
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

B
ar

g
er

-C
o

m
p

as
cu

u
m

 

Klazienaveen 

E
m

m
er

-C
o

m
p

as
cu

u
m

 

Zwartemeer 

K
L

A
V

E
R

B
L

A
D

 

1
8

 J
U

N
I 

T
/
M

  

2
2
 J

U
L
I 

2
0
1
6
 

J
A

A
R

G
A

N
G

 1
, 

N
R

 6
 



 

 

Klaverblad  Algemene informatie Pagina | 3 

INHOUDSOPGAVE 

 

Algemene informatie   ................................................................................ 4 

Agenda IPO  ............................................................................................. 7 

Vieringen in de sectie ............................................................................... 7 

Dooprooster  ............................................................................................. 8 

    
 
 
Parochienieuws 

Woord van de pastor ................................................................................ 9 

Alle kleuren van de regenboog  .............................................................. 10 

Zevende bedevaart naar Kevelaer  ........................................................ 10 

 
 
 
De Parochies 

Barger-Compascuum .............................................................................. 12 

Emmer-Compascuum ............................................................................. 16 

Klazienaveen .......................................................................................... 27 

Zwartemeer ............................................................................................. 35 

 
 
 
Algemeen nieuws 

Bisdomberichten  .................................................................................... 45 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Klaverblad  Algemene informatie Pagina | 4 

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

  

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer van het Klaverblad 
is 1 Juli. Kopij kan ingeleverd worden bij de desbetreffende 
parochiebureau’s.  
Gedachtenis-intenties, aangevraagd na deze datum, kunnen niet 
meer opgenomen worden in het Klaverblad.  
Het volgende Klaverblad verschijnt op 22 juli en geldt tot  
8 september 2016. 

VACANT  
Wij zijn met spoed op zoek naar iemand die de opmaak wil doen, of 
als achterwacht wil fungeren bij het opmaken van ons gezamenlijk 
parochie-blad.  
 
Als u zin en tijd heeft en u kunt goed met het programma Word 
overweg, meldt u dan aan bij: 
Pastor Myriam Telefoon: 0591-226172, 
of Annie Tieben Telefoon: 06-27006886  

mailto:pastorjsdezwart@gmail.com
mailto:myriam.oosting@gmail.com
mailto:annie_trip@msn.com
mailto:hermanina@hotmail.com
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BEREIKBAAR VOOR DRINGENDE ZAKEN EN UITVAARTEN 
 

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

Week 24 13 juni t/m 19 juni pastoor De Zwart 

Week 25 20 mei t/m 24 juni pastor Myriam 

Week 25/26 25 juni t/m 3 juli pastoor De Zwart 

Week 27 4 juli t/m 10 juli pastoor De Zwart 

Week 28 11 juli t/m 17 juli pastoor De Zwart 

Week 29 18 juli t/m 24 juli pastor Myriam 
 

Voor het Sacrament van de ziekenzalving moet men zich te allen tijde 
wenden tot pastoor de Zwart  
 
Pastoor De Zwart:  tel. 0591 – 312466 
Pastor Myriam:   tel. 0591 – 22617 
 
 
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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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 

Za. 9 juli IPO-EV  Kl.Veen Henricuskerk 19.00 uur 

Zo. 10 juli IPO-EV Gezinsviering 

+ Programma 
E.Comp. Willehaduskerk 10.00 uur 

Ma. 15 aug. IPO-EV E.Comp. Willehaduskerk 19.00 uur 
 

EV-IPO = Eén Eucharistieviering v.d. vier parochies gezamenlijk. 
 
 
VIERINGEN IN DE SECTIE 
 

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

18 juni 19u00   EV CV 

12de zondag 19 juni 9u00 EV    

19 juni 10u30  EV   

24 juni 19u00   EV  Vormsel 

25 juni 19u00 CV EV   

13de zondag 26 juni 9u00   EV  

26 juni 10u30    EV 

1 juli 19u00 EV    Vormsel 

2 juli 19u00    EV 

14de zondag 

 

3 juli 9u00 EV    

3 juli 10u30  EV 

Geen 
viering ivm. 

150 jr.  

B.Comp. 

 

9 juli 19u00 IPO-EV    

15de zondag 

 10 juli 10u00    

IPO-EV 
Gezins- 

viering + 
Programma 

16 juli 19u00   EV CV 16de zondag 

Begin 
zomervakantie 

17 juli 9u00 EV    

17 juli 10u30  EV   
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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 

KL.VEEN 29 augustus 20.00 uur 
B.COMP 18 sept. 13.00 uur 

KL.VEEN 25. sept. 13.00 uur 

E.COMP 19 september 20.00 uur 
E.COMP 

Okt.-datum  

in overleg 
13.00 uur 

ZW.MEER 16 oktober 13.00 uur 

B.COMP 26 oktober 20.00 uur 
B.COMP 6 november 13.00 uur 

KL.VEEN 20 november 13.00 uur 

ZW.MEER 23 november 20.00 uur 
E.COMP 

Dec.datum 

In overleg 
13.00 uur 

ZW.MEER 4 december 13.00 uur 

 
In de maanden juli en augustus zijn er geen doopvieringen 

 

 

 

 

AFWEZIGHEID PASTOR MYRIAM 

Van 1 tot en met 10 juli is pastor Myriam afwezig in verband met retraite 

Als u dringende vragen hebt, kunt u zich tot pastoor de Zwart wenden. 
Deze neemt tijdens deze periode ook de uitvaartwacht waar.  
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.WOORD VAN DE PASTOOR 
 
Geloofsbelijdenis 
In de loop van het kerkelijk jaar leren wij het geheim van Gods wezen steeds 
beter kennen. Hem helemaal kennen, zullen we wellicht niet eerder dan 
wanneer wij Hem mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Maar in de loop 
van het jaar hebben wij God leren kennen als Vader en Schepper, als Zoon 
en Verlosser, als Heilige Geest, de Voltooier en Trooster. Op de zondag na 
het Pinksterfeest hebben we daarom ook de Heilige Drievuldigheid gevierd 
als een zondags hoogfeest.  
 
Tijdens de H. Mis drukken wij geloof in de Drieëne God altijd plechtig uit in 
de geloofsbelijdenis. Dit is een tekst, overgeleverd vanaf zeer vroeg in onze 
kerkgeschiedenis. Een eerbiedwaardige en plechtige tekst en een 
uitdrukking van ons gemeenschappelijke geloof. Soms kom je ook teksten 
tegen die ook geloof uitdrukken maar dan meer op basis van persoonlijk 
geloof. Soms raakt zo’n je helemaal niet, soms ook heel diep. Onlangs kwam 
ik zo’n tekst tegen.  
 
 

Ik geloof in een God die in de hemel woont, 
waar Hij alles overziet van Zijn troon. 
Al begrijp ik alles niet in mijn leven, 

er wordt niet overal antwoord op gegeven. 
Ik geloof in een God die alles onder controle houdt, 

al lijkt het in mijn ogen soms wel fout. 
Ik mocht mijn leven in Zijn handen leggen, 

Hem volgen in alles en alleen maar amen zeggen. 
Ik geloof in een God die Zijn Zoon heeft gegeven, 
door Zijn sterven en opstaan mag ik eeuwig leven. 
Door Zijn bloed mag ik een kind van de Vader zijn, 

dit maakt mij stil, nederig en klein. 
Ik geloof in een God die de Heilige Geest heeft gegeven, 

Hij is een belangrijk onderdeel in mijn leven. 
Hij leert mij hoe ik door mijn leven mag gaan, 
als ik het niet weet wijst Hij de juiste weg aan. 

 
 
Mogen wij steeds, als wij de geloofsbelijdenis uitspreken, plechtig en 
gezamenlijk in de H. Mis of persoonlijk op andere momenten steeds Gods 
nabijer weten en bevestigd worden in onze relatie met Hem.  
 

Vr.gr. pastoor De Zwart 
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ALLE KLEUREN VAN DE REGENBOOG 

Dat is het thema van de IPO-gezinsviering op 10 juli. En het belooft een 
kleurrijke viering te worden!  
Een kleurrijke en muzikale viering waarin drie kinderkoren mee gaan doen, 
en waar kinderen niet op hun stoel hoeven te blijven zitten. 
Een viering in de open lucht, tenzij het gaat regenen natuurlijk. Mensen die 
wel graag op een stoel willen zitten kunnen deze het beste meenemen. Er 
zijn slechts enkele zitplaatsen beschikbaar 
En  na afloop.............. is er wat te drinken en wat lekkers voor iedereen. En 
kunnen de ouders elkaar ontmoeten en de kinderen losgaan in leuke 
activiteiten. 
Alle opa's en oma's, ouders en kinderen en andere parochianen zijn van 
harte uitgenodigd! 
Graag tot ziens op 10 juli! 
 
Wat: IPO-gezinsviering met Pastoor de Zwart als voorganger en drie 

kinderkoren 
 
Waar:  het veld bij de kerk van Emmer-Compascuum 

 
Wanneer:  10 juli om 10 uur 
 

ZEVENDE BEDEVAART NAAR KEVELAER 
 
op vrijdag 26 augustus 2016  
vanuit de Kanaalstreek en 
Zuidoost-Drenthe 

Ook dit jaar wordt er weer een 
gezamenlijke bedevaart naar Kevelaer 
georganiseerd vanuit de Kanaalstreek 
en Zuidoost-Drenthe. Om een aantal 
redenen een bijzondere bedevaart. Het 
is allereerst de zevende keer (een 
bijzonder bijbels getal). Het is verder 
een bedevaart in het Jubeljaar van de 
Barmhartigheid. 

Net als in de kathedralen is ook in de 
basiliek van Kevelaer een heilige deur 
waardoor we naar binnen zullen gaan 
en waarmee een grote genade 
ontvangen kan worden. Voorts zullen 
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we in Kevelaer ’s middags bij de kleine en de grote kruisweg optrekken met 
pelgrims uit Oost-Twente. Vanuit deze streek wordt al meer dan honderd jaar 
jaarlijks een bedevaart georganiseerd.  

Het gaat om een eendaagse pelgrimage: vrijdag 26 augustus 2016. Dat is 
de laatste vrijdag in de zomervakantie van de scholen. Kinderen en gezinnen 
kunnen dus ook mee.  
 
De acolieten en misdienaars uit onze parochies mogen net als vorig jaren 
gratis mee. Ook belangstellenden buiten onze eigen regio zijn van harte 
welkom. In Kevelaer zullen we ’s middags bij de kleine en grote kruisweg 
gezamenlijk optrekken met gelovigen afkomstig uit Oost-Twente. 

Er zal - net als de afgelopen drie jaar - één centrale opstapplaats zijn: de 
parkeerplaats bij de Rooms-Katholieke Kerk van de H. Henricus te 
Klazienaveen (Stellingstraat Zuidzijde 4). Mocht u meewillen, geef dan uw 
naam, adres en telefoonnummer door. 

 
Opgave 
U kunt zich – voor zaterdag 13 augustus a.s. - op onderstaand adres 
opgeven:  
de parochieadministratie van de H. Willibrordusparochie,  
Wilhelminasingel 2a,  
7741 HK Coevorden:  
tel. 0524-51.27.76, email: R.Pa1@kpnplanet.nl. 
(geopend woensdag van 9.30 tot 11.45 uur en van 14.00-16.00 uur). 
 
Kosten 
De kosten bedragen € 20,00 per persoon (inclusief programmaboekje) en 
kunnen op vrijdag 26 augustus a.s. bij de bus worden voldaan.  
 
U dient zelf voor uw eten en drinken te zorgen.  
 
Deelnemers worden vriendelijk verzocht om op vrijdag 26 augustus a.s. om 
7.15 uur in Klazienaveen te zijn.  
We vertrekken vandaar precies om 7.30 uur.  

 

 

mailto:R.Pa1@kpnplanet.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 en 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 
 
KERKBESTUUR 
Voorzitter: Pastoor De Zwart tel. 312 466 pastorjsdezwart@gmail.com 
Secretaris: Herman Linnemann tel. 349 333 h.linnemann@kpnmail.nl 
Penningm.: 
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 

Zaterdag 18 juni 19.00u – Eucharistieviering 
Voorganger:          Pastoor de Zwart 
Koor:          Dameskoor  
1ste Collecte:          Eigen kerk 
2de  Collecte          Onderhoud kerk 
 
Gebedsintenties: 
Gezusters Wielage, Fam. Linneman-Rass, Ouders Cramer- Tubben, Jan 
Heller, Chris Weinans, Ouders Wehkamp-Keuter, Willy Menzen, Ouders 
Ahlers-Lingenaar, Ben Schulte, Ouders Scholte-Albers- Hemmen, Ouders 
Hake Cramer, Fam. Nijzing- Heller, Ouders Heller-Bols,vader Herman 
Heller, Jan Pruim , Ouders Tiben- Robben, Herman Tubben, Herman 
Tubben, Ouders Berends-Lippold, Bernard Lucas Gepken, Hendrik Heller, 
Herman Wolken, Ouders Peters-Lingenaar, Mieke Peters-de Vries, Jan 
Caspers,Jan Kuhl, Jo Gosevoort, Johan Hake, Ouders Hölscher-Arling, 
Leid Schulte-Gosevoort, Frans Wittendorp, 
 
 
Dinsdag 21 juni 19.00u – Eucharistieviering 
Voorganger         Pastoor de Zwart 
 
 
Vrijdag 24 juni 19.00u –  Heilig Vormsel 
 
Gebedsintenties 
Lillian Grummel, Opa Gerdes, Opa Scherpen en Luut Lukkien. 

 
Zondag 26 juni 09.00u – Eucharistieviering 
Voorganger:        Pastoor de Zwart 
Koor:        Herenkoor 
1ste Collecte        Eigen kerk 
2de Collecte        Onderhoud kerk 
 
Gebedsintenties: 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker,  
Gezusters Wielage, Ouders Hartmann-Gerdes, Ouders Ahlers-Lingenaar, 
Ben Schulte, Ouders Hake Cramer, Hendrik Dijck, Jan Pruim , Ouders 
Tiben- Robben, Ouders Bryan-Hölscher, Fam. Berends-Hölscher, Herman 
Wielage, Ina Rolfers, Abel Rolfers en dochter Heleen, Jo Gosevoort, Leid 
Schulte-Gosevoort 
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Dinsdag 28 juni 19.00u – Eucharistieviering 
Voorganger         Pastoor de Zwart 
 
 
Zondag 3 juli 10.00u Openingsontmoeting i.v.m 150jaar BC 
Aansluitend om 11.30u opening expositieschuur Hoogveenkerkhof 
 
 
Dinsdag 5 juli 19.00u – Eucharistieviering 
Voorganger Pastoor de Zwart 
 
 
Zondag 10 juli 10.00u     IPO gezinsviering in Emmer Compascuum 
 
 
Maandag 11 juli 8.45u    Schoolviering 
 
U bent hierbij allen van harte uitgenodigd om samen met de kinderen en 
leerkrachten het schooljaar af te sluiten.  
 
De intenties van zaterdag 2 juli en zondag 10 juli komen te vervallen 
vanwege geen vieringen in onze parochie. 
Deze worden dan gelezen in het weekend van 16 juli. Wilt u de intentie 
op een andere datum laten lezen? Neem dan even contact op met de 
gastvrouwen. Donderdagavond 18.30u-19.30u 
 
 
Zaterdag 16 juli 19.00u – Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor de Zwart 
Koor: Herenkoor 
1ste Collecte Eigen kerk 
2de Collecte Onderhoud kerk 
 
Kosters:   
G. Wolken 0591-349033 
M.vd Aa: 0591-349144 
S.Karstenberg 06-40042474  
 
 

OUDERENVIERING: 
 
In de maanden juli en augustus zijn er geen ouderenvieringen. 
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LET OP !! 
 
Het parochiebureau is tijdens de zomervakantie van 16 juli t/m 28 augustus 
gesloten.  
 

IN MEMORIAM 
 

In dankbare herinnering aan 
 

Maria Aleida Schulte – Gosevoort 
 

Leid 
 
Ze werd geboren op 1 augustus 1939 in Barger Compascuum Daar trouwde 
ze op 12 november 1960 met Andreas Schulte. Samen kregen zij 2 zoons 
Henk en Luc. Ze was een liefdevolle vrouw, moeder en oma. 
In de vroege ochtend van 17 mei 2016 stierf Leid totaal onverwacht, 
Slechts enkele weken na haar broer Jo . 
Na de H. mis ten afscheid is ze begraven op ons parochiekerkhof. 
 
We wensen haar man, kinderen en (achter)kleinkinderen heel veel sterkte. 
 
 

GEFELICITEERD!! 
 
We willen eenieder die de komende periode iets te vieren heeft namens de 
parochie van harte feliciteren. 
 
 

MEDEDELING: 
 
Wegens ziekte en onderbezetting in het kerkbestuur, is er nog geen 
verslag van de informatieavond van 10 maart jl. We doen ons best om dit in 
het volgende klaverblad te plaatsen. 
We hopen op uw begrip. 
 
   Namens het kerkbestuur 
   Truus Dijck 

 
Let op!! Het volgende Klaverblad loopt i.v.m. de zomervakantie van 
23 juli t/m 6 september.  
 
Wilt u uw gebedsintentie voor die periode, in dit blad hebben? 
Lever het dan in voor Vrijdag 2 juli 
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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: 
NL71 RABO 0135 1018 32  
t.n.v. R.K. Kerkbestuur 
 

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

 
 

PAROCHIEBUREAU 
Gevestigd in het Parochiehuis  Hoofdkanaal OZ 82 A 
    7881 CN  EMMER COMPASCUUM 
Geopend op: 
maandag  van 11.00-12.00 
donderdag  van 11.00-12.00 
zaterdag   van 10.00-12.00 stuurgroep aanwezig 
 
KERKBESTUUR 
Voorzitter   pastoor De Zwart tel. 31 24 66 
Vicevoorzitter   Allidus Ahlers  tel. 35 40 93 
Secretaris   Theo Sewüster  tel. 35 49 67 
Penningmeester  Tineke Koop  tel. 35 16 43 
Bestuurslid kerkhofbeheer Joh Heine  tel. 35 19 05 
 
CARITAS 
De Parochiële Caritas verleent financiële bijstand aan personen en gezin-
nen als er sprake is van een noodsituatie waarin de wettelijke bestaande 
voorzieningen niet voorzien. Contactpers.: René Berendsen, tel. 353630 
 
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 18-19 juni 
 
Zaterdag 18 juni -  19.00 uur - W.+Comm.viering 
Voorganger: Pastor Myriam 
Acolieten: Herman Bredek, Annemiek Bos 
Lector: Mariska Zwols 
Koor: Dames 
Koster: José Wessel 
 
 
Maandag 20 juni -  19.00 uur 
Voorganger: Pastoor De Zwart 
Misdienaars: Leonore van der Knaap, Jo-Ann Loves 
Koster: Margriet Ahlers 
 
   
Gedachtenis werd gevraagd voor 
Greetje Schulte-Heller, Hendrik Trip en Engelina Trip-Welling, Boelie 
Rouw, Theo van Mensvoort, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-
Ellermann, Harm Hooiveld, fam. Geerdink-Jansen, Familie Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Gea Sulman en Hans Sulman, Theresa de Roo, overl. ouders 
ter Veen-Borghuis en zoon Rieks en Herman, Maria Wilhelmina Wolthuis-
Weghorst, Ria Teiken,Hilvert Wilts en Gretha Wilts-Welling, Johan 
Bernhard Welling en Leentje Welling-Voskuil, Johann Hermann Spijker, 
ouders Over-Wubbels, overl. ouders Ahlers-Koop en dochter Joke,  
Herman Wilhelm Tieben en Engelina Tieben-Schulte, Harm Ahlers en 
Leida Ahlers-Hüsers,  Theo Tieben en echtgenote, Theo Bentlage en 
echtgenote, Ben Wessel, Gerard Wessel, 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, Albertus Zomer, Jan Geert Meijer, Alida Adriana Hulsebosch-
Schoorl, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, 
Fanny Geerdink en Riek Geerdink-Abeln, Herman Heijnen en Annie 
Heijnen-Greve, Herman Willem Heijnen (jaargedachtenis), Jo Siekman, 
Echtpaar Joosten-Hulleman, Geert Harm Thole, Hennie Bredek, Ouders 
Thole-Kloppenburg. 

 
 
 
 



 

 

Klaverblad  Emmer-Compascuum Pagina | 18 

WEEKEND 25-26 juni 
 
Zondag 26 juni -  10.30 uur - Euch.viering 
Voorganger: Pastoor De Zwart 
Acolieten: Larissa Witteveen, Daphne Welling 
Lector: Jolien Dyck 
Koor: Heren 
Koster: Margriet Ahlers 
 
 
Maandag 27 juni -  19.00 uur 
Voorganger: Pastoor De Zwart 
Misdienaars: Gerrit Bredek, Jarno Pol 
Koster: René Berendsen 
 
Gedachtenis werd gevraagd voor 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, 
Familie Mulder-Wolters, Eduard van Mensvoort, Bé Möller, Jozef Sturre, 
Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Hilvert Wilts en 
Gretha Wilts-Welling, Jan Hoesen en Kina Hoesen-Weggemans, Willem 
Buurman, Maria Margaretha Ahlers-Hoezen, ouders Thole-Kloppenburg, 
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, Geert Harm Thole, Hennie Bredek, Rika Harms-Schulte.  

 
WEEKEND 2-3 juli 
 
Zaterdag 2 juli -  19.0 uur - Euch.viering 
Voorganger: Pastoor De Zwart 
Acolieten: Julia Pol, Inge Bolk 
Lector: Jorinde Wessel 
Koor: Dames 
Koster: René Berendsen 
 
 
Maandag 4 juli -  19.00 uur 
Voorganger: Pastoor De Zwart 
Misdienaars: Leonore van der Knaap, Jo-Ann Loves 
Koster: José Wessel 
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Gedachtenis werd gevraagd voor 
Greetje Schulte-Heller, ouders Siekman-Gers en kinderen Gerard, Herman 
en Gea, Theo van Mensvoort, overl. fam. Herbers-Ellermann, Familie 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno 
Timmer, Ria Teiken,Truus Over-Meijer, Hendrik Koop en Annie Koop-
Schoemaker, overl. ouders de Groot-Kaiser, Diny Hendriks, Herman 
Wilhelm Tieben en Engelina Tieben-Schulte, overl. fam. Twickler-Elling, 
Renk Kuper, Hendrik Hermannus Frederik Deiman en Maria Bonaventura 
Engelina Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, 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, Henk Scheven, Geert Harm Thole, Bernadine Heijne-
Scheven, Hennie Bredek, Geert Hendrik Mensen en Roelofje Mensen-
Lange, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen. 

Voor maandag 4 juli intentie voor Kobus Berkhout 
 

WEEKEND 9-10 juli 
 
Zondag 10 juli -  10.30 uur - Euch.viering  - VAKANTIE-VIERING 
Voorganger: Pastoor De Zwart 
Acolieten: Naomi Emming, Marell Mulder 
Lector: Ria de Vries 
Koor: Xtra Eigen-wijs 
Koster: José Wessel 
 
Maandag 11 juli -  19.00 uur 
Voorganger: Pastoor De Zwart 
Misdienaars: Rianne Hoesen, Marieke Arling 
Koster: Margriet Ahlers 
 
Gedachtenis werd gevraagd voor 
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, 
Familie Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, 
overl fam Wilming, Gerard Mensink, overl. ouders Teiken-Schulte, echtpaar 
Wolters-Twickler, Johann Hermann Spijker, Hendrik Wessel en Geertruida 
Wessel-Alberts, Jan Caspers, ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, 
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Alida Adriana 
Hulsebosch-Schoorl, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-
Robben, Fanny Geerdink en Riek Geerdink-Abeln, Herman Heijnen en 
Annie Heijnen-Greve, Geert de Vries en Maria Elisabeth de Vries-Bos, 
Hennie Bredek 
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WEEKEND 16-17 juli 
 
Zaterdag 16 juli -  19.00 uur – W.+Comm.viering - begin zomervakantie 
Voorganger: Pastor Myriam 
Acolieten: Rianne Hoezen, Marissa Herbers 
Lector: Eric Meijer 
Koor: Dames/Heren 
Koster: Margriet Ahlers 
 
Maandag 18 juli -  19.00 uur 
Voorganger: Pastoor De Zwart 
Misdienaars: René Berendsen 
Koster: René Berendsen 
 
Gedachtenis werd gevraagd voor 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Geerdink-
Jansen, Familie Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-
Weghorst, Ria Teiken,Herman Wilhelm Tieben en Engelina Tieben-
Schulte, Gerhardus Henderikus Wortelboer en Maria Anna Martha 
Wortelboer-Sanderink, Renk Kuper, Hendrik Hermannus Frederik Deiman 
en Maria Bonaventura Engelina Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, 
Jan Geert Meijer, Alida Adriana Hulsebosch-Schoorl, Johan Bernard 
Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Jo Siekman, Hennie 
Bredek. 
 
De volgende weekendviering is op zondag 24 juli 
Pastoor De Zwart gaat voor in deze eucharistieviering 
 
Koster van de week 

Van ma 20 juni t/m zon 26 juni Margriet Ahlers 

Van ma 27 juni t/m zon 3  juli René Berendsen 

Van ma 4 juli t/m zon 10 juli José Wessel 

Van ma 11 juli t/m zon 17 juli Margriet Ahlers 

 
 
Parochiebureau 

 

Ma  20 juni Bernadette  
de Roo 

 Don  7 juli Bernadette  
de Roo 

Don 23 juni Tilda Heine Don 14 juli Mieke Hoesen 

Ma  27 juni Tiny Hogenbirk Don 21 juli Tiny Hogenbirk 

Don  30 juni Christa Schut Don  28 juli Tilda Heine 
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FAMILIEBERICHTEN 

 
 
Geboren 
Op 16 april is geboren 

Julia 
Dochtertje van Jeroen en Maike van Ginkel,  

en zusje van Florien. 
Zr. Damasastraat 9, 7881 MP EC 
We wensen de familie heel veel geluk  
met hun dochter en zusje. 
 
 
Doop   
Op 19 juni is gedoopt  

Merijn Martijn Nicky 
 

Zoontje van Micha van der Weg & Leandra Heller  
en broertje van Sem en Julian. 

Laan van de Iemenhees, 7823 JL EMMEN   
We wensen de familie alle goeds! 
 

 

 
Verhuisd: 
Herman Rienties en Rita Bürmann zijn verhuisd  

van Spoel 82 EC  

naar De Lemzijde 76A, 7823 SG Emmen 
We wensen hen een heel goede tijd op hun nieuw adres. 

 
 

Rooster kerkschoonmaak 

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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Jarigen 75 jaar en ouder  

dhr. H.Pol Kloosterweg 16 7881 LE EC 24-6-1937 

Mw .M.Graafsma-van Luijn Hoofdkan.oz 81S 7881 CN EC 25-6-1933 

zr.E.Petterson Zuidsingel 40 3811 ED Amersfoort 2-7-1923 

mw. K.von Hebel- 
v. Dijken 

Spoel 97 7881 BN EC 9-7-1932 

dhr.J.W.Wellen Kloosterweg 10 7881 LE EC 9-7-1941 

dhr.H.W.Smits Kloosterweg 8 7881 LE EC 13-7-1938 

Alle jarigen een heel fijne dag gewenst 

 
 

 
 

CONTACTMIDDAG 
 
Op dinsdag 5 juli 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 
 
 

ATTENTIE – ATTENTIE - ATTENTIE 
 
Aanmelden parochieblad kan NU NOG VOOR HET LAATST! 
Het parochieblad dat u nu ontvangt, is de laatste die naar álle 
parochianen wordt gestuurd.  
Het volgende blad wordt ALLEEN verstuurd naar parochianen die zich 
hiervoor aan hebben gemeld. 
Opgeven blijft natuurlijk altijd mogelijk! 
Als u zich al aangemeld heeft dan hoeft u dit niet weer te doen. We stellen 
het wel op prijs dat u de bon invult en inlevert. Op die manier kunnen we de 
binnengekomen bijdragen aan de persoon linken die hierbij hoort.  
 
LET OP: 
U ontvangt géén acceptgiro! Het bedrag dat u wilt betalen, kunt u over-
maken op: NL71 RABO 0135 1018 32 t.n.v. R.K. Kerkbestuur met 
vermelding ‘Parochieblad’. 
Uw vrijwillige bijdrage betaalt u aan de parochie van Emmer Compascuum. 
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VERLOTING PAASKAARS 2015 
 
Op zondag 29 mei heeft pastoor De Zwart de trekking van de verloting van 
de paaskaars verricht. De gelukkige winnaar is geworden: Minie Wessel 
Bentlage. Van harte gefeliciteerd! 
 
 

DIVERSE SPAARACTIES IN ONZE PAROCHIE 
 
In onze parochie hebben we een aantal spaaractie. We sparen houdbare 
voedingswaren en huishoudelijke artikelen voor de Voedselbank.  
U kunt dit inleveren in het Parochiehuis en achter in de kerk. 
 

Daarnaast sparen we Douwe Egberts spaarpunten. Deze kunnen bij Douwe 
Egberts verzilverd worden voor pakken koffie. 
 

We hebben ook een vraag gekregen om dopjes te sparen voor een Geleide 
hond. Hieronder vindt u de informatie: 
 
Oproep dopjes sparen 
Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van b.v. frisdrankflesjes of 
melkpakken. Gooi ze niet weg, maar lever ze in! U ontlast het milieu en 
steunt zo KNGF Geleidehonden. Aangezien zowel het inzamelen, sorteren 
als het transport door vrijwilligers wordt uitgevoerd, komt de gehele 
opbrengst ten goede aan de opleiding van onze geleidehonden. 
U hoeft de dopjes alleen schoon en droog in te leveren. 
Achterin de kerk en in het Parochiehuis staat een doos waar u ze in kunt 
doen. Bij voorbaat hartelijk bedankt 
 
 

BESTE MEDEPAROCHIANEN 
 
Ruim 10 jaar terug ben ik gevraagd om mee te doen in het kerkbestuur.  
Ik heb toen gezegd: als ik uit de gemeenteraad stap wil ik wel secretaris 
worden van het kerkbestuur. Het is anders gelopen. Penningmeester  
Ben van Nimwegen vertrok naar Thailand en ik ben hem opgevolgd in 
2006/2007. Helaas weinig tijd om in te werken. Als statisticus ben ik wel 
vertrouwd met cijfers en getallen maar met een euroteken ervoor ben ik 
onhandig. Toch is het w el gelukt de centjes te beheren, in positieve zin zelfs. 
De parochianen waren meestal ook soepel, al ging er heel af en toe wel iets 
mis. Na acht jaar ben ik gestopt en Tineke Koop is mij opgevolgd. Af en toe 
doe ik nog wat om subsidies te verkrijgen voor de kerk. 
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Vrijdag 20 mei was het 
afscheidsetentje bij 

Robben in 
Hebelermeer, heerlijke 

asperges. Ook een 
gedicht was er, 

bloemen voor Annie en 
een cadeaubon voor 

mij. Hartelijk dank 
hiervoor. Ik blijf met 

plezier lid van de 
parochie en zal mij 

blijven inzetten waar ik 
kan.      Hartelijk dank, mede namens Annie, Herry Thole 

 
ALS U MOEITE HEEFT OM ROND TE KOMEN MET UW INKOMEN 

 
Als u moeite heeft met uw administratie/formulieren en het lukt u niet om 
overzicht te houden over uw financiën, dan kunt u misschien wel wat hulp 
gebruiken. Wij als parochie kunnen u het volgende bieden; 

 Een luisterend oor. 
 Het op orde brengen van uw administratie 
 Het invullen van formulieren. 

U kunt met u vragen elke 1e zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00, 
terecht  op de bovenverdieping in ons Parochiehuis, Hoofdkanaal OZ 82, 
te Emmer Compascuum. 
Onze parochiane Mariëlle Oost staat u dan te woord. Zij heeft ook kennis 
van schuldhulppreventie en kan u doorverwijzen naar eventueel een andere 
instantie. Zij is ook bereikbaar op telnr. 06-29604768. 

 
ST WILLEHADUS PAROCHIE ERG ACTIEF 

 
De St Willehadus parochie in Emmer-Compascuum is erg actief en heeft 
altijd wel wat op het programma staan. Een half jaar terug druk aan het 
repeteren voor de Jaarlijkse Kerstmusical, ca 40 spelers, jong en oud, 
bomvolle kerk. Met Palmpasen een unieke uitvoering van The Passion in 
samenwerking met de PKN en Baptisten. Enthousiaste jongeren speelden 
grandioos, voorafgaand door een processie door het dorp. Bomvolle kerk. 
Maria Vespers inclusief een processie over het kerkhof en aanbidding bij de 
kapel, volle kerk. Zondag 5 juni de jaarlijkse, nu alweer 10e, midzomermarkt, 
ook weer met veel jongeren. Een rommelmarkt, boekenmarkt, fancyfair, bar, 
verloting, spelletjes, spekkedikken, enz.          

            Herry Thole, parochiaan en marktcommissie 
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NIEUWS VAN RKBS DE HOEKSTEEN 
 
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: 
 12 juli ophalen 13 juli (1 wk eerder i.v.m. zomervakantie) 
 
 
 
Peuteropvang van start bij RK basisschool ‘De Hoeksteen’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 6 juni beginnen we op onze school met onze peuteropvang.  
Peuters zijn welkom op:  

 maandag en dinsdag van 8.30 tot 14.30 uur en 

 op woensdag van 8.30 tot 12.15. 

Voor informatie over de onkosten kunt u contact opnemen. 
R.K.B.S. ‘De Hoeksteen’, Hoofdkanaal OZ 86,  
7881 CN  Emmer Compascuum 
 

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

 

 
VOLGEND KLAVERBLAD: 

 
Loopt van 22 juli tot 8 september 

 
 

Kopij inleveren: uiterlijk 29 juni 
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KLAZIENAVEEN - PAROCHIE HEILIGE HENRICUS 

 

 
 

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

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

 
MISINTENTIES EN KOPIJ VOOR DE VOLGENDE ECHO 
Inleveren voor vrijdag 27 mei 
Kopij (geen misintenties) kan ook per e-mail: henricusparochie@hetnet.nl  

 
R.K. UITVAARTVERENIGING ‘IN CHRISTO SALUS’ 
Voor inlichtingen en opgaven van adreswijzigingen, geboorten enz.:  
T.M. Valentin, Meridiaan 106, 7891 EJ Klazienaveen. Tel. 0591-312499. 
Uitsluitend voor zaken van “In Christo Salus”.  

         
MELDEN STERFGEVAL 
Bij een sterfgeval kunt u zich in verbinding stellen met 
uitvaartleider  
H.J. Harmes, tel. 0591-394528, mobiel 06-22480061. 

 
OUD PAPIER MIDDELKOOPSCHOOL  
De container staat doorlopend aan De Kring in het 
tuinbouwcentrum.  

 
OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL                    
De container staat achter Top1Toys.  
Tijdens de openingsuren kunt u uw papier daar brengen.. 
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VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES 
 
Zo. 19 juni 09.00 uur: Eucharistieviering. Vaderdag. 
Viering:  12e zondag na Pasen. 
Voorganger:   Pastoor de Zwart. 
Akolieten groep 2:  S.Karstenberg-H.Maatje-D.Tuma 
Koor :     Dameskoor. 
 
Gebedsintenties: 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overleden kinderen; 
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker; 
Mannus Plas en Maria Helena v.Rijswijk en zonen Gerry en Jan; Bernard 
Többen; Toon Loves en overleden familie Loves en Tholen; Jan Koop en 
zoon Gerard; Marie Kloppenburg en overleden familie; Johan Bernard 
Cosse en Maria Margraretha Hoffard en zoon Bennie en schoonzoons 
Joop en Bennie; Toon Veringa; Johannes  Bernardus Kolmer; Hendrikus 
Gerhardus Loves; Martinus Prinsen en Maria Aleida Koop; overleden 
ouders Tenfelde-Prinsen en overleden kinderen; Joop Wübkes; Jo Eikens 
en zoon Jo; overleden ouders Többen-Tubben; overleden ouders Heijnen- 
Wittendorp; Annie Bakker-Roewen; Jan Roufs en Harm Kolmer; overl. 
Ouders Valke Tholen; Maria Elisabbeth Grol-Rolfes; Toon Loves en  
Annie Loves-Tholen en overleden familie Loves-Tholen; alle vaders familie 
Wittendorp-Kloppenburg; Harm Hendrik v Os en Femia Maria Heijnen, 
Johan Herman Koop en Johanna Maria Hemel en Willem Rolink; Sophia 
Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf; Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting Peters; Herman Hemelt; Maria Gezina van 
Ommen-Becker; Johannes Lambertus van Dijk; Jan Ronde;Overl. ouders 
Arling-Peters en overl. kinderen; Gerard Haverkort. 
                                                 
Do. 23 juni 19.00 uur: Eucharistieviering. 
Voorganger:   Pastoor de Zwart. 
Gebedsintentie:  Johannes Henderikus Rolink 
 
Za. 25 juni 19.00 uur: Woord- en Communieviering. 
Viering:  13e zondag na Pasen. 
Voorganger: Pastor Myriam. 
Koor:   Herenkoor. 
 
Gebedsintenties: 
Maria Aleida Hoffard Langen; Jo en Grietje Wesseling- van Os en zoon 
Benny; Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der 
Werf; Maria Gezina van Ommen-Becker; Johannes Lambertus van Dijk; 
Jan Ronde. 
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Do. 30 juni 19.00 uur: Eucharistieviering  
Voorganger:  Pastoor de Zwart. 
 
Gebedsintentie: 
Johannes Henderikus Rolink. 
 
 
Vr. 01 juli 19.00 uur: Eucharistieviering.  
                                   Toediening van het H.Vormsel. 
Voorganger:  Pastoor de Zwart. 
Koor:   Young Voices. 
 
Gebedsintenties:  
Jo Rocks, opa van Daphne. 
 
 
Zo. 03 juli  09.00 uur: Eucharistieviering. 
Viering:   14e zondag na Pasen. 
Voorganger:  Pastoor de Zwart. 
Acolieten groep 3:  J.Lohuis-H.Slip-T.Knegt. 
Koor:   Samenzang. 
 
Gebedsintenties: 
overleden ouders Bruins-Arling; Angela Dina Ellerman en Steffen Groen; 
Maria Regina Heller-Wehkamp; Sophia Maria Magdalena van der Werf-
Tieben en Henk van der Werf; Bennie Heidotting en Griet Heidotting 
Peters; Maria Gezina van Ommen-Becker; Johannes Lambertus van Dijk; 
Jan Ronde. 

Na afloop koffie in de parochiezaal. 
 
 
Wo. 06 juli 10.00 uur: Eucharistieviering Dillehof. 
 
 
Do. 07 juli 19.00 uur: Eucharistieviering.  
Voorganger:  Pastoor de Zwart. 
 
Gebedsintentie:   
Johannes Henderikus Rolink. 
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Za. 09 juli 19.00 uur: Eucharistieviering. KINDERWOORDDIENST. 
Viering:  15e zondag na Pasen. 
Voorganger:  Pastoor de Zwart. 
Akolieten groep 1:  B.Menzen-R.Harmes-P.Snippe. 
Koor:   Jesus Freaks. 
 
Gebedsintenties: 
Johan Koop; Mannus Plas en Maria Helena v.Rijswijk en zonen Gerry en 
Jan; Toon Veringa; Angela Dina Ellerman en Steffen Groen Sophia Maria 
Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der    Werf; Lubertus 
Beukers en Maria Magretha Hemel en Johannes Hermannus Hemel en 
overl fam.; Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters; Maria Gezina van 
Ommen-Becker; Johannes Lambertus van Dijk; Jan Ronde 
 
 
Do. 14 juli 19.00 uur: Eucharistieviering.  
Voorganger:  Pastoor de Zwart. 
 
Gebedsintentie: 
Johannes Henderikus Rolink. 
 
 
Zondag 17 juli 09.00 uur: Eucharistieviering.     
Viering:  16e zondag na Pasen. 
Voorganger:  Pastoor de Zwart. 
Akolieten groep 2:  S.Karstenberg-H.Maatje-D.Tuma. 
Koor:  Dameskoor.  
 
Gebedsintenties: 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overleden kinderen; 
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker; Jan 
Roufs en Harm Kolmer; Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en 
Henk van der Werf; Bennie Heidotting en Griet Heidotting Peters. 
 
 
Do. 21 juli 19.00 uur: Eucharistieviering.  
Voorganger:  Pastoor de Zwart. 
 
Gebedsintentie:  
Johannes Henderikus Rolink. 
 
  
Za. 23 julli 09.00 uur: Woord- en Communieviering.  
 



 

 

Klaverblad   Klazienaveen  Pagina | 31 

VERGADERINGEN ENZ. 
Vr. 01 juli 14.30 uur:  Oefenen vormsel. 
Di. 05 juli 19.00 uur:  Redactie Klaverblad. 
 
 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 
Zo. 19 juni  G.Timmerman tel. 317726 
Za. 25 juni B.Menzen tel. 316132 
Zo. 03 juli A.Heijnen tel. 315653 
Za. 09 juli A.Verdel tel. 312976 
Zo. 17 juli G.Többen tel. 317515 
 
 

 
KOSTERS 

   
13 juni t/m 19 juni H.Beukers tel. 315725 
20 juni t/m 26 juni A.Peters tel. 313627  
27 juni t/m 03 juli M.Koop tel. 312241 
04 juli t/m 10 juli J.Lohuis tel. 313286 
11 juli t/m 17 juli H.Beukers tel. 315725 
18 juli t/m 24 juli A.Peters tel. 313627 
 

 
 

PERSONALIA 
 
Gefeliciteerd: 
Wij willen allen die de komende periode iets te vieren hebben, namens de 
parochie, van harte feliciteren. 
 
Overleden: 
12 mei: Maria Gezina van Ommen-Becker, 72 jaar,  
             Jhr. De Jongestraat 21 
23 mei: Jan Ronde, 75 jaar, Pastoor Jongeriusstraat 80. 
23 mei: Johannes Lambertus van Dijk, 85 jaar, Kloostermanswijk OZ 65 
                                                                  

   Dat zij mogen rusten in vrede 
. 
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PAROCHIERAAD  10 MEI 2016 
 
waarover spraken zij: 
 
Met leden van de werkgroep eerste communie is gesproken over het wel en 
wee van hun werkgroep. De parochie heeft ervaren dat de werkgroep ook 
dit jaar de voorbereiding weer fanatiek ter hand heeft genomen. 
Aanmeldingen voor deelname lopen veelal via de scholen maar komen ook 
spontaan binnen bij de werkgroep. De werkgroep bestaat uit 5 leden, 
waarvan vier in de zorg werken en daardoor is het niet altijd mogelijk dat alle 
5 leden tegelijk aanwezig zijn bij de voorbereiding. Gemerkt wordt dat ouders 
zich verantwoordelijk voelen voor dit gebeuren en een beroep op hun hulp 
en assistentie bij de voorbereiding levert altijd ouders op die zich daarvoor 
aanbieden. 
Als regel vindt de start plaats op donderdagavond met deelname aan de 
eucharistieviering en daarna de ouderavond. We zullen proberen om de 
voorbereidingsgroepen van de vier parochies eens met elkaar in contact te 
brengen. 
Afsluitend kan geconcludeerd worden dat de eerste communieviering altijd 
een prachtige viering is met enthousiaste kinderen en bezoekers. 
 
Er is een informatiepakket samengesteld dat toegestuurd zal worden aan 
nieuw aangekomenen in de parochie. Gebleken is dat het persoonlijk 
bezoeken van de personen een intensief gebeuren is, vaak worden mensen 
niet thuis aangetroffen en moet op het adres wel 3 keer tot vaker aangebeld 
worden. Dat is voor 1 persoon haast ondoenlijk en daarom gaan we het nu 
proberen met een informatiepakket. Naast allerlei informatie en een 
inschrijfformulier wordt de mensen  ook de mogelijkheid geboden om een 
persoonlijk bezoek te vragen van een vrijwilliger van de parochie. We zullen 
de komende tijd eens nagaan of dit een goede methode is. 
 
Het is gebleken dat heel veel lezers van het Klaverblad niet kenbaar gemaakt 
hebben of zij het blad in de toekomst willen blijven ontvangen.  
 
De opkomst bij de informatieavond over de fusie is bijzonder laag geweest. 
In onze parochie het minst van alle vier parochies. Er zal in de eerstvolgende 
uitgave van het Klaverblad een korte samenvatting geplaatst worden van 
hetgeen in de vier parochies aan de orde is gekomen. 
 
De website van de nieuwe parochie vraagt alle aandacht. Er is een nieuwe 
webmaster gevonden. Er staan nog wat verbeteringen en uitbreidingen op 
het wensenlijstje. 
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Het 40 dagen project is afgerond en er kan van vanuit de 5 deelnemende 
kerken een bedrag van bijna €. 1.900 euro afgedragen worden aan het 
project in de Oekraïne. Het bedrag dat in onze parochie bijeengebracht werd 
is niet hoog. Eerder moesten we ook al constateren dat de bijdrage aan de 
vastenactie niet hoog te noemen is. 
 
Dit jaar zijn alle scholen in Klazienaveen uitgenodigd om deel te nemen aan 
de dodenherdenking op 4 mei. Slechts twee scholen hebben gereageerd. 
Kinderen hebben tijdens de herdenking een gedicht voorgelezen. Een 
waardevolle bijdrage.     
 

 
VADERDAG 

 
Dat is een dag die je gegeven wordt 
Of je nu lang vader bent of heel kort. 

Op zondagochtend ontbijt op bed 
En niemand die op de kruimels let 

 
Een geverfde steen (nog nat) als press paper 

Je bed vol verf, maar dat interesseert je geen zier 
Het eitje heeft alleen een heet bad gehad 

Dus voorzichtig ermee, anders kan je in bad 
 

Maar het stralende gezichtje van je kind 
Die jou de allerliefste papa vindt 

Dat cadeautje koester je in je hart 
Dat geeft je dag een prima start 

 
Ook al speelt de commercie er mooi weer mee 

Voor jou is het die geverfde kei die het deed 

 
 

BESTE PAROCHIAAN VAN DE PAROCHIE KLAZIENAVEEN 
 
We hebben nu een aantal keren een gezamenlijk Parochieblad uitgebracht. 
In ieder blad trof u ook een opgave strookje aan waarmee u kon aangeven 
of u het blad wilt blijven ontvangen of dat u het blad juist niet meer wilt 
ontvangen.  
Het Klaverblad wordt in Klazienaveen naar +/- 1000 adressen gestuurd. We 
hebben op dit moment slechts van 400 adressen een reactie mogen 
ontvangen.  
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We hebben afgesproken om de adressen die niet reageren van de bezorglijst 
te schrappen, maar om nu meer dan 50 % te schrappen vinden we wel erg 
veel.  
Daarom bij deze nogmaals het dringende verzoek om even te reageren en 
aan ons aangegeven of u het blad wilt blijven ontvangen of niet. Graag ook 
aangeven of u een eenmalige vrijwillige bijdrage wilt doen of niet. 
Vult u alstublieft het formuliertje in of laat ons via E-mail weten wat we 
moeten gaan doen. 
Alle mensen die reeds gereageerd hebben, hoeven dat niet nogmaals te 
doen. 

Indien u niet reageert, wordt u op zeker moment van de bezorglijst afgehaald 
en ontvangt u geen Klaverblad meer. Maar we doen dit heel graag volgens 
uw wensen. Dus reageer alstublieft. 

Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt u terecht  bij Frederikus Kuper, 
mailadres: fkuperhome@hetnet.nl 

Alvast hartelijk dank, 

de redactiecommissie

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!  

mailto:fkuperhome@hetnet.nl
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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 
E- mail adres   parochie.zwartemeer@gmail.com 
 
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. 
 

Geopend op:    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 19 juni 10:30 uur: Eucharistieviering 12de zondag  
Voorganger:  Pastoor de Zwart  
Acolieten:  W. Snippe en S. Karstenberg  
Koster:  Jan Knol  
Koor:  Yaëla  
2e Collecte:  Onderhoud kerk  
 
Gebedsintenties  
Jo Klement – Ouders H. Peters Houtman en kinderen en kleinkinderen –  
Ouders Wubbels Kappen – Lida Berens Peters – Ouders Winters Teiken-  
Herman en Stien de Groot en zoon Gerrie – Pa en Ma Fühler Bernsen –  
Ouders van Veggel Janzen - Ouders Lambers Rocks en kinderen –  
Ouders Tieck Rocks en zoon en dochter – Familie Peters Lippold –  
Ouders Winters Vos en zoon Henk – Familie Peters Lippold –  
Hammie Peters – Johan Peters en schoondochter Lea –  
Overleden familie Arling Hemel - Ouders Siebers Siebum  
 
 
Woensdag 22 juni 19:00 uur: Eucharistieviering  
Voorganger: Pastoor de Zwart  
Koster:  Tiny Smit  
 
 
Zaterdag 25 juni 19:00 uur: Eucharistieviering 13de zondag  
Voorganger:  Pastoor de Zwart  
Acolieten:  B. Heidotting en J. Siebers  
Lectrice:  B. Heidotting  
Koster:  Tiny Smit  
Koor:  Gaudete  
2e Collecte:  Onderhoud kerk  
 
Gebedsintenties  
Ouders Tiben Sandten en Jan Tiben – Ouders Siebers Siebum  
 
 
Woensdag 29 juni 19:00 uur: Eucharistieviering  
Voorganger:  Pastoor de Zwart  
Koster:  Jan Siebers 
 
 
 
 

KERKDIENSTEN EN GEBEDSINTENTIES 
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Zondag 3 juli 10:30 uur: Eucharistieviering 14de zondag  
Voorganger:  Pastoor de Zwart  
Acolieten:  W. Snippe en S. Karstenberg  
Lectrice:  M. Mink  
Koster:  Jan Siebers  
Koor:  Young People  
2e Collecte:  Onderhoud kerk  

 Koffie drinken  
Gebedsintenties  
Ouders Siebers Siebum – Ouders Winters Vos en zoon Henk  
 
 
Woensdag 6 juli 19:00 uur: Eucharistieviering  
Voorganger:  Pastoor de Zwart  
Koster:  Jan Knol  
 
 
Dinsdag 12 juli  08:45 uur:  Slotviering De Banier  
Voorganger: Pastoor de Zwart  
Koster:  Tiny Smit  
 
 
Woensdag 13 juli 19:00 uur: Eucharistieviering  
Voorganger:  Pastoor de Zwart  
Koster:  Tiny Smit  
 
Gebedsintenties  
Berend Berens en Marie Berens Siebum 
 
 
Zondag 17 juli 10:30 uur: Eucharistieviering 16de zondag  
Voorganger:  Pastoor de Zwart  
Acolieten:  W. Snippe en S. Karstenberg  
Lectrice:  A. Bartels  
Koster: Tiny Smit                       begin zomervakantie  
Koor:  Gemengd koor  
2e Collecte:  Onderhoud kerk  
  
Gebedsintenties  
Herman en Stien de Groot en zoon Gerrie – Ouders Siebers Siebum –  
Ouders Lambers Rocks en kinderen – Johan Peters en schoondochter Lea  
- Ouders H. Peters Houtman en kinderen en kleinkinderen  
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Woensdag 20 juli 19:00 uur: Eucharistieviering  
Voorganger:   Pastoor de Zwart  
Koster:    Jan Siebers 
 
 
Zaterdag 23 juli 19:00 uur: Eucharistieviering 17de zondag  
Voorganger:   Pastoor de Zwart 
 
 
 

ZIEKEN- EN BEJAARDEN BEZOEK 
 
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   tel: 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. 31 55 29 of  
Lucy Kieviet  tel. 31 52 53 
 
 

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

OUD PAPIER 
 
Vrijdag 1 juli 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 
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BIJEENKOMSTEN 
 
Vergadering parochiebestuur: donderdag 14 juli 2016  
 
    

PAROCHIEBESTUUR BERICHTEN 

 

Beste parochianen, 

Tijdens de algemene parochieavond die in november 2015 heeft plaats 

gevonden heeft het bestuur aangegeven dat de realisatie van een nieuwe 

aanbouw aan de kerk niet ondersteund kan worden uit subsidies en      

derhalve de kosten volledig ten laste van de parochie zouden vallen.       De 

kosten die de kerk moet maken wegen niet op tegen het resultaat dat de 

aanbouw oplevert. Daarom heeft het parochiebestuur tijdens de       

algemene parochieavond een voorstel gedaan om het budget dat in de loop 

van de jaren gespaard is voor de aanbouw te besteden aan andere 

werkzaamheden aan en rondom de kerk en de pastorie. Tijdens de       

algemene parochieavond zijn er vanuit een aantal parochianen mooie   

aanvullingen hierop gekomen.  

De afgelopen maanden is het parochiebestuur aan de slag gegaan met de 

voorstellen en zijn er offertes opgevraagd bij verschillende partijen. Een 

eerste resultaat is u waarschijnlijk niet ontgaan en dat is de nieuwe loper in 

de kerk en de nieuwe vloerbedekking op de plek waar de koren staan. Ook 

is er een tapijt geplaatst op het altaar.  

 

 

In de bestuursvergadering van 4 april 2016 heeft het parochiebestuur een 

besluit genomen over de andere werkzaamheden die verricht gaan worden 

aan en om de kerk en de pastorie. Hierbij een opsomming van de        

werkzaamheden: 

- Op het kerkhof worden bij het strooiveld twee marmeren platen 

geplaatst, naast het kruis, waarop de naamplaatjes bevestigd 

worden. De naamplaatjes die nu op het kruis bevestigd zijn worden 

ook op de marmeren platen bevestigd. Dit is ter bescherming van 

het houten kruis.  

- Renovatie van het dak van de kerk inclusief koepel. 

- Renovatie dak van de pastorie. 

- Renovatie dak van de parochiezaal. 

- Vervang grote kozijnen van de kerk door kunstofkozijnen 

- Bouwen van een dubbele garage bij de pastorie (1 deel als garage 

voor de pastoor en 1 deel als opbergruimte voor de kerk) 
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- Herbestrating van de oprit bij de pastorie 

- Plaatsen van schuttingen langs de pastorie 

Wij hopen dit jaar zo veel mogelijk van de werkzaamheden uit te kunnen 

voeren.  

Namens het parochiebestuur. 

 
OECUMENISCHE VIERING NATIONALE ZIEKENZONDAG 

 
Op zondag 11 september , Nationale 
Ziekenzondag, is er een 
oecumenische viering in De Hervormde 
Kapel.  
De aanvang is 10.00 uur.  
De voorganger is dominee Wiekeraad.  
Hij is enige jaren terug ook al voor gegaan 
in een oecumenische viering en heeft met 

name door zijn gevoel voor humor bij velen een hele positieve indruk 
achtergelaten.  
Als koor hebben we deze keer Young Voices uit Emmer-Compascuum. Het 
thema van de viering is : " Zijn wij goede herders?” 
 

J.Siebers 
namens de Werkgroep Oecumenische Vieringen. 

 
 

PAROCHIEGEGEVENS 
 
Overleden op 29 april 2016 
 

Theresia Maria Elisabeth Walda-Heijnen (Ria) 
Meerwijk 23, Zwartemeer 
In de leeftijd van 69 jaar 

 
 

Overleden op 18 mei 2016 
 

Herman Heinrich Jozef Funke 
Mosveen 23, Zwartemeer 
In de leeftijd van 69 jaar 

 
 

Dat ze mogen rusten in vrede 
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TOT TIEN TELLEN 
 
Een oude dame komt bij de dokter en zegt: ik heb een hand vol klachten, zal 
ik ze eens opnoemen? 
De dokter schuift wat onrustig in zijn stoel en denkt ach heden, daar heb je 
weer zo'n klaagverhaal. Hij heeft er al zoveel moeten aanhoren. Dan zegt de 
oude dame: "Ik zou een heel boek vol met klaagliederen kunnen  
schrijven, neem dat maar van mij aan. 
Maar wat moet je als het je leven is. 
En nu wil ik graag eens vertellen hoe ik geleerd heb met de mooie dingen, 
maar ook met verdriet en tegenslag om te gaan. 
 
Wel vooruit, zegt de dokter, laat maar eens horen. 
Hij is benieuwd wat deze oude dame te vertellen heeft. 
Dan begint ze haar litanie: 
1e vinger : mijn verloren man  
2e vinger : mijn lichamelijke klachten  
3e vinger : dat ik zo weinig meer kan doen  
4e vinger : dat ik mij soms zo eenzaam voel  
5e vinger : dat er zoveel onschuldige mensen sterven  
 
U ziet wel een hand vol! Het klonk bijna triomfantelijk en toen de dokter haar 
aankeek, was het of ze wilde zeggen: zie zo, daar heb je niet van terug hè? 
De dokter knikte.  
Dat is niet mis, zei hij, dat is een hele hand vol! 
En de andere hand?  
Oh dat zijn de zegeningen zei ze en het was of haar gezicht begin te stralen. 
Wilt u die ook horen?  
Wel als het niet te veel gevraagd is, wel graag ja, zei de dokter, verbaasd 
over de onverwachte wending. 
 
Nou zei het vrouwtje, daar gaan we dan:  
1e vinger : dat ik elke dag te eten heb  
2e vinger : dat het 's winters in mijn huis toch lekker warm is  
3e vinger : dat er toch mensen zijn die mij willen helpen.  
4e vinger : dat ik niet nog meer ziektes en pijn heb  
5e vinger : dat ik voldoende geld krijg om alles te kunnen betalen  
 
Nou dat is precies een hand vol, ziet u wel. De dokter kon het niet ontkennen. 
In stilte keek hij naar beide toegestoken handen.  
Het vrouwtje keek hem aan en zei het zijn twee handen, die al heel wat 
verdriet hebben gedragen, twee handen die al heel wat tranen hebben weg-
geveegd, twee handen die zich vaak tot een vuist hebben gebald, twee 
handen die weten wat leven is.  
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En weet u wat ik nou zo mooi vind? Wat er gebeurt als je de handen vouwt 
en gaat bidden. Als je gaat bidden? vroeg de dokter.  
Ja, als je gaat bidden, gebeurt er iets met je handen.  
Kijk, dan gaat mijn rechterhand, die hand met de zegeningen naar mijn 
linkerhand, de hand met verdriet en zorgen, ziet u wel?  
En dan vouw ik de vingers van mijn rechterhand tussen de vingers van mijn 
linkerhand. Dan komen dus eigenlijk al die zegeningen tussen de beroerde 
dingen te zitten. 
  
Dan houd ik dus eigenlijk die vervelende dingen tegen met mijn  
zegeningen, als u begrijpt wat ik bedoel. En zo bid ik dan. 
  
Dan zeg ik eerst tegen God:  
Dank U goede God, dat ik twee handen heb, ze houden elkaar in goed 
evenwicht. Ik vouw de vervelende dingen tussen de zegeningen en dan is 
het net of het leven niet zo zwaar meer is, en je toch blij kunt zijn.  
De dokter knikte opnieuw, vouwde zijn handen en in gedachten telde  
hij tot tien.  
 

JS. ( van een onbekende schrijver ) 
 
 
 
 

PAROCHIECONTACTDAG 
 
Dit jaar op Zondag 28 augustus rondom onze R.K. verrijzeniskerk. 

 
Wilt u wat “goddelijks” beleven, dan mag deze dag natuurlijk niet  
ontbreken in uw agenda of op uw lijstje van activiteiten.  
Iedereen is van harte uitgenodigd en allemaal zullen we u gastvrij en  
vriendelijk ontvangen in ons midden.  
 
*  9.00 uur  start Rommelmarkt. 
Johan Peters en zijn werkgroep zullen al deze  
waardevolle en interessante  artikelen op het     
grasveld ter verkoop aanbieden.  
(U kunt nog verkoopbare voorwerpen zelf komen 
brengen op een van de 3 zaterdagen voor de  
Parochiedag en wel op zaterdag, 13, 20 en 27 
augustus tussen 9.30 en 10.30 uur)  
of gewoon een belletje met Johan Peters (Tel. nr: 31 45 01) op afspraak. 
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Verkoop van allerlei koopwaren, zoals bloemstukjes, heerlijke rozijnen-
bollen, bekende smakbrood, tarwe-, roggebollen, veenbes- en  gevulde 
koeken en droge worsten.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
* 9.30 uur  De kerkviering.  
Al onze 3 koren zullen de viering liturgisch met zang begeleiden.  
Na de viering vindt de trekking plaats van het nummer op uw kerkboekje. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
 
* 10.30 uur  Op het terras (in de zon!) wordt u koffie (met een warme 
stroopwafel of andere koek) aangeboden, frisdranken of andere genots-
middelen geserveerd en waar men ook een hapje kan eten en aan de bar 
gezellig bijkletsen.   
Daarnaast is er verder de hele dag weer van alles te beleven: 
Ontspannen muziek, het welbekende Rad van Avontuur, het 21-spel, voor 
jong en oud weer diverse spelletjes, prijsschieten, enveloppen trekken. Voor 
kinderen bussen gooien en gratis springkussen aangeboden door de SPAR 
onze supermarkt.  
 
Optreden van ons kinderkoor Yaëla op het podium en ……..? 
 
De Parochiecontactdag zal besloten worden met een aantal trekkingen van 
diverse verlotingen o.a, de trekking van de Grote verloting, de Paaskaars en 
van het nummer op uw parochieblad (Komt u naar onze contactdag en levert 
u het blad “Contact” met lotnummer bij ons in, dan alleen komt u in aan-
merking komen voor een mooie prijs).  
 

Iedereen is uitgenodigd, niemand uitgezonderd.                                      
De entree is gratis. 

 
Werkgroep Parochiecontactdag: 
Th. Lohuis, R. Bruinsma, B. Kiers, P. van Olffen en ?????? 
 
PS 
We willen nog graag 1 kandidaat in ons team die de kerntaak horeca op 
zich neemt.  
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UITGIFTEDEPOT ZWARTEMEER 
 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD 
 

Voor tuinonderhoud 
 

Momenteel hebben we al 4 vrijwilligers, samen met werkers via  
buurtbeheer, die proberen groenten te telen en de tuin te onderhouden.  
Kom eens kijken naar onze tuin aan de van Echtenskanaal noordzijde ter 
hoogte van sportlandgoed.  
 
INFO TELEFOONNUMMER 0591 - 31 26 86 OF 0591 - 31 59 89  
Met dank aan de firma Hoogenberg voor de goede sponsoring van al het 
poot- en zaaigoed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 01  
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BISDOMBERICHTEN 

 

VAARWEL BISSCHOP DE KORTE 

AFSCHEIDSEDITIE BISDOMBLAD 

Er is een bijzondere uitgave van het bisdomblad 
Spreek! verschenen ter gelegenheid van het afscheid 
van Mgr. De Korte als bisschop van het bisdom 
Groningen-Leeuwarden. 
  
Pastores, parochianen en bisdompersoneel zwaaien 
in persoonlijke bewoordingen de bisschop uit. Verder 
staan er in deze bijzondere editie veel citaten en 
foto’s uit de ruim zeven jaar dat Mgr. Gerard de Korte 
bisschop van Groningen-Leeuwarden was. 
 

U kunt de digitale versie bekijken op de website www.bisdomgl.nl . Voor een 
papieren exemplaar kunt u bellen met het bisdom: 050-406 5888. Tegen 
verzendkosten krijgt u dan een of meerdere exemplaren toegestuurd. 
 
 
 

PETER WELLEN BENOEMD  

TOT DIOCESAAN ADMINISTRATOR 
 
Op  17 mei heeft het Kathedraal Kapittel uit hun 
midden oud-vicaris-generaal Peter Wellen gekozen 
tot diocesaan administrator. De diocesaan 
administrator zal leiding geven aan het bisdom tot 
een nieuwe bisschop de zetel van het bisdom 
Groningen-Leeuwarden in bezit heeft genomen.  
Oud-bisschoppelijk vicaris Arjen Bultsma is benoemd 
tot algemeen gedelegeerde van de diocesaan 
administrator. Hij zal de administrator bijstaan in het besturen van het 
bisdom. Econoom Marisca Lulofs-van Rijnberk en secretaris-kanselier Peter 
Pot blijven in hun functies aan. Het bisdombestuur zal in de periode tot de 
installatie van de nieuwe bisschop dus bestaan uit de diocesaan 
administrator als eindverantwoordelijke, de algemeen gedelegeerde, de 
econoom en de secretaris-kanselier. 
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ARMOEDE IN DE SAMENLEVING 

Zaterdag 18 juni Bolsward. Armoede in de samenleving is wijdverbreid 
maar vaak onzichtbaar. Mensen schamen zich om ervoor uit te komen dat 
ze nauwelijks rond kunnen komen. Met name voor gezinnen met kinderen 
heeft de hedendaagse armoede vaak grote gevolgen. Ook ouderen moeten 
soms alle moeite doen om de eindjes aan elkaar te knopen. En dat terwijl 
onze samenleving nog nooit zo rijk is geweest als vandaag. 

Diaconaal werker Kees van Kordelaar zal op zaterdagmiddag 18 juni een 
inleiding houden over zijn ervaringen met armoede in de samenleving. Hij 
houdt zijn inleiding voor leden van de regioraden vicariaat Friesland-NOP 
en parochianen uit deze regio die betrokken zijn bij diaconie en PCI. Maar 
ook andere geïnteresseerde 
parochianen zijn van harte welkom. 

Plaats: Parochiecentrum 
Franciscuskerk Grote Dijlakker 7 
Bolsward 14.00-17.00 uur. Graag van 
tevoren opgeven bij Lisette Winter 
(l.winter@bisdomgl.nl of 050-406 5888)  

IMPULSDAG LEKENVOORGANGERS 

24 september 2016 Emmen  
Sinds een tiental jaren bestaat in ons bisdom Groningen-Leeuwarden een 
Impulsdag voor parochievoorgangers. Het initiatief is ontstaan vanuit 
verschillende parochiële werkgroepen parochievoorgangers. Diverse 
parochies in het bisdom zijn in het verleden gastheer geweest. De laatste 
dag werd in 2014 in Ens georganiseerd. Daar is de fakkel doorgegeven aan 
de  Goede Herder parochie in Emmen - Erica. Pastoor Albert Buter, Hans 
van Os en Gina Touw hebben de organisatie van de dag op zich genomen. 
De dag zal op zaterdag 24 september 2016 in en om de Pauluskerk in 
Emmen worden georganiseerd.  
 
Op deze Impulsdag willen wij voor parochievoorgangers een gevarieerd 
programma aanbieden. Pastoor Buter zal een inleiding verzorgen en in de 
loop van de dag zijn er 3 workshops: de kunst van het voorgaan (door 
Andries Govaart), christelijke meditatie (door Gina Touw) en pelgrimage 
(door Hans van Os). De parochievoorgangers van ons bisdom zijn hiervoor 
van harte uitgenodigd. Deelname € 12,50 (incl. lunch). Meer informatie 
en opgave bij Gina Touw, Jadedreef 19, 7828 BG Emmen of: 
ginatouw@gmail.com 

mailto:ginatouw@gmail.com
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NIEUWE VERSIE ONZE VADER  

Met ingang van Advent 2016 
 
De Nederlandse Bisschoppencon-
ferentie maakt bekend dat de nieuwe 
vertaling van het Onze Vader de 
komende Advent wordt ingevoerd. Dat 
betekent dat met ingang van 27 
november 2016 de nieuwe versie van 
het Onze Vader zal worden gebruikt in 
de liturgie. De Nederlandse 
bisschoppen voeren deze vertaling 
tegelijktijdig in met de Belgische 
bisschoppen. 

 
“De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige 
gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan 
naar de nieuwe vertaling. Een gelijkwaardige moeilijkheid deed zich ook 
voor, toen bij het verschijnen van het Altaarmissaal in 1979 vertrouwde 
teksten werden vervangen door andere formuleringen in de eucharistie. 
Maar uiteindelijk is ook toen een snelle gewenning mogelijk gebleken. Het is 
mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst van het 
Onze Vader kunnen gaan bidden”, aldus mgr. Liesen, de referent voor 
Liturgie namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie. 
 
Geplastificeerde gebedskaartjes met de nieuwe vertaling van het Onze 
Vader zijn beschikbaar via de Nationale Raad voor liturgie. De NRL zal van 
de herziene vertaling van het Onze Vader bovendien enkele toonzettingen 
beschikbaar stellen, die na de vakantieperiode (zomer) van dit jaar al kunnen 
worden ingestudeerd door de zangkoren. 
 

De aangepaste vertaling van het Gebed des Heren luidt: 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 

uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

 

       

 

 

 



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 
 



 

 

 

 

4 mei gedicht Inge Bolk en Larissa Witteveen 
(Voorgedragen bij de 4 mei herdenking in Emmer-
Compascuum) 

 

 
 

 

Hoe durf je te denken dat je hetzelfde bent als ik 

met je twee ogen en je handen 

Hoe durf je te denken dat je hetzelfde recht hebt als ik 

met je twee benen en je voeten 
 

 

Hoe durven wij te denken dat zij anders zijn dan wij 

zij die zich anders kleden 

Hoe durven wij te denken dat zij anders zijn dan wij 

zij die anders leven 
 

 

Kijk naar ze, zij en wij, zij zijn wij 
 

Hebben wij van het verleden nog geen les geleerd? 

Is het leven zonder oorlog dan zo moeilijk? 
 

Toch blijven we strijden voor de vrede,  

ook al is geweld nog altijd om ons heen! 

 
 

 

 
 
 

 


