen op maandagavond 4 
april om 20.00 uur in het Parochiehuis van Emmer-Compascuum rond het 
thema: Kinderwoorddienst. 
Alle ouders zijn van harte welkom! 
 
 
 

AANMELDEN PAROCHIEBLAD VOOR EMMER COMPASCUUM 
 
U kunt zich nog steeds aanmelden om het parochieblad ‘Klaverblad’ te ont-
vangen. Als u zich al aangemeld heeft dan hoeft u dit niet weer te doen. We 
stellen het wel op prijs dat u de bon volledig invult en inlevert. Op die manier 
kunnen we de binnengekomen vrijwillige bijdragen aan de persoon linken die 
hierbij hoort. 
U kunt zich ook aanmelden via de mail: parochiewillehadus@kpnmail.nl 
 
 
 

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
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LET OP: 
U ontvangt géén acceptgiro, het bedrag dat u wilt betalen kun u overmaken op  
NL71RABO0135101832 t.n.v. R.K. Kerkbestuur,  
met vermelding ‘parochieblad’. 
Elke parochie geeft zijn eigen invulling aan hoe de regels rondom het 
Parochieblad worden ingevuld. Emmer-Compascuum heeft altijd gewerkt met 
abonnementen. We bieden nu iedereen de mogelijkheid om het parochieblad te 
ontvangen en hopen dat men een vrijwillige bijdrage wil betalen. 
Iedereen zal begrijpen dat een parochieblad uitgeven geld kost en dat het fijn is 
als dit door vrijwillige bijdragen kan worden bekostigd. 
Het geld dat we daarmee uitsparen kunnen we voor andere belangrijke zaken 
gebruiken. 
  
Uw vrijwillige bijdrage betaalt u aan de parochie van Emmer-Compascuum. 
Want iedere IPO-parochie bekostigt de parochiebladen  
voor hun eigen parochie. 
 
 

VLUCHTELINGENOPVANG STATION EMMEN 
 
Een paar keer heeft in ons parochieblad een oproep gestaan om samen met de 
protestante gemeente van Emmer-Compascuum vluchtelingen op te vangen op 
het station. Enkele parochianen hebben hier gehoor aan gegeven. Diny de Roo 
heeft dit namens onze parochie op 9 februari gedaan. Hier een verslag van haar 
hand  
 

Om half 5 hebben Helga en ik ons aangesloten bij de middaggroep. We hebben 
even met ze gepraat over hoe de middag gegaan is, daarna zijn zij naar huis 
gegaan. Ina, Janny, Helga en ik zijn samen verder gegaan. Het weer was slecht. 
Het regende en het was koud. In de eerste treinen zat telkens maar één persoon 
voor het AZC. We hebben ze water, thee of koffie gegeven met een banaan of 
een koek. Wat ons opviel was, dat sommigen van hen last hadden van hoofdpijn. 
Dat had de middaggroep ons ook al verteld. Ik denk dat de mensen veel last 
hadden van stress en weinig hadden gedronken. De flesjes water waren aan het 
einde van de avond ook op. We hebben enkelen een paracetamol gegeven. Hier 
waren ze blij mee. Er was ook een meisje van ongeveer 20 jaar die alleen uit Iran 
was gevlucht en helemaal niet lekker was. Ze had het ook koud. Vooral haar 
handen. We hebben haar warme handschoenen gegeven, drinken en een koek. 
Later hebben we haar naar de bus gebracht.  
 
Tegen 6 uur kwam een groep van 8 personen. Vader, moeder met drie kinderen 
en een meisje en jongen die ook bij het gezin hoorden. De kinderen waren op 
sokken. Het ene meisje had Crocs aan met gaten onder de voeten. Zij had ook 
koude voetjes. Gelukkig hadden we schoentjes voor deze kinderen. Ze kregen 
ook een knuffeldier, daar waren ze erg blij mee. 
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Dit gezin moest doorreizen naar een AZC in Duitsland. Dit hadden ze in Ter Apel 
tegen hen gezegd. Wij hebben ervoor gezorgd dat ze weer op de trein naar 
Zwolle kwamen. Later kwam er nog een gezin aan op het station dat door moest 
reizen naar het AZC in Zweeloo. Het jongetje was helemaal natgeregend en door 
en door koud. Hij huilde van de pijn en de kou. Gelukkig hadden we ook 
kindersokjes in de doos. We hebben hem twee paar sokjes aan gedaan en er 
waren ook nog schoenen, een warme muts en sjaal. En ook hij kreeg een knuffel 
van ons. Toen zagen we zijn gezichtje weer stralen. Daar doe je het voor!  
 

Er was ook nog een jongen uit Wit-Rusland die zich bij ons meldde. Hij was na 
vier dagen liften in Nederland aangekomen. Nu moest hij zich melden in het AZC 
in Ter Apel. Wij hadden veel twijfels bij het verhaal dat hij in het Duits vertelde, 
maar hij is naar de bus gebracht.  
Voor de rest van de avond hadden we gezelschap van een zwerver uit 
Ierland/Engeland. Hij was nat en koud. Helga en Janny hebben hem een droge 
jas en trui gegeven. Hij vertelde dat hij al 14 jaar al zwervend door Europa fietste. 
Hij ging slapen onder bruggen. Hij had in Duitsland een plek waar hij drie 
maanden verbleef en een slager ging helpen met het werk.  
Om 9 uur was onze avond ten einde. We praten nog even na met de volgende 
groep. Bert, Henk en Joop gaan verder in gezelschap van de zwerver met veel 
mooie verhalen en wij gaan op huis aan. Over de hele avond hebben we 17 
mensen geholpen. We waren, toen we in de auto zaten, toch wel koud en moe 
geworden. Het was weer een leerzame avond.  
  

Wilt u ook helpen met de opvang van vluchtelingen op het station?  
Dan kunt u zich aanmelden bij pastor Myriam 
 

Mensen met koffers 
Mensen met koffers gaan over de wereld. 

Van oorlog naar vrede, van honger naar brood. 
Vaak zijn ze niet welkom, dan moeten ze terug. 
Van voedsel naar honger van leven naar dood. 

 
Mensen met koffers, ze reizen per vliegtuig, 

ze reizen per ezel, per trein of per vlot. 
Ze vluchten voor machthebbers en hun soldaten. 

Voor beul of tiran of een andere God. 

 
De geur van het gras, 

dat je grootvader maaide. 
Het wuivende graan, 

dat je vader eens zaaide. 
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Het kleine verdriet 
dat je moeder steeds suste, 
haar haar dat zo kriebelde 

als ze je kuste. 

 
Dat alles was thuis, 
dat alles en meer. 
Dat alles, dat alles, 
dat alles nooit weer. 

 
Mensen met koffers, gaan over de wereld. 
Altijd op de vlucht naar de volgende grens. 

Ze vluchten voor tovenaars, reuzen en heksen, 
voor duivel en draak, die vermomd zijn als mens

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!  
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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 HET VOLGENDE KLAVERBLAD 
Inleveren voor 1 april    
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. 20 maart 09.00 uur: Eucharistieviering. Gezinsviering. 
Viering:  Palmzondag. 
Voorganger:  Pastoor de Zwart. 
Koor:    Young Voices. 
 
Gebedsintenties: 
Bernardus Johannes Soelman en Anna Gebiena Scheeve;  
Johannes Knegt en Maria Aleida Knegt-Heijnen; Anna Maria Wittendorp-
Kloppenburg; Johannes Soelman; Maria Elisabbeth Grol-Rolfes; Francisca 
Lingenaar-Steenbergen; Maria Catharina Geertjes-Kolmer; Hermannus 
Bernardus Lambers; Geertruida Maria Grol-Peters. 
 
 
Wo. 23 maart: Eucharistieviering Dillehof. 
 
 
Do. 24 maart: Witte Donderdag. Eucharistieviering IPO in Zwartemeer.  
 
 
Vr. 25 maart: Goede Vrijdag. 
15.00 uur: Kruisweg. 
21.00 uur: Kruishulde. Jesus Freaks. 
 
 
Zo. 27 maart 09.00 uur: Eucharistieviering. 
Viering: Pasen 
Voorganger:   Pastoor de Zwart. 
Akolieten groep 1:   B.Menzen, R.Harmes, P.Snippe. 
Koor :    Heren- en Dameskoor. 
 
Gebedsintenties: 
Johan Schiphouwer en zoon Peter; Bernard Többen; Pastoor Middelkoop; 
Herman Gerard Tieck; Anna Tecla Tappel-Loves; 
Johan Bernard Cosse en Maria Margraretha Hoffard en zoon Bennie en 
schoonzoons Joop en Bennie; Toon Veringa; Pastoor Swart; 
Johanna Maria Post-Lankhorst en kleinzoon Joppe; Joop Wübkes Koos 
Kolmer; Overleden Ouders Velt-Honig; Jo en Grietje Wesseling - van Os en 
zoon Benny; overl. Ouders Wübkes-Lange; overleden ouders Heijnen- 
Wittendorp; Bennie Linneman; Annie Bakker-Roewen; Overl. Ouders Valke 
Tholen  en Gerard Tholen; Angela Dina Ellerman en Steffen Groen; overleden 
ouders Van Dijk-Schepers; 
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Hendrikus Lankhorst en Maria Helena Lankhorst Falke; Maria Elisabbeth Grol-
Rolfes; Jan Koop en Lies Koop-Schepers en zoon Gerard Koop; Ties Valke; 
Francisca Lingenaar-Steenbergen;Maria  Catharina Geertjes Kolmer; 
Hermannus Bernardus Lambers; Geertruida Maria Grol-Peters. 
 
 
Ma. 28 maart 10.00 uur: Eucharistieviering (IPO). Viering: 2e Paasdag. 
Voorganger:  Pastoor de Zwart. 
Koor:   Young Voices 
 
Gebedsintenties: 
Anna Maria Wittendorp-Kloppenburg 
 
 
Do. 31 maart 19.00 uur: Eucharistieviering.  
Voorganger:   Pastoor de Zwart. 
 
Gebedsintenties: 
Johannes Henderikus Rolink. 
 
 
Za. 02 april 19.00 uur: Woord- en Communieviering.  
Viering: Goddelijke Barmhartigheid. 
Voorganger :  Pastor Myrjam. 
Koor :    Dameskoor. 
 
Gebedsintenties: 
Mannus Plas en Maria Helena v.Rijswijk en zonen Gerry en Jan; Jan Koop en 
zoon Gerard; Lubertus Beukers en Maria Margretha Hemel; 
Anna Tecla Tappel-Loves; overleden ouders Schnoink-Peters en Angela 
Hemel- Schnoink; Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van 
der Werf; Francisca Lingenaar-Steenbergen; Maria  Catharina Geertjes Kolmer; 
Hermannus Bernardus Lambers; Geertruida Maria Grol-Peters. 
 
 
Wo. 06 april: Eucharistieviering Dillehof. 
 
 
Do. 07 april 19.00 uur: Eucharistieviering.  
Voorganger:   Pastoor de Zwart. 
 
Gebedsintentie:  
Harm Hendrik v. Os en Femia Maria Heijnen; Johannes Henderikus Rolink. 
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Zo. 10 april 09.00 uur: Eucharistieviering. Viering: 3e Zondag na Pasen. 
Voorganger:   Pastoor de Zwart. 
Akolieten groep 3:  J.Lohuis. H.Slip, T.Knegt. 
Koor:    Samenzang. 
 
Gebedsintenties: 
Herman Wesseling en Riekie Heijnen; Maria Helena Lankhorst-Falke; Sophia 
Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf; Maria  Catharina 
Geertjes Kolmer; Hermannus Bernardus Lambers; Geertruida Maria Grol-
Peters 
 
Na afloop koffie in de parochiezaal. 
 
 
Do. 14 april 19.00 uur: Eucharistieviering.  
Voorganger:   Pastoor de Zwart. 
 
Gebedsintientie:  
Johannes Henderikus Rolink. 
 
 
Za. 16 april 19.00 uur: Eucharistieviering. Viering 4e Zondag na Pasen. 
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. 21 april 19.00 uur: Eucharistieviering.  
Voorganger:   Pastoor de Zwart. 
 
Gebedsintientie:  
Johannes Henderikus Rolink. 
 
 
Zondag 24 april 10.30 uur: Eucharistieviering. Eerste H.Communie. 
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VERGADERINGEN 
 

Di. 22 mrt. 09.30 uur:  Mantelzorg. 

                 15.30 uur:  Vormselgroep. 

Vr. 25 mrt.13.00 uur:  Eerste Communie. Les 6. 

Di. 29 mrt. 13.30 uur:  Kaarten. 

Vr. 01 apr. 13.00 uur:  Eerste Communie. Les 7. 

Di. 05 apr. 19.00 uur:  Redactie Echo. 

Vr. 08 apr. 13.00 uur:  Eerste Communie. Les 8. 

Di. 12 apr. 18.15 uur:  Vormselgroep. 

Vr. 15 apr. 13.00 uur:  Eerste Communie. Les 9. 

Di. 19 apr. 09.30 uur:  Mantelzorg. 

Vr. 22 apr. 13.00 uur:  Eerste Communie. Les 10. 

 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

Zo. 20 mrt. A.Verdel tel. 312976 

Zo. 27 mrt. G.Többen tel. 317515 

Ma. 28 mrt. G.Timmerman tel. 317726 

Za. 02 apr. B.Menzen tel. 316132 

Zo. 10 apr. A.Heijnen tel. 315653 

Za. 16 apr. A.Verdel tel. 312976 

 
 

KOSTERS 
 

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

21 mrt. t/m 27 mrt. H.Beukers tel. 315725 

28 mrt. t/m 03 apr.. A.Peters tel. 313627 

04 apr. t/m 10 apr. M.Koop tel. 313627 

11 apr. t/m 17 apr. J.Lohuis tel. 313286 

18 apr. t/m 24 apr H.Beukers tel. 315725 

 
 

PERSONALIA 
 
Gefeliciteerd: 
Wij willen allen die de komende periode iets te vieren hebben, namens de 
parochie, van harte feliciteren. 
 
Gedoopt en gevormd: 
28 febr.: Judith Maria Frischknegt. 
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Overleden: 
04 febr.: Marietje Hemelt-Rocks, 66 jaar, Derksweg 87. 
09 febr.: Maria Elisabeth Grol-Rolfes, 78 jaar, Dillehof. 
15 febr.: Franciska Lingenaar-Steenbergen, 47 jaar, Zuring 75. 
24 febr.: Maria Catharina Geertjes-Kollmer, 86 jaar, Weegbree. 
25 febr.: Hermannus Bernardus Lambers, 81 jaar, Achter de Brandweer 10. 
26 febr.: Geertruida Maria Grol-Peters, 91 jaar, De Metten 31. 
 

Dat zij mogen rusten in vrede. 
 
 

KAARTEN 
 
Op dinsdag 29 maart 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 

 
 

KINDERKOOR 
 
Zijn er nog kinderen die zich willen aansluiten bij ons kinderkoor? Dat kan en 
mag natuurlijk altijd!  
 

Wanneer:   Het koor repeteert elke maandagavond: 
18:30 – 19:00 uur in de Rk kerk te Klazienaveen.  

 

Voor wie?:  Voor alle kinderen (vanaf de kleutergroepen tot 
aan de 2de klas voortgezet onderwijs, van welke 
(basis)school dan ook).  

 

Begeleiding van het koor: Moniek Heijnen en Lisanne Oost.  
 

Wat kost het?: Er zijn geen kosten aan verbonden. Het is wel de 
bedoeling dat wel veel oefenen en plezier maken.  

   

Kom gerust een kijkje nemen op maandag. 
 

Voor vragen en of opmerkingen: harkemarenate@gmail.com  
 
 
 
 
 
 

mailto:harkemarenate@gmail.com
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CONTACTMIDDAG VOOR OUDEREN 
 
Dinsdag 19 april is de contactmiddag voor ouderen. De eucharistieviering begint 
om 14.00 uur in de  kapel  en aansluitend is er weer gelegenheid 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. 
 
 

VASTENACTIE 
 
Zondag 20 maart is er om 9.00 uur een gezinsviering in onze kerk. Deze dienst 
staat in het teken van Palmzondag. Tijdens deze viering kunnen de kinderen hun 
vastendoosje inleveren. 
De vastenactie voor scholen heeft een nieuw lespakket ontwikkeld. Op de 
website: www.vastenactie.nl kunt u zien wat er aangeboden wordt aan de 
scholen. 
Het is de bedoeling dat de kinderen hun eigen vastendoosje maken. De scholen 
hebben voldoende informatie aangeleverd gekregen om hierop in te spelen. 
Ook kunnen de vastenzakjes worden ingeleverd in de daarvoor bestemde 
bussen die zijn neergezet bij de hoofd en zijingang van de kerk. Deze bussen 
zullen tot na de Pasen blijven staan. 
De zang in deze dienst zal worden verzorgd door Young  Voices en bij voldoende 
deelname het kinderkoor. 
De vastendoosjes kunnen ook op school worden ingeleverd tot 31 maart. 
 

Namens de VOM-groep b.v.d. aan alle kinderen en ouders die de vastenactie 
steunen en tot een succes maken. 
 
 
 

VORMSEL 2015 

Er liggen nog steeds foto’s van het Vormsel 2015 bij Henk Heideveld !   
  
Met vriendelijke groet  

Marleen Bauerhuit  
werkgroep Vormsel 

 
 
 
 

http://www.vastenactie.nl/
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PAROCHIERAAD  9 FEBRUARI 2016 
 
Waarover spraken zij: 
 

 Er wordt over nagedacht om in het parochieblad een korte gedachtenis op 
te nemen van overleden parochianen, mogelijk kan dit aan de hand van het 
gedachtenisprentje, zo dit er is. 

 Op 10 april zal Roelof Keen in een van de deelnemende kerken de 
kaarsrestanten, die de afgelopen maanden zijn ingezameld, in ontvangst 
nemen voor zijn project. 

 De Bisschop heeft ingestemd met de naam voor de nieuwe parochie die 
ontstaat na de fusie van de vier IPO-parochies. De definitieve naam wordt 
Maria Hertogin van Drenthe. 

 Door de fusie stuurgroep zal in alle vier parochies een informatieavond 
verzorgd worden. Voor Klazienaveen is de avond op 21 april. Er zal 
informatie gegeven worden over de stand van zaken. Ook kunnen vragen 
gesteld worden. Vanuit het Bisdom Groningen - Leeuwarden zal Johan 
Klaassen, dienstverlener kerkopbouw, aanwezig zijn. Ook zal vanuit de 
stuurgroep in ieder geval Jeroen Gepken aanwezig zijn. 

 Het vinden van nieuwe vrijwilligers voor verschillende werkgroepen is zeer 
moeilijk. Onder andere de werkgroep Omzien naar en de Welkomstgroep 
behoeven dringend aanvulling. Het opzetten van een werkgroep voor het 
bezoeken van zieken komt helemaal nog niet van de grond.  

 In 2016 zal er nog geen parochie-dag gehouden worden. Dit jaar zal gebruikt 
worden om hiervoor een werkgroep op te zetten en na te denken over de 
invulling van zo'n dag. We zullen ons licht ook eens opsteken bij onze 
buurparochies. 

 Het parochiebestuur is van plan om aan in het najaar een parochieavond te 
houden. We kunnen dit zien als een jaarvergadering waar naast pastorale- 
ook beheerszaken aan de orde komen. Het bestuur zal daar openheid geven 
over alle zaken de parochie betreffende en parochianen kunnen daar vragen 
stellen. Er wordt gedacht om op deze wijze de communicatie tussen 
parochieorganen en parochianen te verbeteren. 

 Er zal een aanvang gemaakt worden met het op papier zetten van 
verschillende afspraken rond de vrijwilligers in onze parochie.  

 De komende tijd zullen alle werkgroepen bij toerbeurt gevraagd worden om 
tijdens een vergadering van de parochieraad het wel en wee van hun 
werkgroep te delen met de leden van de parochieraad.  

 Het bisdom vraagt voor vrijwilligers die in de parochies, met name van hen 
die met kinderen werken, een VOG, een verklaring omtrent het gedrag. 

 De organisatie rond de actie potgrond is besproken. 
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 Er zijn veel reacties binnengekomen over de oproep in het parochieblad tot 
het betalen van een vrijwillige bijdrage.  
Voor Klazienaveen vindt er geen wijziging plaats van de tot nu geldende 
regeling. Betalers van de parochiebijdragen blijven het blad ontvangen. Wel 
wordt gevraagd om door middel van de bon in het parochieblad kenbaar te 
maken dat men toezending op prijs stelt. 

 Mensen die niet reageren op de welkomstbrief van de parochie zullen niet 
opgenomen worden in de parochieadministratie. Mocht men dit later alsnog 
willen dan zullen ze alsnog opgenomen worden. 

 De oudejaarsviering is dit jaar zeer matig bezocht. We blijven hier vooralsnog 
wel mee doorgaan. 

 Het kinderkoor is begonnen met de repetities.     
 

 
Daar hing U aan het kruis 

U was dood voor drie lange dagen 
Spijkers door uw handen en voeten geslagen 

U werd verlaten door uw eigen Vader 
Zelfs uw beste vrienden hadden U verraden 

“Het is volbracht” 
Waren Uw laatste woorden 

Toch was dat niet het laatste 
Wat we van U hoorden 

U verrees, U stond op uit het graf 
En zo verloste u ons van onze straf 

 

 

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!  
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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. 
*  Nieuw: Opgeven van gebedsintenties kan nu ook per e-mail. 
*  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 20 maart 10:30 uur: Eucharistieviering + EHC-presentatie  

Viering: Palm- en Passiezondag  
Voorganger:   Pastoor de Zwart  
Acolieten:  W. Snippe en S. Karstenberg  
Koster:   Jan Siebers  
Koor :    Yaëla     
2e Collecte:  Bisschoppelijke Vastenactie  
Na de dienst koffiedrinken 
  

Gebedsintenties:  

Johan Peters en schoondochter Lea – Ouders Siebers Siebum – Aaltje 
Winters Vos  
  

Dinsdag 22 maart 08:45 uur: Paasviering De Banier   

Voorganger:   Pastoor de Zwart  
Koster:   Jan Knol  
  

Woensdag 23 maart 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 23 maart Geen dienst om 19:00 uur   

 

Donderdag 24 maart 19:00 uur  Eucharistieviering IPO   

Viering: 3de zondag  
Voorganger:   Pastoor de Zwart  
Acolieten:  B. Heidotting en S. Karstenberg 
Lector;  S. Karstenberg 
Koster:   Jan Knol  
Koor :    Gemengd koor    
2e Collecte:  Bisschoppelijke Vastenactie 

 

 

KERKDIENSTEN EN GEBEDSINTENTIES 
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25 maart 15:00 uur: Kruisweg Viering: Goede Vrijdag  

Voorganger:   Werkgroep 
Koster:   Tiny Smit 
Koor :    Volkszang   
    
  

Zaterdag 26 maart 21:00 uur: Paaswake Viering Paaszaterdag 

Voorganger:   Pastoor de Zwart  
Acolieten:  B. Heidotting en J. Siebers 
Lectrice;  T. Falke 
Koster:   Jan Knol  
Koor :    Gemengd koor    
2e Collecte:  Bisschoppelijke Vastenactie 

Gebedsintenties  

Berry Schepers – Martin Arends – Ouders Immink Kolmer en zoon –  
Ouders Conen Thöne – Jan Uneken en familie – Jo Klement – Ouders 
Winters Vos en zoon Henk – Ouders Siebers Siebum – Ouders Tiben 
Sandten en Jan Tiben – Ouders Rijfkogel Lippold – Ouders Fischer van 
der Aa – Hennie Rass  
  

 

Zondag 27 maart 11:00 uur: Eucharistieviering Paasmorgen 

 

Voorganger:   Pastoor de Zwart  
Acolieten:  W. Snippe en S. Karstenberg 
Lectrice;  M. Mink 
Koster:   Tiny Smit 
Koor :    Young People     
2e Collecte:  Bisschoppelijke Vastenactie  

Gebedsintenties  

Engel Jonker Berens – Ouders Wubbels Kappen – Fenne van Os –  
Ouders Berens Peters en Stinie – Ouders Winters Vos en zoon Henk – Klara 
Hildegart Hemme Mencke – Ouders Lambers Rocks en kinderen –  
Berend Berens en Marie Berens Siebum – Ouders Siebers Siebum - Ouders 
Tieck Rocks en zoon en dochter – Gerrit en Triena Louwes -  
Tony Dirks en ouders Dirks en Santing - Pa en Ma Fühler Bernsen –  
Hammie Peters en ouders Peters en Lippold –   
Hennie Bruins en Lies Bruins Linneman  
  

Maandag 28 maart 10:00 uur: IPO – Eucharistieviering Paasmaandag  

Gezinsviering deze viering vindt plaats in Klazienaveen ( koffie en activiteit)  
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Woensdag 30 maart 19:00 uur: Eucharistieviering    

Voorganger:  Pastoor de Zwart  
Koster:  Tiny Smit  
  

Zaterdag 2 april 19:00 uur: Eucharistieviering  

Voorganger:   Pastoor de Zwart  
Acolieten:  B. Heidotting en J. Siebers 
Lectrice;  B. Heidotting 
Koster:   Tiny Smit 
Koor :    Gemengd koor    
2e Collecte:  Onderhoud kerk 

Gebedsintenties  

Ben en Leidy Brockman Wesseling – Ouders Siebers Siebum –  
Pa en Ma Post  
 
 
Zondag 3 april 19:00 uur: Rozenkrans Goddelijke Barmhartigheid 
vindt plaats in Barger Compascuum       
  

 

Woensdag 6 april 19:00 uur: Eucharistieviering    

Voorganger:  Pastoor de Zwart  
Koster:  Jan Siebers  
  

 

Zondag 10 april 10:30 uur: Eucharistieviering 1ste Heilige Communie 

Viering 3de zondag 

Voorganger:   Pastoor de Zwart  
Acolieten:  S. Karstenberg en misdienaars 
lectores/lectrices:  Kinderen en Ouders  
Koster:   Bert Kiers  
Koor:    Yaëla    
2e Collecte:   Onderhoud kerk  
 
Gebedsintenties  

Ouders Lambers Rocks en kinderen – Jan Uneken en familie –  
Ouders Siebers Siebum – Ouders van Veggel Janzen –  Familie 
Bernard Santing Steenhuis  
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Woensdag 13 april 19:00 uur: Eucharistieviering    
Voorganger:  Pastoor de Zwart  
Koster:    Jan Knol  
  

Gebedsintenties  

Jo Klement  
  

 

Zaterdag 16 april 19:00 uur: Woord en Communieviering  

Viering: 4de zondag 

Voorganger:   Pastor Myriam 
Acolieten:  B. Heidotting en J. Siebers 
Lectrice:  T. Falke 
Koster:   Jan Knol 
Koor:    Gemengd koor   
2e Collecte:   Roepingenzondag   
  (Priesteropleiding van het bisdom) 
 

Gebedsintenties  

Ouders Berens Peters – Berend Berens en Marie Berens Siebum –  
Martin Arends  
 
Woensdag 20 april 19:00 uur: Eucharistieviering    
Voorganger:  Pastoor de Zwart  
Koster:    Tiny Smit 
 

 

Zondag 24 april 09:00 uur: Eucharistieviering Viering 5de zondag 

Voorganger:  Pastoor de Zwart 
 
 

ZIEKEN- EN BEJAARDEN BEZOEK  

  

Wilt u bezoek tijdens uw ziekte thuis belt u dan de contactpersonen van de 
werkgroep 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. 
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WERKGROEP “OMZIEN NAAR ELKAAR” 
 
Werkgroep “Omzien naar elkaar” aandacht voor nabestaanden.  
Contactpersoon: Minie Snippe tel. 31 40 63.   
 

 
OUD PAPIER  

  

Vrijdag 1 april 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 7 april 2016  
Zonnebloem    maandag 11 april om 19.30 uur  
KVG: Laatste seizoenavond   maandag 25 april  
 
 
 

DOOPVIERING:  

  

Dopen:     

Zondag 17 april 2016 om 13:00 uur.  

  

Liz Muter  

 

  

 

         

PAROCHIEBESTUUR BERICHTEN:  

  

Nieuw: Opgeven van gebedsintenties; parochie.zwartemeer@gmail.com Hoe 
dat gaat vindt u in het parochieel informatiebulletin 2016.  
Bewaarexemplaar  

  

Nieuws van het bestuur.  
De notulen van de Algemene Parochievergadering zijn klaar. Er ligt op het 

parochiebureau een kopie voor iedereen die dit graag wil inzien. Het exemplaar 

was te groot voor het parochieblad.  
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SAM`S KLEDINGINZAMELING ACTIE: 2016 
 

Zaterdag 2 april en Zaterdag 9 april van 10:00 
uur tot 12:00 uur kunt u uw kleding  bij de Kerk 
inleveren.(voor in het portaal)  

 

NIEUWS VANUIT BASISSCHOOL DE BANIER: 

De Viertafel;  
Op onze school willen wij de katholieke identiteit graag een mooi plaats geven in 

het onderwijs en in ons schoolgebouw. Daarvoor creëren wij onder andere een 

mooie thematafel waar het natuurlijke (seizoenen) wordt verbonden met het 

christelijke/katholieke, door middel van foto’s, gedichten, spreuken, beelden en 

symbolen.   

Per bouw (onder-, midden- en bovenbouw) zullen de kinderen samen met hun 
leerkracht de tafel inrichten.  
  

Cursus;  
Juffrouw Jorien Bijen en meester Peter van der Weide volgen dit jaar de cursus 
Godsdienst/levensbeschouwing in Meppel waarin verschillende onderwerpen 
worden belicht die de kern vormen van het katholieke geloof. Meester Peter van 
der Weide neemt de taak als identiteitscoördinator van de school op zich.  
  

Paasviering;  
Op 22 maart om 9.00 uur houden wij met onze school de paasviering in de kerk 
om de Wederopstanding en het begin van het leven te vieren.   
  

Vriendelijke groet,  
Peter van der Weide                 
RKBS De Banier  

  

WERKGROEP KERKBALANS: 

  

DANK VOOR PAROCHIE BIJDRAGE 2016  
Begin van dit jaar hebben een 14-tal vrijwilligers weer bij u de envelop voor de 
actie Kerkbalans in de brievenbus gedaan en enkele weken later weer bij u 
opgehaald.  

Nadat alle enveloppen waren verzameld kon worden begonnen met het 
registreren van de door u toegezegde parochiebijdragen voor het jaar 2016. 
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Onze eerste voorlopige conclusie is dat het totaal van de bijdragen voor 2016 
iets lager is dan voor 2015.  
We zijn blij dat opnieuw weer heel veel  parochianen een bijdrage hebben 
toegezegd.  
 
Sommige parochianen hebben behalve het bedrag van de toezegging ook 
opmerkingen gemaakt op het formulier voor de parochiebijdrage.  
Deze opmerkingen zullen door de werkgroep worden doorgegeven aan het 
parochiebestuur.  
 
Bij deze willen wij als werkgroep u hartelijk dank zeggen voor uw parochie-
bijdrage. (De parochiebijdrage kan tezamen met andere giften in aan-merking 
komen bij de giftenaftrek voor de heffing van inkomstenbelasting).  
Ook willen wij bij deze de 14 vrijwilligers die de enveloppen hebben bezorgd en 
opgehaald hartelijk bedanken voor hun inzet. Hopelijk mogen wij ook volgend 
jaar weer op jullie inzet rekenen.  
 

Namens de werkgroep Kerkbalans. Jan Siebers  
   

DIENST VOOR OUDEREN: 

  

Elke laatste woensdag van de maand, met uitzondering van de zomer-maanden 
juni, juli en augustus, wordt er een dienst gehouden voor ouderen.  
De dienst begint om 14.00 uur en duurt ongeveer een half uur.   
Na afloop kunt u samen met de anderen gezellig even napraten onder het genot 
van een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij.  
De dienst is niet zoals de uitnodiging doet vermoeden alleen bedoeld voor 65-
plussers. Neen iedereen is van harte welkom.  
 
Wilt u graag komen maar heeft u geen vervoer neem dan even contact op met 
Mieke Peters ( 315383 ) of Gretha Suelmann ( 315298 ).  
  

 

EUCHARISTIEVIERING OP WOENSDAGAVOND:  

  

Iedere woensdagavond is in onze kerk een eucharistieviering die begint om 
19.00 uur. Het is een stille mis waarbij er samen een openingslied en een slotlied 
wordt gezongen en onze pastoor een korte uitleg geeft over de lezing en het 
evangelie. De viering wordt trouw bezocht door een vaste groep van 
parochianen, maar er zijn ook vaak gasten.  
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Deze korte viering is uitermate geschikt voor die parochianen die het in het 
weekend veel te druk hebben met bijvoorbeeld sport en familiezaken.  
Het zou mooi zijn als we ook u een keer op een woensdagavond mogen 
verwelkomen.  
  

 
  

Iedereen een vrolijk paasfeest gewenst.  
  

 

  

GEZINSUITBREIDING 

 

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.  

 

 

 

INLEVEREN KOPIJ: 
 
Voor het volgende parochieblad voor vrijdag 1 april 
 
 

OPGELET!    OPGELET!    OPGELET!    OPGELET! 
 
Parochianen van de parochie Zwartemeer en Barger-Compascuum hoeven 
de bon niet!!! in te vullen als ze het parochieblad willen blijven ontvangen.  
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ALGEMEEN NIEUWS 

 

BISDOMBERICHTEN 

Installatie op 14 mei 2016 
 
MGR.  DE KORTE NAAR ’S-HERTOGENBOSCH 
 

Mgr. Gerard de Korte is door paus 
Franciscus benoemd tot de nieuwe 
bisschop van ’s-Hertogenbosch.  
‘Na zevenenhalf jaar moet ik het bisdom 
Groningen-Leeuwarden, dat mij zeer 
dierbaar is geworden, verlaten’, schrijft de 
bisschop aan het pastorale kader en 
parochiebestuurder. In vertrouwen op 
Christus, u kent mijn bisschops-motto, en 
met hoop op een welwillende ontvangst in 
het nieuwe bisdom, aanvaard ik deze 
opdracht.’ 
 

Op zaterdag 14 mei zal Mgr. De Korte de 
bisschopszetel van ‘s-Hertogenbosch in 
bezit nemen. Tot die tijd heeft de paus 
hem benoemd tot apostolisch admini-
strator van het bisdom Groningen-
Leeuwarden. Mgr. De Korte zal begin mei nog wel meereizen met de 
Lourdesbedevaart ter gelegenheid van het zestig jarig bestaan van het bisdom. 
 

Na 14 mei zal het kapittel een diocesane administrator aanwijzen die in functie 
zal blijven tot de komst van een nieuwe bisschop. Het kapittel zal ook een terna 
opstellen, een lijst met drie namen van geschikte bisschops-kandidaten. 
 

Mgr. De Korte vraagt zijn gelovigen in deze dagen voor hem te bidden dat hij de 
kracht ontvangt te blijven werken aan de verkondiging van het evangelie en de 
harmonieuze opbouw van de christelijke gemeenschap. Hij bidt zelf voor een 
goede toekomst van het bisdom Groningen-Leeuwarden en voor een goede 
opvolger die zal willen bouwen aan een hartelijke en heldere 
geloofsgemeenschap. 
 

Mgr. De Korte is ruim zeven jaar bisschop van Groningen-Leeuwarden geweest. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

U kunt zelf een 
advertentie  

aanleveren via de mail, 
maar wij kunnen u  

ook helpen met het 
opstellen van de 

advertentie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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