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

 
 

  Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer van het Klaverblad 
is 30 september. 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 20 oktober en geldt tot  
17 november 2016. 

Door omstandigheden is Annie Tieben op dit moment niet in 
staat om de eindredactie van het Klaverblad te verzorgen. Dit 
wordt waargenomen door Ina Heijnen. Voor gegevens zie kopje 
eindredactie. 
 

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 
parochieblad.  
 

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 
 

mailto:pastorjsdezwart@gmail.com
mailto:myriam.oosting@gmail.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 36  5 september t/m 11 september Pastoor De Zwart 

Week 37 12 september  t/m 18 september  Pastoor De Zwart 

Week 38 19 september t/m 25 september Pastoor De Zwart 

Week 39 26 september t/m 2 oktober Pastor Myriam 

Week 40 3 oktober t/m 9 oktober Pastor Myriam 

Week 41 10 oktober t/m 16 oktober Pastor Myriam 

Week 42 17 oktober t/m 23 oktober Pastoor De Zwart 
 

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 – 226172 
 
 
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  TIJD KL.VEEN ZW.MEER B.COMP E.COMP LIT.KALENDER 

10 sept. 19u00   EV  

24ste zondag 11 sept. 9u00 EV    

11 sept. 10u00  OEC.V  OEC. V 

17 sept. 19u00 
CV-W 
VOM 

EV 
VOM 

  

25ste zondag 

Vredesweek 
18 sept.    9u00   

EV 
VOM 

 

18 sept. 10u30   
 EV 

VOM 

24 sept. 19u00   CV-W EV 

26ste zondag 25 sept. 9u00 EV    

25 sept. 10u30  EV   

1 okt. 19u00 CV-W CV-MO   27ste zondag 

Wereldmissiedag 
v.d. kinderen 

2 okt. 9u00   CV-MO  

2 okt. 10u30    CV-MO 

8 okt. 19u00   EV CV 

28ste zondag 9 okt. 9u00 EV    

9 okt. 10u30  EV   

14 okt 19u00 VOX DEI-JONGERENVIERING   E-Compas  

15 okt. 19u00 CV EV   

29ste zondag 16 okt. 9u00   EV  

16 okt. 10u30    EV 

22 okt. 19u00   CV EV 

30ste zondag 23 okt. 9u00 EV    

23 okt. 10u30  EV   
 

AFKORTINGEN IN HET ROOSTER/BIJZONDERHEDEN: 
 

EV = Eucharistieviering 
CV = Woord- en Communieviering  
GV = Woord- en Gebedsviering  
Vesper = Vesper met uitstelling van het Allerheiligst Sacrament 
Oec.V   = Oecumenische Viering 

DZ = Pastoor De Zwart, MO = Pastor Myriam, W = Werkgroep 
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DOOPROOSTER 
 

Doopviering:  Barger Compascuum, 18 september 13u00  
   Emmer-Compascuum 18 septmber 14u30 

Klazienaveen,  25 september 13u00 
 

Doopvoorbereiding: Emmer Compascuum 19 september 20u00 
Doopviering:  Emmer Compascuum okt.-datum in overleg13u00  
   Zwartemeer  16 oktober 13u00 
 

Doopvoorbereiding: Barger Compascuum 26 oktober 20u00 
Doopviering:  Barger Compascuum 6 november 13u00 
   Klazienaveen  20 november 13u00 
 

Doopvoorbereiding:  Zwartemeer     23 november  20u00 in de pastorie  
Doopviering:  Emmer Compascuum dec.-datum in overleg  13u00  
   Zwartemeer   4 december            13u00 
 
 

AFWEZIGHEID PASTOR MYRIAM 
 

Van 9 t/m 25 september is pastor Myriam afwezig in verband met vakantie. 
Als u dringende vragen hebt, kunt u zich tot pastoor De Zwart wenden.  
Deze neemt tijdens deze periode ook de uitvaartwacht waar.  
 
 

AFWEZIGHEID PASTOOR DE ZWART 
 

Pastoor De Zwart is met vakantie van maandag 26 september tot en met 
zaterdag(middag) 8 oktober. In de tussenliggende dagen zijn er geen H. Missen 
in onze parochies. Voor eventuele sacramentele bedieningen kunt u terecht bij 
pastoor Tjepkema uit Coevorden, 0524-512776. De lopende pastorale zaken 
worden waargenomen door pastor Myriam.  
 
 

MARTINUSDAG 2016 

 
Op 12 november wordt de Martinusdag 
georganiseerd. Meer informatie volgt in het 
volgende parochieblad. 
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WOORD VAN DE PASTOOR 

 
Inmiddels is het alweer september. De R is weer in 
de maand en dat vraagt weer om voorbereidingen op 
minder fraai weer. De herfst zal weldra haar intrede 
weer doen. Wat extra vitamientjes zal onze 
gezondheid hopelijk sterk houden. Hoewel we in 
augustus nog een paar heel warme dagen hadden, 
kunnen we toch niet echt zeggen dat we een mooie 
zomer hebben gehad. Helaas hadden we hierop 
geen invloed. Of eigenlijk: gelukkig hadden we hierop 
geen invloed. Anders hadden we daarover misschien 
weer ruzies en problemen. Want wat voor de één 
prettig weer is, kan immers voor een ander een drama zijn.  
Deze septembermaand, de 11de om precies te zijn, is het 15 jaar geleden dat 
met vliegtuigen het World Trade Centre in New York werd aangevallen. Het 
was een aanslag die we tot dan toe nog nooit hadden meegemaakt. Bijna 3000 
slachtoffers en vele families in diep verdriet en rouw om een dierbare die niet 
meer thuiskwam. Voor velen betekende die dag ook een aanslag op het gevoel 
van veiligheid en vertrouwen. Sinds de 11de september 2001 hebben we geen 
verbetering gezien. Eerder het tegendeel. Sinds die 9/11-aanslag zijn oorlog en 
terreur aan de orde van de dag en wanneer houdt het op? Dit is een grote zaak 
waarop we praktisch gezien geen invloed hebben.    
 

Maar dan kijkend naar onze eigen vierkante kilometers: Wat zullen wij maken 
van het nieuwe parochieseizoen dat voor ons ligt. Gewoon maar verder 
dobberen als of er niets bijzonders aan de hand was of geen vuiltje aan de lucht 
is? We hebben ook in onze parochies wat extra vitamientjes (lees: 
geloofskracht, genade) nodig. Er staat veel op het programma. In het komende 
seizoen worden onze vier parochies één nieuwe parochie. We zullen elkaar 
moeten helpen, want voor de één zal het moeilijke stap zijn maar voor de ander 
een teken van hoop. We zullen ook “als gekken” moeten bidden voor vrede en 
veiligheid in ons, in elke mens en in onze wereld. Geloofskracht en gebed zijn 
invloedrijker dan we denken! 
 

Elk jaar beginnen we met goede voornemens. Elke september beginnen we 
een nieuw seizoen met hoopvolle plannen. Moge het zo zijn dat onze goede 
plannen slagen, onze slechte plannen faliekant mislukken, maar vooral dat 
geloof, hoop en liefde groeien in onze harten en zielen. Moge de Heilige Maria, 
Hertogin van Drenthe hiertoe onze voorspraak en hemelse hulp zijn.  
 

Met vriendelijke groet en zegen, pastoor De Zwart 
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VERJAARDAG PASTOR MYRIAM 

 
 
Zondag 21 augustus vierde 
pastor Myriam haar 50e 
verjaardag. Ze had daarbij alle 
parochianen uitgenodigd, die dit 
graag met haar mee vierden. Het 
was een heel gezellige en 
geslaagde dag. Hierbij het 
gedicht dat ter ere van haar is 
gemaakt. 

 
 

 
Ik Sara, jij nu ook Sara 
50 jaren en op leeftijd 

de blonde haren nog niet kwijt, 
in lotushouding de dag beginnen 

zorgt voor de innerlijke rust vanbinnen. 
 

Een boodschapje halen met je fiets 
zo krijgen de beenspieren ook nog iets 

veel bewegen en gezond leven 
en zoals jij bent veel liefde geven, 
voor een ander altijd klaar staan 
 met ieder medemens begaan. 

 
    In Emmer-Compas staat je huis, 

maar je voelt je  
in alle IPO-parochies thuis 
daardoor rijd je dagelijks  

op de Drentse wegen 
en komen we je vaak  
in de auto weer tegen 

nu ontbreekt er  
nog slechts één perspectief 

daarover krijg je later nog een brief. 
 

We gaan nu een feestlied aanheffen 
zodat jij ten volle zult beseffen 

dat je vandaag Sara hebt gezien 
 op 21 augustus tweeduizendzestien 
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DANK – DANK – DANK 

 
Zondag 21 augustus mocht ik mijn 50e 
verjaardag vieren. En dankzij de inzet van vele 
lieve parochianen is het voor mij een 
onvergetelijke dag geworden. Dank voor alle 
lieve kaarten die ik mocht ontvangen en ook 
voor het bezoek met alle leuke cadeaus en 
attenties: zoals Sara, die mij uitdoste en in de 
gelederen van de Sara's heeft opgenomen. De 
feestliederen, het gezellige samenzijn en de 
geweldige bijdrage die is gegeven voor de 
Caritas in onze nieuwe parochie. In totaal was 
dat 573,50 euro.  
 
De bijdrage voor de Caritas heb ik in bewaring 
gegeven bij de penningmeester. 
 

Pastor Myriam 
 

OKTOBER – WERELDMISSIEMAAND  

 
In het weekend van 1/2 oktober vieren we 
Wereld-missiedag van de kinderen en op 23 
oktober is het Missiezondag. Onze aandacht 
zal dit jaar gaan naar de Filippijnen. Dit 
eilandenrijk is, naast Oost-Timor het enige 
land in Azië waar de meerderheid van de 
bevolking katholiek is. MISSIO zal in de 
Wereldmissiemaand oktober onder meer 
aandacht besteden aan het gezins-pastoraat 
op de Filippijnen, met name aan de inzet van 
de missiezusters benedictinessen. Zij helpen 
gezinnen in Tacloban hun leven weer op te 
bouwen en in eigen hand te nemen na de 
tyfoon Haiyan. In Manilla zorgen de zusters 
voor de opvang van straatkinderen en 
gezinnen en helpen hen eigen inkomsten te 
genereren. Helpt u mee? Geef dan in de 
collecte of stort uw bijdrage op  
 

NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag. 
Voor meer informatie: www.missio.nl 

http://www.missio.nl/
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MISINTENTIES 

 
Soms bereiken mij vragen over Misintenties: Wat zijn dat? Waarvoor is dat? 
Hoe moet ik dat aanvragen? Daarom hierbij een kleine uitleg.  

 
De RK Kerk leert dat de H. Mis het voortdurende Offer van Christus is, dat aan 
God de Vader wordt aangeboden voor de verlossing van de mensen. Het is 
daarom mogelijk om een Mis te laten lezen voor een bepaalde intentie.  
De Mis wordt dan aan God opgedragen uit dankbaarheid, om een zekere gunst  
te verkrijgen, vanwege een zekere nood of voor de zielenrust van een 
overledene. God de Vader wordt zo gevraagd om de vruchten van Christus' 
Offer in het bijzonder toe te passen op deze intentie. 
 
Op zondagen en kerkelijke feestdagen dient een priester de H. Mis op te dragen  
voor het hem toevertrouwde volk. Daar kunnen eigenlijk geen intenties aan 
worden toegevoegd. Op andere dagen kan er van oudsher per Mis één intentie 
worden aangenomen. Wat dit betreft is de praktijk in onze parochies anders 
geworden. Meestal worden meerdere gevraagde Misintenties gelezen in de 
zondagsmis.  
 
Voor het opgeven van Misintenties kunt u rechtstreeks contact opnemen met 
het parochiebureau. Voor de gevraagde Misintenties wordt ook een offer(tje) 
gevraagd, gewoonlijk een paar euro’s, maar dit bedrag mag voor niemand een 
belemmering zijn om een Misintentie op te geven. 
 
Maar wat gebeurt er met Misintenties die gevraagd zijn en er is geen H. Mis, 
bijvoorbeeld i.v.m. een gezamenlijke viering van onze parochies?  
In zo’n geval worden de geplande Misintenties gelezen in de eerstvolgende 
viering in de parochie waar de Misintentie gevraagd werd. 
 
Een Misintenties aanvragen voor een gezamenlijke viering, hoe gaat dat?  
Dan moet u bij het parochiebureau van die betreffende parochie zijn waar de 
gezamenlijk viering zal plaats vinden. 
 
Hopelijk heb ik zo enig licht in de duisternis geschapen omtrent Misintenties. 
Als er meerdere onderwerpen zijn uit ons geloof of geloofstraditie die uitleg 
behoeven dan hoor ik het graag.  

Pastoor De Zwart 



 

 

Klaverblad  Algemene informatie Pagina | 11 

VREDESWEEK 2016 

 
In het weekend  van  17 en  18 september zal in onze 
IPO-parochies  weer  een  themaviering  zijn  met het 
motto:  ‘Vrede verbindt’.  De  extra  collecte  gaat dan 
naar het werk van PAX. 
  
In een tijd waarin angst voor terreur en oorlog de 
boventoon voert en duizenden vluchtelingen op zoek 
zijn naar een veilig heenkomen, organiseert 
vredesorganisatie PAX voor de 50ste keer de 
Vredesweek.   

 
Juist nu groeit het besef dat vrede niet vanzelfsprekend is. Het is een voorrecht 
waar we ons met elkaar voor moeten blijven inzetten. We mogen ons niet laten 
ontmoedigen door de overmacht van geweld en angst.  
Zelfs in Syrië zijn er nu moedige mensen die zich blijven inzetten voor vrede. 
Bijvoorbeeld door kinderen samen te brengen van alle religieuze achter-
gronden, jongens én meisjes, en hen lessen in vrede te geven. Deze lessen in 
vrede bieden een alternatief voor de lessen in haat en geweld waar ze mee 
opgroeien. Zo leert een nieuwe generatie daar dat verbinding vrede brengt. 
 
Wij beseffen steeds meer dat dit ook in onze eigen samenleving van belang 
is. Ook hier wordt het steeds moeilijker om open te staan voor elkaars 
verschillen en standpunten. Maar ook bij ons zijn er steeds mensen die de 
moed hebben om bruggen te slaan en zo de vrede een stapje dichterbij te 
brengen. Vrede heeft ook met moed te maken, de durf om elkaar echt te willen 
verstaan, ook al is dat moeilijk. Pas dan kan vrede echt verbinden. In de 
Vredesweek laten we zien dat we daartoe bereid zijn. 
 
Al vijftig jaar neemt PAX het voortouw in het organiseren van de Vredesweek. 
PAX zet zich in om mensen te beschermen tegen oorlogsgeweld, voor het 
beteugelen van geweld en opbouwen van vrede. Deze inzet voor vrede 
overbrugt verschillen en verbindt mensen. De Vredesweek is een goed 
moment om te laten zien dat vrede iets is wat ons allemaal verbindt. Daar kan 
iedereen aan meedoen, van burger tot activist en van politicus tot artiest. Vrede 
komt niet vanzelf, daar moeten we allemaal iets voor doen. Wij leggen ons niet 
neer bij het idee dat oorlog onvermijdelijk is. Verandering begint altijd bij 
mensen zoals jij en ik. Mensen zoals jij en ik die hun eigen toekomst willen 
bepalen en laten zien hoe het anders kan. Tijdens de Vredesweek zoeken we 
verbinding met elkaar: We geven vrede één gezicht, één stem en één verhaal. 
 
PAX 
Vrede…….. Wie Durft?       VOM 

http://www.paxvoorvrede.nl/
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NIEUWS VAN VOX DEI 

 
‘Ik geloof wel in God en zo, maar ik ga niet naar de kerk hoor. 
Ik vind dat stiekem gewoon een beetje dodelijk vermoeiend’. 

Hoor jij jezelf praten in deze zin? Dan niet getreurd, 

want er wordt druk gewerkt aan een beetje leven in de brouwerij! 🌞🌞🌞 
 

we organiseren 
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BARGER-COMPASCUUM - ST. JOSEPHPAROCHIE 

 

 

     Kerk en Pastorie: 
Verlengde Oosterdiep W.Z. 67 
7884  RK  Barger-Compascuum  
Telefoon: 0591-349051 
 
Mail:        rkjoseph@live.nl 
Website: mariahertoginvandrenthe.nl 
 
Gezinsbijdrage:     NL15 RABO 0104.3049.52  
Fonds restauratie: NL25 RABO 0125 7359.52  
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:0591- 349051 
 

REDAKTIE 
Truus en Lisanne Dijck    Telefoon: 0591-391084 
 
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 0591-312466 pastorjsdezwart@gmail.com 

Secretaris: Herman Linnemann 0591-349333 h.linnemann@kpnmail.nl 

Penningm.: Henk Drent  h.j.drent1@online.nl 

Leden:  Ria Feringa 0591-349523 jrferinga@home.nl 

 Truus Dijck 

Herman Wehkamp 

0591-391084   

0591-349082 

truusdijck@hotmail.com 

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

 
Zaterdag 10 sept. 19.00u – Eucharistieviering  
Voorganger Pastoor de Zwart 
Koor Herenkoor 
1ste Collecte Eigen kerk 
2de  Collecte Onderhoud kerk 
 
Gedachtenis werd gevraagd voor:  
Gezusters Wielage, Willy Menzen, ouders Hake Cramer, Hendrik Berens, 
Leid Schulte-Gosevoort, ouders Steenhuis-Rolfes, Wim Wehkamp,  
Lieny Tubben-Keizer. 

  
Dinsdag 13 sept. 19.00u – Eucharistieviering  
Voorganger Pastoor de Zwart 
 
Gedachtenis werd gevraagd voor:  
Hendrik Alers, Willem Joseph Dijck. 
 
Zondag 18 sept. 09.00u – Eucharistieviering     Thema Vrede verbindt 
Voorganger Pastoor de Zwart 
Koor Dameskoor 
1ste Collecte Eigen kerk 
2de Collecte Vredesorganisatie PAX 
 
Gedachtenis werd gevraagd voor: 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker,  
Gezusters Wielage, ouders Hake Cramer, ouders van Vliet- Heijnen, 
ouders Berends-Peters, fam. Nijzing- Heller, Hennie en Erwin Feringa,  
Jan Caspers, ouders Bryan-Hölscher, Leid Schulte-Gosevoort, 
ouders Steenhuis-Rolfes, Wim Wehkamp, ouders Tubben-Keizer. 
 
Na de viering is er weer gelegenheid om gezamenlijk een kopje 
koffie/thee te drinken in de parochiezaal. 
 
Zondag 18 sept 13.00u Doopviering Esmee, dochter van  
  Daniël en Henriët Velema 
   
Dinsdag 20 sept. 19.00u – Eucharistieviering  
Voorganger Pastoor de Zwart 
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Zaterdag 24 sept. 19.00u – Woord en communieviering 
Voorganger  Werkgroep 
Koor Herenkoor 
1 ste Collecte Eigen kerk 
2de    Collecte Onderhoud kerk 
 
Gedachtenis werd gevraagd voor: 
Gezusters Wielage, ouders Wehkamp-Alberts, Willy Menzen, 
ouders Hake Cramer, Hendrik Dijck, Leid Schulte-Gosevoort,  
ouders Steenhuis-Rolfes, Wim Wehkamp, ouders Tubben-Keizer. 
 
Dinsdag 27 sep. 
Geen viering 
 
Zondag 2 okt. 09.00u – Woord en communie   
Voorganger Pastor Myriam 
Koor Herenkoor 
1ste Collecte Eigen kerk 
2de Collecte Wereldmissiedag voor kinderen 
 
Gedachtenis werd gevraagd voor: 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, Gezusters Wielage, 
fam. Linneman-Rass, ouders Hake Cramer, ouders van Vliet- Heijnen,  
Leid Schulte-Gosevoort, ouders Steenhuis-Rolfes, ouders Bryan- 
Hölscher, Wim Wehkamp, ouders Tubben-Keizer. 
 
Dinsdag 4 okt. 
Geen viering 
 
Zaterdag 8 okt. 19u00 – Eucharistieviering  
Voorganger  Pastoor de Zwart 
Koor    Dameskoor 
1ste Collecte  Eigen kerk 
2de Collecte  Onderhoud Kerk 
 
Gedachtenis werd gevraagd voor: 
Gezusters Wielage, Corry Hartmann-Wittendorp, Willy Menzen,  
ouders Hake-Cramer, Hennie en Erwin Feringa, Leid Schulte-Gosevoort, 
ouders Steenhuis-Rolfes, Wim Wehkamp, ouders Tubben-Keizer. 
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Donderdag 13 okt. 14u00 – Ouderenviering  
 
Gedachtenis werd gevraagd voor:  
Hendrik Heller, Wilhelm Josef Dijck, Maria Gesina Hartmann-Gerdes t.g.v. 
haar 25e sterfdag, 
 
Zondag 16 okt. 09u00 – Eucharistieviering  
Voorganger  Pastoor de Zwart 
Koor    Herenkoor 
1ste Collecte   Eigen kerk 
2de Collecte  Onderhoud kerk 
 
Gedachtenis weerd gevraagd voor: 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, Gezusters Wielage, 
Chris Weinans, ouders Feringa-Hake, ouders Hake-Cramer, ouders Berens-
Wehkamp, fam. Nijzing-Heller, Jan Pruim, ouders Tiben-Robben,  
Jan Caspers, Leid Schulte-Gosevoort, ouders Steen-huis-Rolfes,  
Wim Wehkamp, ouders Bryan-Hölscher, ouders Tubben-Keizer 
 
Dinsdag 18 okt. 19u00 – Eucharistieviering  
Voorganger pastoor De Zwart 
 
 

DIENST VOOR OUDEREN 

 
 
 
Op donderdag 13 oktober 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.  
 
 
 

 

KOSTERS 

 
G. Wolken 0591-349033 
M. v.d. Aa: 0591-349144 
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IN MEMORIAM 

 
Angelina Tubben-Keizer  

 
Zij werd geboren in Ter Apel. Na haar huwelijk met Herman Tubben 
begonnen ze een boerenbedrijf aan de Limietweg. Hier heeft ze vol overgave 
meegeholpen tot haar zoon het bedrijf overnam. Daarna verhuisde ze met 
haar man naar een bejaardenwoning in de Dissel.  
Hier overleed ze, na een afnemende gezondheid op 28 juli in de leeftijd van 
92 jaar. Na de uitvaartdienst in onze kerk werd ze op ons kerkhof begraven 
naast haar man. 

Dat ze mag rusten in vrede. 
Ons medeleven gaat uit naar haar familie 

 
 
 
 
 
 

 
 

KERKBESTUUR 

 
Het kerkbestuur heeft besloten om per 1 augustus niet langer gebruik te 
maken van de diensten van Simon Karstenberg, dit vanwege een verstoorde 
samenwerking. We willen hem bedanken voor de inzet van de afgelopen 
jaren. 

Het Kerkbestuur 
 

 

GEFELICITEERD 

 
We willen een ieder die de komende periode iets te vieren heeft 

namens de parochie van harte feliciteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Klaverblad  Emmer-Compascuum Pagina | 18 

EMMER-COMPASCUUM - ST. WILLEHADUSPAROCHIE 

 

 

Kerk en Parochiehuis: 
Hoofdkanaal O.Z. 82 A 
7881 CN  Emmer-Compascuum 
Telefoon: 0591-351351 
 

Mail:      parochiewillehadus@kpnmail.nl  
Website: www.mariahertoginvandrenthe.nl  
 

Kerkbijdrage & parochieblad: 
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.0591-312466 
Vicevoorzitter   Allidus Ahlers  tel.0591-354093 
Secretaris   Theo Sewüster  tel.0591-354967 
Penningmeester  Tineke Koop  tel.0591-351643 
Bestuurslid kerkhofbeheer Joh Heine  tel.0591-351905 

 
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.0591-353630 

 
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 GEBEDSINTENTIES 
 

 

WEEKEND 10 – 11 september 
Zondag 11 sept 10u00   Oecumenische dienst 
Voorganger Ds. Wenting    
Lector  WEK-groep   
Koor Dames - Heren   
Koster José Wessel  
    
Maandag  12 september 19u00   
Voorganger Pastoor De Zwart   
Misdienaars Gerrit Bredek – Jarno Pol  
Koster Margriet Ahlers   

 
Gedachtenis werd gevraagd voor: 
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann,  
fam. Geerdink-Jansen, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Pa, Gea en Hans 
Sulman, overl. ouders Sturre-Schrör, overl. ouders ter Veen-Borghuis en zonen 
Rieks en Herman, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Jan Kasper Heijne en 
Maria Gesina Heijne-Wessel, overl. ouders Teiken-Schulte, Herman Wilhelm 
Tieben en Engelina Tieben-Schulte, Renk Kuper, Hendrik Hermannus Frederik 
Deiman en Maria Bonaventura Engelina Deiman-Dekkers, Jan Geert Meijer, 
Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Fanny Geerdink 
en Riek Geerdink-Abeln, Hennie Bredek. 
 
WEEKEND 17-18 september      Eucharistieviering 
Zondag 18 sept 10u30 Vredesweek Vom-groep 
Voorganger Pastoor De Zwart   
Acolieten Julia Pol – Leonie Tieben   
Lector Jorinde Wessel   
Koor Heren    
Koster Margriet Ahlers  
    
Maandag  19 september 19u00   
Voorganger  Pastoor de Zwart   
Misdienaar Koster  
Koster René Berendsen   
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Gedachtenis werd gevraagd voor: 
Greetje Schulte-Heller, Theo van Mensvoort, Tekie Zaan-Albers, overl. fam. 
Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina 
Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Ria Teiken, Jan Caspers, ouders Thole-
Kloppenburg, 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, Alida Adriana Hulsebosch-Schoorl, Johan Bernard Ellermann 
en Maria Aleida Ellermann-Robben, Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, 
Johan Hottinga, Hennie Bredek. 
 
WEEKEND 24 – 25 september    
Zaterdag 24 sept 19u00  Eucharistieviering 
Voorganger Pastoor De Zwart   
Acolieten Chantal Witteveen – Astrid Bolk    
Lector Ria de Vries   
Koor Dames    
Koster René Berendsen 

 
  

Maandag   26 september   
Geen viering    

 
Gedachtenis werd gevraagd voor: 
Greetje Schulte-Heller, ouders Siekman-Gers en kinderen Gerard, Herman en 
Gea, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Theresa 
de Roo, Jozef Sturre, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Jan Hoesen en 
Kina Hoesen-Weggemans, Johann Hermann Spijker, Herman Wilhelm Tieben 
en Engelina Tieben-Schulte, Rudolf Tiben en Helena Tiben-Heller,  
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, Henk Scheven, Hennie Bredek, Rika Harms-Schulte. 
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WEEKEND 1 – 2 oktober   Woord & Communieviering 
Zondag 2 okt 10u30      Wereldmissiedag voor kinderen  
Voorganger  
Acolieten 

Pastor Myriam   
Jeffrey Emming – Arjan Hoezen  

Lector Jolien Dijck   
Koor Xtra-Eigen-Wijs   
Koster José Wessel  
    
Maandag 3 oktober   
Geen viering   
    

Gedachtenis werd gevraagd voor: 
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann,  
fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno 
Timmer, Gerard Mensink, overl. ouders Wessel-Hempen, Ria Teiken,Truus 
Over-Meijer, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker,  
overl. ouders de Groot-Kaiser, Diny Hendriks, ouders Thole-Kloppenburg, 
overl. fam. Twickler-Elling, Renk Kuper, Hendrik Hermannus Frederik Deiman 
en Maria Bonaventura Engelina Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, 
Angela Gesina Ellermann-Tiben, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida 
Ellermann-Robben, Fanny Geerdink en Riek Geerdink-Abeln, Herman Heijnen 
en Annie Heijnen-Greve, Hennie Bredek, voor ouders van ongedoopt 
gestorven kinderen. 
 

WEEKEND 8 – 9 oktober   
Zaterdag 8 okt 19u00                                        Woord & Communieviering 
Voorgangers Erik Meijer/Diny Thole  
Acolieten Michel de Vries – Mike Emming  
Lector Mariska Zwols  
Koor Young Voices  
Koster Margriet Ahlers 
   
Maandag  10 oktober 19u00  
Voorganger  Pastoor De Zwart 
Misdienaar Koster 
Koster  René Berendsen 
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Gedachtenis werd gevraagd voor: 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld,  
fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Pa, Gea en Hans Sulman, overl. ouders Sturre-
Schrör, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, overl. ouders Teiken-Schulte, 
Willem Buurman, Herman Wilhelm Tieben en Engelina Tieben-Schulte,  
Renk Kuper, Hendrik Hermannus Frederik Deiman en Maria Bonaventura 
Engelina Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert 
Meijer, Alida Adriana Hulsebosch-Schoorl, Johan Bernard Ellermann en Maria 
Aleida Ellermann-Robben, Fanny Geerdink en Riek Geerdink-Abeln, Henk 
Scheven, Echtpaar Joosten-Hulleman (jaargedachtenis), Hennie Bredek. 
 

WEEKEND 15 – 16 oktober  
Zondag 16 okt 10u30 Eucharistieviering  
Voorganger Pastoor de Zwart   
Acolieten Annemiek Bos – Herman Bredek  
Lector Henriëtte Bolk   
Koor Heren    
Koster René Berendsen  
Maandag  17 oktober   
Voorganger Pastoor De Zwart   
Misdienaars Gerrit Bredek – Jarno Pol  
Koster José Wessel   

 
Gedachtenis werd gevraagd voor: 
Greetje Schulte-Heller, Theo van Mensvoort, overl. fam. Herbers- 
Ellermann, fam. Geerdink-Jansen, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller,  
Theresa de Roo, Pastoor Franciscus Antonius Sturkenboom, overl. ouders ter 
Veen-Borghuis en zonen Rieks en Herman, Maria Wilhelmina Wolthuis-
Weghorst, Gerard Mensink, Ria Teiken, Klaas Weinans, Klaas de Vries en 
Annie de Vries-Twickler, Jan Hoesen en Kina Hoesen-Weggemans, Harm 
Ahlers en Leida Ahlers-Hüsers, ouders Thole-Kloppenburg, 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, Johan Bernard  
Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Fanny Geerdink en  
Riek Geerdink-Abeln, Hennie Bredek. 
 
 
 

De volgende weekendviering is op 
zaterdag 22 oktober 19u00 
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Koster van de week 
 

Van ma 5 sept  t/m zon 11 sept  José Wessel 
Van ma 12 sept  t/m zon 18 sept  Margriet Ahlers 
Van ma 19 sept  t/m zon 25 sept  René Berendsen 
Van ma 26 sept  t/m zon 2 okt  José Wessel 
Van ma 3 okt  t/m zon 9 okt  Margriet Ahlers 
Van ma 10 okt  t/m zon 16 okt  René Berendsen 
Van ma 17 okt  t/m zon 23 okt  José Wessel 

 
Parochiebureau 
 
Do   8 sept Tilda Heine 
Ma  12 sept Bernadette de Roo 
Do  15 sept Christa Shut 
Ma  19 sept Tiny Hogenbirk 
Do  22 sept  Mieke Hoesen 
Ma  26 sept Tonny Thole 
Do 29 sept Tilda Heine 
Ma      3 okt Bernadette de Roo 
Do      6 okt Christa Schut 
Ma   10 okt Tiny Hogenbirk 
Do   13 okt Mieke Hoesen 
Ma   17 okt Tonny Thole 
Do   20 okt Tilda Heine 
Ma   24 okt Bernadette de Roo 
   

 
Bloemversiering 
 
B. de Roo 0591-351878 12 sept - 25 sept   
M. Graafsma 0591-224161    

S. Wilkens 0591-351081 26 sept  -   9 okt   
M .Tiben 0591-353718    
 0591-353484    

G. Rengers 0591-354229    10 okt - 30 okt   
H. Idema 0591-354626 

 
   

 

 

 

 

Rooster kerkschoonmaak 

26 – 30 sept Groep 3 
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CONTACTMIDDAG 

 
Op dinsdag 4 oktober is weer de eerste contactmiddag van het komend 
seizoen. 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 

 

 
Verhuisd: 
Pauline Zwart is verhuisd  

van Middenweg WZ 27 

naar Peppelerweg 44, 3881 NA, PUTTEN 
******************************** 

 
Sandra Heijnen is verhuisd  

van Kloosterweg 13 
naar Kloosterweg 12, 7881 LE, EMMER COMPASCUUM 

******************************** 
Doop 
Op 18 september worden gedoopt: 

Reinier 
 

Zoontje van René en Diana Pomp  
en broertje van Marijn en Kiki  
Markeweg157, 9561 SK TER APEL  

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

Julia 

Dochtertje van Jeroen en Maike van Ginkel  
en zusje van Florien  
Zr. Damasastraat 9, 7881 MP  EMMER COMPASCUUM 

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

Viënna Helena   
 
Dochtertje van Raymond Oldenburger en Marjolein Tiben  
en zusje van Marit. 
Munsterseweg 8, 7881 NX  EMMER COMPASCUUM 

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

FAMILIEBERICHTEN 
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Geboren  
Op 27 juli 2016 is geboren: 

Tijn  

Zoontje van Frank en Miranda Berendsen  
en broertje van Sanne 
Wilgenlaan 12 
7881 PS EMMER COMPASCUUM 
 
 

MISDIENAARSDAG 

 
Zaterdag 17 september is de misdienaarsdag van het 
bisdom. Alle misdienaars zijn uitgenodigd om mee te 
gaan naar Duinenzathe in Appelscha. Er wordt daar 
een gezellig dag georganiseerd voor alle kinderen en 
jongeren die misdienaar of acoliet zijn. 
Het vervoer wordt geregeld 

 

AANMELDEN PAROCHIEBLAD  

 
Vanaf nu wordt het parochieblad alléén naar diegene gestuurd die zich 
daarvoor hebben aangemeld. Mocht u van iemand horen dat ze het blad wél 
willen ontvangen maar zich nog niet hebben aangemeld? Ze kunnen zich 
aanmelden op het parochiebureau tijdens openingsuren of via de post of e-mail 
parochie@willehadus@kpnmail.com  
 
U ontvangt géén acceptgiro voor het bedrag dat u wilt betalen.  

U kunt dit overmaken 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. 
 

Opgeven blijft dus altijd mogelijk! 
 

KERKBESTUUR: KERKBALANS 2016 

 
Op 1 augustus stond de teller voor de actie Kerkbalans op € 25.600,00. Een 
aantal toezeggingen zijn nog niet overgemaakt. Even een herinnering aan de 
parochianen die wel een bedrag hebben toegezegd, maar er nog niet aan toe 
zijn gekomen om het bedrag over te maken, alvast bedankt. 
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage aan Kerkbalans. 

Namens het Kerkbestuur,  
Tineke G. Koop-ten Kate, penningmeester 

mailto:parochie@willehadus@kpnmail.com
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Jarigen 75 jaar en ouder t.m. 20 oktober 

dhr.H.Geerdink Populierenlaan 74 7881 RB EC 9-9-1937 

dhr.R.Harms Koppelwijk oz 17 7881 NV EC 4-9-1941 

mevr.L.Harms- 
Prinsen 

Populierenlaan 76 
 

7881 RB 
 

EC 
 

30-9-1932 
 

dhr.J.B.vonHebel Spoel 97 7881 BN EC 12-9-1938 

mevr.M.A.Heijnen- 
Hoezen 

Spoel 79 
 

7881 BH 
 

EC 
 

21-9-1934 
 

dhr.E.Hofstra Spoel 131 7881 BK EC 27-9-1932 

mevr.M.A.Meijer-Over Jeen Stokerstr. 23 7881 GC EC 26-9-1928 

mevr.A.M.A.Muller- 
Berends 

Hoofdkanaal wz 122 
 

7881 AG 
 

EC 
 

20-9-1936 
 

dhr.T.H.L. van derVlag Ln vh Kwekebos140B\ 7823 LJ Emmen 14-9-1926 

mevr.A.H.T.Bentlage- 
Tieben 

Hoofdkanaal oz 76 
 

7881 CN 
 

EC 
 

1-10-1939 
 

mevr.T.A.Geerts-Arends 
  

Roswinkelerstr.138 
 

7895 AS 
 

Ros- 
winkel 
 

1-10-1937 
 

mevr.J.C.Rass- 
van den Berg 

Spoel 39 
 

7881 BK 
 

EC 
 

12-10-1932 
 

mevr.A.M.C.Geerdink-
Bürmann, 

Populierenl 74 
 

7881 RB 
 

EC 
 

15-10-1939 
 

dhr.M.Folkers Runde zz 96 7881 HP EC 17-10-1938 

mevr.G.Hempen-Kaijser  Westerdiep oz 2 7881 HB EC 20-10-1936 

dhr.H.Veneberg 
 

Roswinkelerstr.25 
 

7895 AL 
 

Ros- 
winkel 
 

20-10-1928 
 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd! 

 

DIVERSE SPAARACTIE IN DE PAROCHIE 
 

Oproep dopjes sparen 
Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van bv. frisdrankflesjes, melkpakken, 
jampotten enz. 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. 
De dopjes moeten schoon en droog worden ingeleverd. 
Achter in de kerk en in het Parochiehuis staat een doos waarin u ze kunt 
doen. Bij voorbaat hartelijk bedankt 
 

Inzamelen voor voedselbank 

 We zamelen nog steeds levensmiddelen in voor de voedselbank. 

U kunt deze inleveren tijdens openingsuren op het parochiebureau. 
 Ook zamelen we DE punten in voor dit doel. Van harte aanbevolen! 
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BEDANKT!!!!!!!!! 

 
Ook tijdens de vakantieperiode ging in onze parochie alles gewoon door! 
Hoe ‘gewoon’ is dat eigenlijk . . . ??? 
Heel hartelijk dank aan iedereen die vóór- of achter de schermen, meewerkt 
aan het samen kerk zijn in onze St. Willehadparochie.  

Parochieraad 
 
 

KERSTMUSICAL 2016 

 
We horen jullie al denken: Kerstmusical 2016 nu al?  
Waar zitten jullie met je hoofd, de herfst moet nog beginnen. Inderdaad, het is 
nog zomer en de herfst moet nog beginnen.  
De kerstmusical van onze parochie is natuurlijk, net als andere jaren pas in 
december en wel op: 
 

11 december om 15.00 uur  
(noteer het maar alvast in de agenda) 

 

Wij zijn echter al enkele maanden bezig om weer een nieuwe musical te 
schrijven en het beloofd weer iets heel bijzonders te worden. Wij kunnen echter 
nog zo ons best doen met het schrijven van een musical,  
maar …… lieve parochianen … wat is een musical zonder spelers:  
juist, helemaal niets dus.  
 

Daarom onze vraag: houd je van zingen, toneelspelen, decorbouwen, enz.? 
Geef je dan (het liefst zo spoedig mogelijk) op bij: 
 
Ans Berendsen tel: 0591-353630 of mail: abpragt@hotmail.com 
Ina Heijnen  tel: 0591-354116 of mail:  hermanina@hotmail.com 

 
Groeten van het musical-productieteam: 

Erik Meijer – Henk Zwart – Ans Berendsen – Ina Heijnen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VOLGEND KLAVERBLAD 
loopt van 20 oktober – 17 november 

Kopij inleveren: 
uiterlijk 30 september! 

mailto:abpragt@hotmail.com
mailto:hermanina@hotmail.com
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Deel je leven! 

OECUMENISCHE STARTVIERING 

 
Het samenbindende jaarthema voor seizoen 2016-2017 is  
 
 
 

Wij starten dit thema samen met een viering op: 
 

zondag 11 september a.s. om 10.00 uur  
in de RK Kerk aan het Hoofdkanaal. 

 

Wij delen ons leven met familie, met vrienden, met collega’s, met 
gemeenteleden. Wij gaan relaties aan en verbinden ons met mensen binnen, 
maar zeker ook buiten de kerk. Wij verbinden ons met de gemeenschap om 
ons heen. 
 

Je leven delen begint klein. In het leven van alledag, thuis in het gezin, op het 
werk met collega’s. Maar wij delen ons leven ook in de kerk, waar we in 
gesprek gaan over leven en geloven. En buiten de kerk, met de mensen die 
op ons pad komen. Wij delen in vreugde en in verdriet. Wij delen in twijfel en 
in geloof. Wij delen met mensen die we zelf uitzoeken, maar ook met mensen 
die wij niet zelf uitzoeken maar ons nodig hebben. 
 

Deel je leven… te beginnen bij het koffiedrinken na de viering!  
Wij kunnen elkaar dan weer ontmoeten en gezellig napraten.  
Er is koffie, thee en iets lekkers. 
U bent van harte welkom!   Werkgroep Eenheid Kerken  
 
 

OKTOBERMAAND – ROZENKRANSMAAND  

 
Op de zondagen 2, 9, 16 en 23 oktober wordt om 19.00 uur,  
gedurende een half uur, de rozenkrans gebeden in onze kerk.  
Het beeld van Maria, Hertogin van Drenthe, is dan geplaatst 
boven aan de trappen van het priesterkoor tussen bloemen en 
in het licht, en de kerk is spaarzaam verlicht. Het geeft een 
intiem en sfeervol karakter aan het rozenkrans bidden.  
Zo leggen wij al onze vragen neer bij Maria en we bidden bij 
haar voor alle nood in onze wereld  
en in ons eigen bestaan. Een gebed, waarom Maria meerdere malen en op 
verschillende plaatsen (Lourdes, Heede) dringend heeft gevraagd. Voor- en 
na het rozenkransgebed zingen we een Marialied, want wie zingt, bidt dubbel!  
 

U bent van harte welkom bij dit rozenkransgebed! 
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REISVERSLAG WJD KRAKAU 2016 

 
Om te beginnen eerst even wie ik ben. Mijn naam is Sandra Heijnen, ik ben 25 
jaar en woon in Emmer Compascuum. Van 23 juli t/m 2 augustus ben ik met 

de korte reis van het 
bisdom mee 
geweest naar de 

Wereld-Jongeren 
Dagen (WJD) in 
Krakau Polen.  
Voor mij was dit de 
3e keer, maar toch 
wederom een unieke 
ervaring.  
 

Dit is het jaar van Barmhartigheid en dat was ook het thema van de WJD. We 
hebben drie ochtenden catechese gehad over dit onderwerp. Op een leuke en 
begrijpelijke manier werden voorbeelden gegeven over Barmhartigheid. Hoe 
komt het in de Bijbel terug en hoe kunnen wij het toepassen in ons dagelijks 
leven. Ook in onze kleine deelgroepjes hebben we hierover gesproken. Elke 
dag hadden we een eucharistieviering. Supermooi om dit met honderden 
Nederlandse jongeren te vieren. Vol enthousiasme deed iedereen mee. 
Daarnaast was er ook nog het grote veld, waar meer dan een miljoen jongeren 
bij elkaar kwamen om te vieren. Een reis waar zoveel mensen bij elkaar komen 
heeft mooie en moeilijke momenten. Het was heel erg warm, lange 
wandeltochten, volle trams, lange wachtrijen voor eten en toilet, maar er was 
geen onenigheid. Mensen langs de weg zorgden voor verkoeling, een helpende 
hand als je niet verder kon. Tram vol? Nee joh, er kunnen nog wel een paar bij.  
Allemaal momenten die soms 
vervelend waren, maar waar we 
zorgden voor de ander en elkaar 
hielpen.  
Met 17 mensen gingen we op 
reis, als één groep kwamen we 
terug. Vol inspiratie en met 
nieuwe energie ben ik terug 
gekeerd. Ik hoop dit vast te 
kunnen houden om anderen, met 
name jongeren, te kunnen 
inspireren.  

 
Om met de woorden van de paus te spreken: 

‘Ik trek mijn schoenen aan, kom van de bank en ga op pad!’ 
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Peuteropvang bij 
RK-basisschool ‘De Hoeksteen’ 

In juni zijn we op onze school gestart met onze peuteropvang. 
Peuters zijn welkom op: 

J maandag en dinsdag van 8.30 tot 14.30 uur  
J en op woensdag  van 8.30 tot 12.15 uur 

Voor informatie kunt u contact opnemen met 
R.K.B.S. ‘De Hoeksteen       Hoofdkanaal OZ 86 

7881 CN Emmer-Compascuum tel:0591-352677 

dehoeksteen@primenius.nl 
 

JEUGDKOOR XTRA-EIGEN-WIJS 

 
Dus trekken wij onze schoenen aan en komen van de bank.  
Want we beginnen op woensdag 28 september weer met onze repetities. 
Van 18.00 uur tot 18.45 uur voor de kinderen van de basisschool,  
en van 18.00 uur tot 19.30 uur voor de jongeren van het voortgezet onderwijs.  
 

Op vrijdag 30 september zingen wij in de Horst. 
We vertrekken om 18.15 uur en verzamelen op de parkeerplaats van de kerk. 
Na de dienst worden jullie allemaal weer thuisgebracht. Dit zal zijn tussen 20.00 
uur en 20.30 uur.  
 
Houd jij ook van zingen, kom dan gezellig mee zingen op woensdag 28 
september.    

Ina en Sandra Heijnen   Tel: 0591-354116 
 
 

NIEUWS VAN RKBS DE HOEKSTEEN 
 
Schoolviering 
Op donderdag 8 september om 09.00 uur is de startviering van de  
RK-basisschool De Hoeksteen in onze kerk. 
Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dehoeksteen@primenius.nl
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KLAZIENAVEEN - PAROCHIE HEILIGE HENRICUS 

 

 
 

Kerk en Parochiebureau: 
Stellingstraat Z.Z. 4 
7891  JA  Klazienaveen 
Telefoon: 0591-649071 
 
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: 0591-649071 

 
MISINTENTIES EN KOPIJ VOOR VOLGEND KLAVERBLAD 
Inleveren voor vrijdag 30 september 
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. 11 sept. 09u00 – Eucharistieviering  
Viering    24e zondag na Pasen 
Voorganger   Pastoor de Zwart 
Acolieten groep 2  S. Karstenberg en misdienaars 
Koor     Samenzang 
 
Gedachtenis werd gevraagd voor: 
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Mannus 
Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Herman Wesseling en 
Riekie Heijnen, Marie Kloppenburg en overl. fam., overl. ouders Kolmer-Voss, 
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., Maria Gezina van 
Ommen-Becker, Anna Catharina Lasker-Sandten.                                                  

                                                
  Na afloop koffie in de parochiezaal 

 
Do 15 sept. 19u00 – Eucharistieviering  
Voorganger   Pastoor de Zwart 
  
Za. 17 sept. 19u00 – Woord - en Communieviering werkgroep 
        Kinderwoorddienst 
Viering    25e Zondag na Pasen. Vredesweek 
Voorgangers   Parochianen 
Koor    Young Voices 
 
Gedachtenis werd gevraagd voor:  
Martinus Prinsen en Maria Aleida Koop, Johannes Martinus Knegt en Anna 
Geertruida Middendorp, echtpaar Muller-Wesseling,  
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf. 
 
Do. 22 sept. 19u00 – Eucharistieviering  
Voorganger   Pastoor de Zwart 
 
Zo. 25 sept. 09u00 – Eucharistieviering  
Viering     26e zondag na Pasen 
Voorganger   Pastoor de Zwart 
Acolieten groep 3  J. Lohuis - H.Slip -T. Knegt - H. Maatje 
Koor     Herenkoor 
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Gedachtenis werd gevraagd voor: 
Johan Koop, Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en 
overl. kinderen, Jan Koop en zoon Gerard, overl. ouders Tenfelde-Prinsen en 
overl. kinderen, Maria Aleida Hoffard-Langen, Jo en Grietje Wesseling-van Os 
en zoon Benny, overl. ouders Valke-Tholen, Sophia Maria Magdalena van der 
Werf-Tieben en Henk van der Werf, Maria Gezina van Ommen-Becker,  
Annie Bakker-Roewen.  
 
Do. 29 sept. 19u00   
Geen viering 
 
Gedachtenis werd gevraagd voor: 
Johan Schiphouwer en zoon Peter 
 
Za. 01 okt. 19u00 – Woord - en Communieviering 
Viering     21e zondag na Pasen 
Voorgangers   Parochianen 
Koor     Samenzang 
 
Gedachtenis werd gevraagd voor: 
Johannes Bernardus Kolmer en Margaretha Aleida Kolmer-Kramer, 
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf. 
 
Wo. 05 okt. 10u00 – Woord en Communieviering   Dillehof 
Voorganger   Pastor Myriam 
 
Do. 06 okt. 19u00  
Geen viering 
  
Zo. 09 okt. 09u00 – Eucharistieviering  
Viering     28e zondag na Pasen 
Voorganger   Pastoor de Zwart 
Akolieten groep 2  S. Karstenberg en misdienaars 
Koor     Dameskoor 
 
Gedachtenis werd gevraagd voor: 
Dorus Albers, Mannus Plas en Maria Helena v.Rijswijk en zonen Gerry en 
Jan, Jan Koop en zoon Gerard, Johan Bernard Cosse en Maria Margaretha 
Hoffard, zoon Bennie en schoonzoons Joop en Bennie, Martinus Prinsen en 
Maria Aleida Koop, Jan Berens, overl. ouders Vinke-Wolfs, 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.,  
Maria Gezina van Ommen-Becker. 
                                                        Na afloop koffie in de parochiezaal 
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Do. 13 okt. 19u00 – Eucharistieviering   
Voorganger   Pastoor de Zwart 
 
Za. 15 okt. 19u00 – Woord - en Communieviering 
Viering    29e zondag na Pasen 
Voorganger   Pastor Myriam 
Koor               Herenkoor 
 
Gedachtenis werd gevraagd voor: 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, 
Pastoor Middelkoop, Jo Eikens en zoon Jo, overl. ouders Valke Tholen 
Toon Loves en Annie Loves-Tholen en overl.fam. Loves-Tholen, 
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf. 
 
Do. 20 okt. 19u00 – Eucharistieviering  
Voorganger   Pastoor de Zwart 
 
Zo. 23 okt. 09u00 – Eucharistieviering  
Voorganger   Pastoor de Zwart 
 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 

 
Zo. 11 sept. A.Heijnen  tel. 0591- 315653 
Za. 17 sept. A.Verdel  tel. 0591- 312976 
Zo. 25 sept. G.Többen  tel. 0591- 317515  
Za.  01 okt.  G.Timmerman  tel. 0591- 317726 
Zo.  09 okt. A.Heijnen  tel. 0591- 315653 
Za.  15 okt. B.Menzen  tel. 0591- 316132 

 
 

KOSTERS 

 
05 sept. t/m 11 sept.  H. Beukers tel. 0591- 315725 
12 sept. t/m 18 sept.  A. Peters tel. 0591- 313627 
19 sept. t/m 25 sept.  M. Koop tel. 0591- 312241 
26 sept. t/m 02 okt.  J. Lohuis tel. 0591- 313286 
03 okt.   t/m 09 okt.   H. Beukers tel. 0591- 315725 
10 okt.   t/m 16 okt.  A. Peters tel. 0591- 313627 
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VERGADERINGEN 

 
Di. 13 sept.  19u00: Zonnebloem 
Di. 20 sept.  09u30: Mantelzorg. 
Ma. 03 okt.  20u00: Kerkbestuur. 
Di. 04 okt.   19u00: Redactie Klaverblad. 
Di. 18 okt.   09u30:  Mantelzorg. 

 
 

KAARTEN 

 
Op dinsdag 20 september om 13u30 kaartmiddag voor ouderen. 
Iedereen is van harte welkom in de parochiezaal. De deelname bedraagt 2 
euro. Voor koffie of thee en fris wordt gezorgd.  
 
 De Zonnebloem afd. Klazienaveen 

 
 
 

CONTACTMIDDAG VOOR OUDEREN 

 
Dinsdag 20 september is er de contactmiddag voor ouderen. 
De eucharistieviering begint om 14.00 uur in de parochiezaal en aansluitend is 
er weer gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kop koffie/ thee. 
Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer dan kunt u contact opnemen 
met Leo Mensen.  

Iedereen is van harte welkom. 
Noteert u alvast:  de volgende contactmiddag  is 18 oktober 2016.  
 

Leo Mensen 
tel. 0591-317060 

 
OMZIEN NAAR ELKAAR 

 
Beste parochianen, 
graag willen wij ons nog een keer aan u voorstellen. 
Wij zijn de werkgroep “Omzien naar elkaar” die onder de vlag van de 
R.K.Kerk Klazienaveen haar werk uitvoert. 
 

Het werk dat wij doen bestaat uit de volgende dingen: 
- Het bezoeken van mensen waarvan de echtgenote/echtgenoot is 

overleden met de vraag of er prijs gesteld wordt dat een van de mensen 
van onze werkgroep een bezoekje brengt, een praatje maakt, een 
kopje koffie drinkt of iets anders voor hen kan doen. 
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- Het samen met de uitvaartgroep de jaarlijkse novemberviering 
samenstellen ter nagedachtenis aan de overledenen. 

- Het versturen van condoleancekaarten namens de parochie, het 
versturen van verjaardagskaarten aan parochianen van 85 jaar en 
ouder. Hiervoor moet contact opgenomen worden met de werkgroep 
voor het juiste adres. 

- Het rondbrengen van de H. Communie voor mensen die niet 
zelfstandig naar de kerk kunnen komen. Dit gebeurt 1 keer per maand 
en ook hiervoor moet contact opgenomen worden met Omzien naar 
elkaar voor het juiste adres. 

 
Dit zijn in grote lijnen de activiteiten die de werkgroep voor haar rekening 
neemt. 
 
Wij hebben echter voor het uitvoeren van deze taken een groot probleem. Onze 
werkgroep bestond uit 6 personen, maar door ziekte zijn 2 personen definitief 
weggevallen. En was dit al niet erg genoeg, nu is ook onze secretaresse door 
een ernstige ziekte voor langere tijd uitgevallen. 

 
Wie van de parochianen zou ons willen helpen om ons werk 
te kunnen uitvoeren. Voor meer info en uitleg kan contact opgenomen 

worden met de werkgroep. U kunt bellen met: 
Niek van der Zwet, tel. 06-17754488 voorzitter van de werkgroep,  
 

Help ons zodat wij onze taken goed kunnen uitvoeren. 
 

Met vriendelijke groeten, 
de werkgroep “Omzien naar elkaar” 
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ZWARTEMEER - PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA 

 
Kerk               De Hoven 8    
Pastorie:  De Hoven 10  

7894 BT Zwartemeer 
Telefoon: 0591-312466 
 
Redactieadres:  
De Hoven 8   tel:0591-314235 
mail: liespeters@outlook.com  
Bezorging:  
Dosterdstraat 63   tel:0591-313585 
 
Website: mariahertoginvandrenthe.nl 
 
Parochiebijdrage: Rabobank: NL84 RABO 0332 3050 23 

      Postbank:  NL36 INGB 0004 0001 37 
t.n.v. Parochiebestuur H. Antonius van Padua Zwartemeer 

 
PAROCHIEBUREAU:    De Hoven 8, in de kerk, telefoon: 0591-769144 
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.0591-316324 
 

ADM. BEGRAAFPLAATS + FONDS UITVAARTVOORZIENING   
Annet Harms, Kniepveen 12, tel. 06-53813195.   
Mail: r.k.begrafenisfonds@hotmail.com 
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Zondag 11 september 10u00 – in de Hervormde kapel 
Voorganger  Dominee Wiekeraad 
Viering   Oecumenische viering nationale ziekenzondag 
Koor   The Young Voices uit Emmer-Compascuum 
 

Woensdag 14 september 19u00 – Eucharistieviering  
Voorganger  Pastoor de Zwart  
Koster   Tiny Smit 
 
Zaterdag 17 september 19u00 – Eucharistieviering   Vrede verbindt 
Voorganger  Pastoor de Zwart  
Acolieten  B. Heidotting en S. Karstenberg 
Lectrice   A. Bartels 
Koster    Tiny Smit 
Koor    Gemengd koor 
2e Collecte  Vredesorganisatie PAX 
 

Gedachtenis werd gevraagd voor: 
Bernard Berens, ouders Tiben-Sandten en Jan Tiben, Pa en Ma Post, 
fam. Peters-Lippold, ouders Siebers-Siebum. 
 
Woensdag 21 september om 14u00 – Dienst voor ouderen 
Iedereen is van harte welkom. 
Na afloop gezellig samen koffie/thee drinken. 
 

Voor eventueel vervoer kan men bellen:  
Mieke Peters  tel: 0591-315383 
Gretha Suelmann tel: 0591-315298 
 
Woensdag 21 september 19u00 – Eucharistieviering  
Voorganger   Pastoor de Zwart  
Koster    Jan Siebers 
 
Gedachtenis werd gevraagd voor: 
Jo Klement. 
 
Zondag 25 september 10u30 – Eucharistieviering  
Voorganger   Pastoor de Zwart  
Acolieten   W. Snippe en J. Siebers 
Lectrice   T. Falke 
Koster    Jan Siebers 
Koor   Gemengd koor 
2e Collecte  Vredesweekcollecte 

VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES 
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Gedachtenis werd gevraagd voor: 
ouders Wubbels-Kappen, ouders Berens-Peters en Stinie,  
ouders Lambers-Rocks en kinderen, ouders Siebers-Siebum 
ouders H. Peters-Houtman en kinderen en kleinkinderen. 
 
Woensdag 28 september  
Geen viering 
 
Gedachtenis werd gevraagd voor: 
Berend Berens en Marie Berens-Siebum 
 
Zaterdag 01 oktober 19u00 – Woord en Communieviering  
Voorganger  Pastor Myriam 
Acolieten   B. Heidotting en J. Siebers 
Lectrice   B. Heidotting   
Koster    Bert Kiers 
Koor   Gemengd koor 
2e Collecte  Wereldmissiedag van de Kinderen 
 
Gedachtenis werd gevraagd voor: 
Herman en Stien de Groot en zoon Gerrie, ouders Siebers-Siebum, 
Tony Dirks en familie Dirks en Santing, ouders van Veggel-Janzen, 
ouders Immink-Kolmer en zoon. 
 
Woensdag 05 oktober  
Geen viering 
 
Zondag 09 oktober 10u30 – Eucharistieviering   
Voorganger   Pastoor de Zwart  
Acolieten   W. Snippe en S. Karstenberg 
Koster    Jan Siebers 
Koor   Yaëla 
2e Collecte  Onderhoud kerk 
 
Gedachtenis werd gevraagd voor: 
ouders Tiben-Sandten en Jan Tiben, ouders Siebers-Siebum. 
 
Woensdag 12 oktober 19u00 – Eucharistieviering  
Voorganger   Pastoor de Zwart  
Koster    Tiny Smit 
 
Gedachtenis werd gevraagd voor: 
Berend Berens en Marie Berens Siebum. 
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Zaterdag 15 oktober 19u00 – Eucharistieviering  
Voorganger  Pastoor de Zwart  
Acolieten   B. Heidotting en W. Snippe 
Lectrice   M. Mink  
Koster    Tiny Smit                   
Koor   Young People 
2e Collecte  Onderhoud kerk 
  
Gedachtenis werd gevraagd voor: 
Tony Dirks en ouders Dirks en Santing, ouders Siebers-Siebum, 
ouders Winters-Vos en zoon Henk, Ben en Leidy Brockman-Wesseling. 
 
Woensdag 19 oktober 19u00 – Eucharistieviering  
Voorganger   Pastoor de Zwart  
Koster   Jan Knol 
 
Zondag 23 oktober 09u30 – Eucharistieviering  
Voorganger  Pastoor de Zwart  
 

 
Wilt u bezoek tijdens uw ziekte thuis belt u dan de contactpersonen van de 
werkgroep ziekenbezoek:  
 
Annie Lübbers   tel: 0591-315529 of 
Lucy Kieviet   tel: 0591-315253 
 
Ziekenbezoeken in zieken-, verzorgings- of verpleeghuis kunt u aanvragen via 
pastor Myriam Oosting, tel: 0591-226172 
 

 
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: 0591-315529  
Lucy Kieviet   tel: 0591-315253 
 
 
 

ZIEKEN- EN BEJAARDEN BEZOEK 

ZIEKENBEZOEK – BLOEMENGROET   
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Werkgroep “Omzien naar elkaar” aandacht voor nabestaanden.  
Contactpersoon: Minie Snippe tel: 0591-314063. 
 

 

Vrijdag 14 oktober staat er weer een container voor OUD PAPIER  
bij de basisschool De Banier, De Blokken 16. 
 
U kunt er terecht van 09.00 tot 12.00.  
Er is hulp aanwezig 
 

 

Vergadering parochiebestuur Donderdag 06 oktober   
KVG    Maandag 12 september en  

Maandag 10 oktober 
    

 

Overleden op 11 juli 2016 
 

Catharina Tubben Bernsen (Catrien) 
Verlengde van Echtenskanaal noordzijde 28 Zwartemeer 

In de leeftijd van 60 jaar 
 

 

Overleden op 12 juli 2016 
 

Jan Hendrik Peters (Hennie) 
de Blokken 38, Zwartemeer 

In de leeftijd van 80 jaar 
 
 

Overleden op 05 augustus 2016 
 

Eerik Albert de Wolde (Eerik) 
Verlengde van Echtenskanaal noordzijde 24 

Zwartemeer 
In de leeftijd van 65 jaar 

 
Dat ze mogen rusten in vrede 

WERKGROEP “OMZIEN NAAR ELKAAR” 

OUD PAPIER 

BIJEENKOMSTEN 

FAMILIEBERICHTEN 
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Op zondag 10 juli was er door de 
werkgroepen familievieringen een 
gezamenlijke familieviering 
georganiseerd. Deze eerste keer 
in Emmer- Compascuum.  
De werkgroepen van de 
verschillende parochies hebben 
enorm hun best gedaan om deze 
viering zo mooi en gezellig 
mogelijk te maken. De viering 
werd muzikaal opgeluisterd door 
de drie kinderkoren die onze 
parochies rijk zijn! Ook kinderkoor 
Yaëla was uiteraard van de partij! 
Het zingen in de buitenlucht viel 
nog niet mee, maar we hebben 
vernomen dat iedereen het 
geweldig heeft gevonden!  
 

Al me al was het was een geslaagde viering! J 
 
 

 
Zingen werkt ontspannend en maakt blij, zo denkt 
ook onze Annet!  
Wij hebben haar op onze jaarlijkse barbecue in het 
zonnetje gezet omdat ze al 40 jaar zingt bij ons 
koor. Dat is wel een felicitatie waard! Annet, je 
wordt zeer gewaardeerd als koorlid en we hopen 
dat je nog jaren bij ons blijft zingen!   
 
Lieve groet van  
de Young People Zwartemeer. 
 
 
 
 
 
 

GEZAMENLIJKE IPO-GEZINSVIERING 

GEFELICITEERD ANNET 
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We kunnen weer terugblikken op 
een succesvol jaar van 
kinderkoor Yaëla!   
Wat hebben we weer veel 
gezongen en vooral veel plezier 
gehad! J  
Ter afsluiting van ons ‘muzikaal 
jaar’ hebben we voor de vakantie 
(woensdag 6 juli 2016) met z’n 
allen gegeten bij Zalencentrum Zwartemeer. We zaten in de kroeg en dat 
vonden we heel gezellig!  
Daarna zijn we te voet naar de kerk gegaan waar we een heus: ‘Kinderkoor 
Yaëla gots talent’ hadden, en dat was zeer succesvol! Wat hebben de kinderen 
allemaal goed hun best gedaan! J Ze kregen er geen genoeg van, dus zeker 
voor herhaling vatbaar! J 
Ook hebben de kinderen allemaal een klein presentje gekregen voor hun 
enorme inzet van het afgelopen jaar!  
Ons koor bestaat momenteel uit 31 enthousiaste leden die elke 
woensdagavond komen repeteren in de kerk. Uiteraard mogen er wat ons 
betreft nog veel meer bij!  
Kinderen die graag bij ons koor zouden willen, zijn van harte welkom! Wil je 
liever eerst een keer komen kijken en luisteren, dan mag dat natuurlijk ook. 
Kom dan gerust langs op een woensdagavond van 17.45 – 18.30 uur!  
 
Groetjes van kinderkoor Yaëla! 
 

 
Op zondag 11 september 2016 is de viering van de 

Nationale Ziekenzondag  in De Kapel. 
Aanvang 10.00 uur. 

Voorganger : dominee Wiekeraad. 
Koor: The Young Voices uit Emmer-Compascuum. 

Graag tot zondag 11 september. 
 

Jan Siebers, namens werkgroep Oecumenische Vieringen 
 
 
 

 

NATIONALE ZIEKENZONDAG 
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Net als bij veel andere parochies werd vroeger in de tweede helft van oktober 
het Veertig uren gebed gehouden. De ouderen onder ons zullen zich dit nog 
wel kunnen herinneren. Gedurende drie dagen werd dan 40 uur gebeden. 
Het programma zag er in 1922 globaal als volgt uit volgens informatie uit het 
boek:  "100 jaar katholieke kerk in Zwartemeer". 
 
A.s. Zaterdagavond om 18.00 uur plechtige opening door een pater van de orde 
der Karmelieten. Dinsdagavond om 18.30 uur plechtige sluiting. 
Zaterdagnamiddag biecht horen vanaf 14.00 uur . Ook na het lof is er 
gelegenheid tot biecht horen. 
Zondagavond, maandagavond en dinsdagavond lof met predicatie om 18.30 
uur. 
Op zondag tijdens de vieringen werd nog het volgende meegedeeld. 
Hedenavond plechtig lof met predicatie. Hedennamiddag biecht horen vanaf 
15.00 uur. 
De parochianen worden beleefd en dringend verzocht het aangekondigde half 
uur Jezus in zijn H. Sacrament te komen aanbidden. 
Naar we vertrouwen zullen ook zij aan wie geen bepaald half uur is 
aangekondigd- niet ten achter blijven met een bezoek te brengen gedurende 
deze drie dagen aan Jezus in het Allerheiligste Sacrament, dat den  
geheelen dag vanaf s’ morgens 6.30 uur ter aanbidding blijft uitgesteld. 
 
In het verdere programma staat nog vermeld: 
 
Maandagmorgen om 7 uur uitstelling van het 
Allerheiligste.  Om 7.30 uur de eerste H. Mis. Om 9.00 
uur de gezongen H. Mis. Vóór en ná de H. Mis  
gelegenheid om te biechten. Maandagmorgen 
biechten voor de meisjes die in de week ter 
Catechismus gaan en maandagmiddag voor de 
jongens. 
Maandagavond om 18.30 uur plechtig lof met 
predicatie. 
Dinsdagmorgen moeten al deze kinderen om 7.30 uur 
in de kerk zijn om de H. Mis bij te wonen en ter 
communie te gaan. De Ouders wordt dringend 
verzocht erop toe te zien dat de kinderen nuchter 
blijven. 
Dinsdagavond om 18.30 uur plechtig lof met predicatie 
en de Pauselijke Zegen en het " Te Deum " ter 
afsluiting. 

JS 

GEBRUIKEN BINNEN ONZE KERK 
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Ik Tiny Smit ben secretaresse van het Vrouwen Gilde te Zwartemeer afgekort 
KVG en er is mij gevraagd een stukje in het Klaverblad te schrijven. 
 
Het vrouwen gilde is opgericht in 1945 direct na de tweede wereldoorlog 
daarvoor vanaf 1922 heeft Pastoor Peters al allerhande sociale activiteiten voor 
vrouwen opgezet zoals naai-knipwerk en hygiëne en gezondheid/verzorging 
cursussen. De vrouwenbeweging was van heel veel belang voor 
maatschappelijke ontwikkeling en sociale gezondheid toch was er ook tijd voor 
plezier, zoals een uitstapje en een feestavond te organiseren. 
 
Eerst groeide de vereniging gestaag, maar nu is dat andersom. We zijn een 
gezelligheidsgroepje maar er wordt nog steeds een beetje voorlichting 
gegeven. Ook gaan we gezellig kerstfeest vieren en bloemschikken of andere 
handvaardigheden doen. Het seizoen 
loopt van September tot en met Mei, 1x per 
maand op een maandagavond in het 
parochiezaaltje van de kerk. Het is altijd 
gezellig ook al wordt de groep steeds 
kleiner. Daarom zouden we graag `n paar 
nieuwe leden verwelkomen, want anders 
sterft de groep uit, de kosten zijn  € 12,00 
per jaar. 
 

Het bestuur is als volgt Annie Lübbers, Gre Schoonbeek, Lenie Theiken, 

Annelies Uneken en ik Tiny Smit. 
 

Onze opening dit jaar is op  
12 september aanvang 19:30 uur in het 

Parochiezaaltje, De Hoven 10 te Zwartemeer. 
Het is voor jong en oud dus iedereen is van harte welkom. 

 
 
 

KATHOLIEKE VROUWEN GILDE 

 
 

Is er gezinsuitbreiding geweest laat het ons even weten: 
Ledenadministratie Harry Peters, Verl.v.Echtenskanaal nz 51. 

Tel: 0591-316324 

MAIL:    hpeters@ziggo.nl. 
Of een kaartje in de brievenbus van de kerk 

mailto:hpeters@ziggo.nl


 

 

Klaverblad  Zwartemeer Pagina | 46 

 
Onder uw bescherming 

nemen wij onze toevlucht, 
o heilige Moeder van God. 

Versmaad onze gebeden niet 
in onze nood, 

maar verlos ons altijd 
van gevaren, 

o glorierijke en gezegende  
Maagd, 

onze Vrouwe, onze Middelares, 
onze Voorspreekster. 

Verzoen ons met uw Zoon, 
beveel ons aan uw Zoon aan, 

plaats ons voor uw Zoon. 
 

Troosteres van de Bedroefden bid voor ons. 
 
 
 
 
 
 
 

INLEVEREN KOPIJ 
voor het volgende parochieblad voor vrijdag 30 september 

 
 

EEN GEBED UIT KEVELAER 
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NIEUWE OPZET DIOCESANE TOERUSTING 

 
Voorinschrijving geopend 
Of je nu vrijwilliger bent of professional, het is goed om af en toe weer even bij 
te tanken, je kennis wat op te frissen of weer wat praktische handvatten te 
hebben voor taken in de parochie. 
 
Vanaf het seizoen 2016-2017 zal het bisdom Groningen-Leeuwarden modules 
van steeds vier bijeenkomsten aanbieden. Ze bevatten actuele achtergrond 
informatie, oude en nieuwe inzichten en bevatten praktisch materiaal dat 
zonder veel extra werk toepasbaar is in de praktijk. 
De cursussen worden meestal centraal aangeboden en bij voldoende aan-
meldingen worden de bijeenkomsten gehouden op meerdere plaatsen in de 
regio. De kosten zijn afhankelijk van de cursus en bedragen tussen €20 en €40. 
 
Als u geïnteresseerd bent, wilt u dit dan melden bij l.winter@bisdomgl.nl ? 
Dan krijgen we alvast een indruk van de belangstelling. 
 
Programma september 2016 – januari 2017 
Module Liturgie I        
Eerste van twee modules van een vernieuwde kadervorming liturgie. Er wordt 
een actuele reader samengesteld. Deze module is een goede verdieping van 
de succesvolle basiscursus. 
Cursusleiding in handen van de Diocesane werkgroep voor Liturgie. 
 
Module Tienerwerk    
De cursus geeft veel achtergrondinformatie over de tiener- en 
jongerencultuur, het relationeel tienerwerk, relevante catechese, de opbouw 
van tiener- en jongerengroepen en hoe nieuwe jongeren te betrekken bij de 
kerk. 
Cursusleiding in handen van jongerenwerker Piet Timmermans en diverse 
deskundigen uit het veld. 
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Programma februari – juni 2017 
Module Liturgie II 
Deel twee  van een vernieuwde kadervorming liturgie. 
Cursusleiding in handen van de Diocesane werkgroep voor Liturgie. 
 
Module H. Vormsel     
In het bisdom Groningen-Leeuwarden wordt veel tijd besteed aan een goede 
Vormselvoorbereiding. Het meest recente lesmateriaal en een goede aanpak 
kunnen een impuls geven aan de vormselgroep en aan de 
geloofsontwikkeling van elke vormeling. De module kan ‘los’ gevolgd worden, 
maar sluit aan bij de module over tienerwerk. 
Cursusleiding in handen van de Diocesane werkgroep catechese en Piet 
Timmermans 
 
Module Volwassenen-catechese 
De inhoud van is deze cursus is op dit moment nog in voorbereiding. 
Cursusleiding in handen van de Diocesane werkgroep catechese en de 
dienstverlener voor catechese, Piet Timmermans. 
 
 

NEDERLANDSE DAG ROME MET PAUS FRANCISCUS 

 
15 november 2016 vindt in Rome een bijeenkomst van katholieke pelgrims uit 
Nederland plaats. Deze bijzondere ontmoetingsdag wordt georganiseerd in het 
kader van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.  
Paus Franciscus gaf op 8 december 2015 officieel het startsein voor het door 
hemzelf ingestelde Buitengewoon Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Dat deed 
hij door de rituele opening van de Heilige Deur van 
de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. Deze porta 
sancta wordt weer dichtgemaakt op 20 november 
2016, de dag dat dit jubeljaar plechtig zal worden 
afgesloten. 
 
De Bisschop van Rome nodigt in zijn bul 
Misericordiae vultus alle gelovigen uit tijdens het 
Heilig Jaar naar de Eeuwige Stad te pelgrimeren:  
“De pelgrimstocht is een bijzonder teken van het 
Heilig Jaar, omdat het een icoon is van de tocht die 
ieder in zijn bestaan aflegt. Het leven is een 
pelgrimstocht en het menselijk wezen is een viator, 
een pelgrim die een weg aflegt naar een begeerd 
doel. Ook om de Heilige Deur in Rome en in ieder 
andere plaats te bereiken zal ieder naar eigen 
krachten een pelgrimstocht moeten volbrengen.” 
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Vele katholieke organisaties, waaronder KRO, KBO en Plus Magazine, 
parochies en de bisdommen ’s-Hertogenbosch, Breda, Haarlem-Amsterdam, 
Groningen-Leeuwarden en het aartsbisdom Utrecht organiseren een bedevaart 
naar Rome in het najaar van 2016.  
 
Op dinsdag 15 november, vijf dagen vóór de afsluiting van het jubeljaar, komen 
zij allen samen voor de ‘Nederlandse Dag in Rome’. De dag begint met een 
processie door de Heilige Deur van de Sint-Pieter, waarna de gezamenlijke 
viering van de Eucharistie volgt waarin Nederlandse bisschoppen zullen 
voorgaan. Aan het eind van de viering zal paus Franciscus de Nederlandse 
groep persoonlijk komen toespreken.  
 
Na de gezamenlijke lunch worden er diverse programma’s aangeboden, 
waarbij elk programma is aangepast aan de wensen van de verschillende 
groepen. De dag zal vooral in het teken staan van vreugde en verbondenheid. 
Iedereen mag zich daarbij welkom voelen. Het belooft daarom een unieke 
ervaring te worden. 
  
Tijdens de bedevaart van maandag 14 t/m zaterdag 19 november ontmoet u 
paus Franciscus bij de algemene audiëntie, maakt u een wandeling in het teken 
van barmhartigheid door de gezellige wijk Trastevere, bezoekt u ook de andere 
basilieken en de highlights van Rome, zoals het Pantheon en de Trevifontein.  
De bedevaart wordt afgesloten met een zendingsviering in de Sint Jan van 
Lateranen. Uiteraard is er die week ook genoeg vrije tijd om zelf de stad te 
verkennen of even te ontspannen op een terrasje. (Programma onder 
voorbehoud) 
 
Meer informatie kunt u vinden op de website van de VNB www.vnb.nl of u 
neemt contact op met VNB via 073 681 81 11. 
 
 

ONTMOETINGSDAG PARTNERVERLIES SAPPEMEER 

 
Voor mensen, die hun partner hebben verloren 
De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-
Leeuwarden organiseert elk half jaar in telkens een andere regio een 
Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren.  
 

De eerstkomende Ontmoetingsdag is in de regio Groningen 
op donderdag 6 oktober 2016 van 10.00 tot ongeveer 15.30 uur in de 

‘pastorie’ Noorderstraat 154, SAPPEMEER. 
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Het ‘ontmoeten’ staat op deze dag voorop, omdat praten met mensen,  
die kort of al langer geleden hetzelfde hebben meegemaakt, erg waardevol 
en helend kan zijn.  

 
Pastor Bernard Buit zal een inleiding houden 
over verliesverwerking. Hij zal ook stilstaan 
bij de plaats, die God daarbij inneemt. De 
dag zal worden besloten met een korte 
viering. Voor koffie/thee en een lunch wordt 
gezorgd.  
 
Er wordt van u een bijdrage in de kosten 
gevraagd van € 12,00.  

Als u het prettig vindt, kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.  
U kunt zich tot 29 september 2016 opgeven bij: 
 
de afdeling Pastorale Dienstverlening van het Bisdom Groningen-Leeuwarden  

Ubbo Emmiussingel 79 
 9711 BG Groningen 
 tel. 050-4065888 
 Email:l.winter@bisdomgl.nl 
 
Wilt u meer of andere informatie, dan kunt u bellen met: 
 Mevr. G. Schotanus-ten Berge, tel. 050-3012620 
 Mevr. J. v. Mensvoort-Brugmans, tel. 0591-351596 
 Mevr. M.H.A. Steen-Blom, tel. 0516-850820  
 Mevr. A. van Diepen-Galama, tel. 0527-252418 
  
Na opgave ontvangt u rond 30 september 2016 een programma, een 
routebeschrijving en verdere informatie over de ontmoetingsdag. 

 
 

WORD WIJZER VAN ELKAAR! 

 
22 september Inspiratieavond Nieuwe Initiatieven 

 
Op donderdag 22 september 2016 organiseert de Projectgroep Toerusting van 
het Vicariaat Groningen-Drenthe opnieuw een inspiratieavond voor iedereen 
die eens iets anders, iets nieuws in de parochie wil organiseren. De avond is 
bestemd voor locatieraden, parochiebestuurders en actieve parochianen in de 
regio Drenthe en Groningen.  
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De plaats van samenkomst is 
 

de Parochiezaal van Emmerschans, 
De Schanswal 4, 
7823 TJ Emmen. 

Tijd 20.00-22.00 uur. 
 

In zijn pastorale brief ‘De jaren van de Waarheid’ 
heeft bisschop De Korte ons uitgenodigd om met 
onze parochies nieuwe vormen van katholiek leven 
te bewandelen. Op allerlei plekken in ons bisdom zijn 
in de afgelopen jaren al kleine en wat grotere 
initiatieven genomen om katholieken op een andere 
wijze aan te spreken en te activeren. Vaak zijn deze 
projecten prima geschikt om ook in andere parochies 
uit te proberen. Daarom willen we deze initiatieven 
met elkaar delen. 

 
Wat gaan we doen?  
Tijdens de inspiratieavond zullen mensen uit verschillende parochies hun 
projecten kort aan ons presenteren en zo kunnen we met elkaar nieuwe 
initiatieven uitwisselen. 
 
De volgende projecten komen aan de orde:  
* Katholieke Alfacursus (Coevorden e.o.)  
* Soeperzondag (Heilige Drie-eenheid) 
* Help ik geloof! Wat nu? (H. Franciscus van Assisi)  
* Eten wat de pot schaft (H. Kruis)  
* Gespreksgroep 50+ (Heilige Drie-eenheid)  
* Neem je oma mee! (H. Kruis)  
* Projectkoor Sint Frans (De Goede Herder)  
* En nog ander projecten die u/jij misschien zelf aandraagt……… 
 
Graag even vooraf aanmelden bij Lisette Winter van het vicariaat Groningen-
Drenthe: 050-406 5888 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

 

       

 

 

 



 

 

 

 

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 
 



 

 

 

 

 
Op vleugels 

 

Op een dag kreeg een meisje vleugels. Ze kwamen uit haar 
schouderbladen en groeiden snel. Binnen de kortste keren hadden ze een 
flinke spanwijdte.  
 
De buren waren ontzet. ‘Je moet ze laten afknippen’, adviseerden ze. 
‘Waarom’?, vroegen de ouders. 
‘Nou daarom’, zeiden de buren.  
‘De ouders zeiden ‘nee, dat doen we niet’.  
 

Een paar weken later kwamen de buren terug.  
‘Als jullie ze dan niet willen afknippen, 
 laat ze dan in ieder geval kortwieken’.  

‘Waarom’, vroegen de ouders.  
‘Nou dan laat je tenminste zien dat je iets doet. 

‘Nee dat doen we niet’zeiden de ouders.  
 
De buren vertrokken hoofdschuddend.  
Binnen een week belden ze weer aan. 
‘Jullie hebben ons al twee keer 
weggestuurd, maar denk eens aan 
dat kind. Wat doen jullie dat arme 
kind aan?’  
 
‘We leren haar vliegen’, zeiden de 
ouders rustig en sloten de deur. 
 

Bron: ‘Doorstroming’. 

 


