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PAROCHIEBLAD VAN DE PAROCHIE MARIA,  
HERTOGIN VAN DRENTHE 

Voor de locaties H. Jozef te Barger-Compascuum,  
 H. Willehadus te Emmer-Compascuum, 

H. Henricus te Klazienaveen en H. Antonius van Padua te Zwartemeer 
  
 

BESTUUR VAN DE PAROCHIE MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE 
 

Te bereiken per e-mail: mariahertoginvandrenthe@gmail.com 

Per post:      Verlengde Oosterdiep WZ 67 
7884 RK Barger-Compascuum 

Centrale nummer is:  06-51751592 
 

Voorzitter:        Waarnemend pastoor P.H.H. Wellen 
Vicevoorzitter:      Henk Kuhl     tel: 0591-312478 
Secretaris/Communicatie:  Mirjam Buizer     tel: 0591-349449 
Penningmeester:     Michel Lankhorst    tel: 06-42939933 
Lid Gebouwen:      Raimond Berends    tel: 06-27518300 
Lid Kerkhoven:      Henk Harmes     tel: 06-22480061 
Lid Catechese en      
Gemeenschapsopbouw:   Jannet Dijck     tel: 06-50206237 
Lid Liturgie:       Louis Veldhuis    tel: 0591-349755 
Lid Diaconie:       vacant  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PASTORES  
  

Pastor: Myriam Oosting 
Kloosterweg 2 
7881 LE Emmer-Compascuum 
Telefoon: 0591-226172 
myriam.oosting@gmail.com 
Vrije dag: vrijdag 

EINDREDACTIE 
             Ina Heijnen 

Telefoon: 0591-354116 
hermanina@hotmail.com 
 

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

Sluitingsdatum inleveren kopij voor het volgende nummer van het 
Klaverblad is 30 maart 2018 

Kopij kan ingeleverd worden bij de desbetreffende parochielocaties. 
Gedachtenis-intenties, aangevraagd na deze datum, kunnen niet meer 
opgenomen worden in het Klaverblad, maar wel gelezen in de vieringen. 

Het volgende Klaverblad nr 4 loopt van 
 21 april t/m 1 juni 2018 

mailto:mariahertoginvandrenthe@gmail.com
mailto:myriam.oosting@gmail.com
mailto:hermanina@hotmail.com
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VIERINGEN OP DE LOCATIES 
     

dag 24 & 25 mrt Palmzondag  koor 

zaterdag Barger-Compas Vicaris Wellen 19.00 Heren 

 Emmer-Compas Pastor Myriam 19.00 Xtra-EigenWijs 

zondag Klazienaveen Pastor De Wolff 09.00 Kinderkoor 

 Zwartemeer Pastor De Wolff 10.30 Yaëla 
 

dag 29 mrt Witte Donderdag  koor 

donderdg Zwartemeer 
Pastoor Buit of  
vd Wal MHVD 

19.00 Gem. koor 

 Emmer-Compas Nacht. Aanbid. 20.30  
     

 

dag 30 mrt Goede Vrijdag koor 

vrijdag Klazienaveen Kruisweg 15.00  

  
Pastor Myriam  
Kruishulde MHVD 

19.00 Marc 

 Emmer-Compas Kruisweg   14.30  

  
Pastor Myriam 
Kruishul/Gaudete 

21.00 Jesus Freaks 
 

 
 

 

dag 31 mrt Paaswake  koor 

zaterdag Barger-Compas 
Bisschop vd Hout 
MHVD 

19.00 Heren 
     

     

dag 1 april 1e Paasdag  koor 

zondag Klazienaveen  Pastor Myriam 09.00 Henricuskoor 

 Zwartemeer Pastor Myriam 10.30 Gem. koor 

 Barger-Compas Pastor De Wolff 09.00 Dames 

 Emmer-Compas Pastor De Wolff 10.30  Dames/Heren 
     

dag 7 & 8 april 
Goddelijke 
barmhartigheid 

 koor 

zaterdag Klazienaveen  Pastoor Buit 19.00 Care Free ‘16 

 Zwartemeer CV-W 19.00 Gem. koor 

zondag Barger-Compas Pastoor v.d. Wal 09.00 Heren 

 Emmer-Compas Pastoor v.d. Wal 10.30  Dames 
     

dag 14 & 15 april 3de zondag  koor 

zaterdag Barger-Compas Pastor Myriam 19.00 Dames  

 Emmer-Compas Vicaris Wellen 19.00 Enjoy 

zondag Klazienaveen Pastor Myriam 09.00 Samenzang 

 Zwartemeer Pastor Myriam 10.30 Young People 
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dag 21 & 22 april 4de zondag  koor 

zaterdag Zwartemeer Vicaris Wellen 10.00 Alle kinderkoren 

 Klazienaveen  Biss. v.d. Hout 19.00 Jesus Freaks 

 Zwartemeer Pastoor Tolboom 19.00 Gem. koor 

zondag Barger-Compas Pastor Myriam 09.00 Heren 

 Emmer-Compas Pastor Myriam 10.30  Heren 
     

dag 28 & 29 april 5de zondag  koor 

zaterdag Barger-Compas CV-W  19.00 Heren 

 Emmer-Compas Pastor Myriam 19.00 Dames 

zondag Klazienaveen Pastor Myriam 09.00 Henricuskoor 

 Zwartemeer Pastor Myriam 10.30 Gem. koor 

     

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

Pastor Myriam Oosting  tel: 0591-226172 
Pastor Tako de Wolff   tel: 06-15020448 
 

 

SACRAMENT VAN ZIEKENZALVING 
 

 

Indien het Sacrament van Ziekenzalving gewenst is, wilt u de priester dan zo 
snel mogelijk benaderen, liefst in een vroeg stadium van de ziekte. Het 
sacrament is immers bedoeld voor zieken om ze kracht en sterkte te geven, 
soms tot genezing en soms om het lijden dat gepaard gaat met ziekte te 
kunnen dragen. Het is zowel voor de zieke en diens familie als voor de 
betreffende priester beter als er tijd is om in alle rust een afspraak te kunnen 
maken en het ontvangen van het sacrament voor te bereiden.  
 

Parochianen van de locaties Klazienaveen en Zwartemeer zouden we willen 
vragen om als eerste pastor Tjepkema te vragen. Parochianen van de locaties 
Barger-Compascuum en Emmer-Compascuum zouden we willen vragen om 
als eerste pastoor Deuling te vragen.  
 

Pastoor J.E.B. Deuling tel: 0599-412612 
Pastor T.T. Tjepkema   tel: 0524-512776 

Week 13 26 mrt t/m  01 apr Pastor De Wolff 

Week 14 02 apr t/m 08 apr Pastor Myriam 

Week 15 09 apr t/m 15 apr Pastor Myriam 

Week 16 16 apr t/m 22 apr Pastor Myriam 

Week 17 23 apr t/m 29 apr Pastor De Wolff 

Week 18 30 apr t/m  6 mei Pastor Myriam 
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DOPEN 
 

Het is voorlopig even niet mogelijk om een afspraak te 
maken voor een doopviering. Als onze nieuwe pastoor, pater 
Okonek, zijn intrede heeft gedaan binnen onze parochie kan 
er weer een afspraak gemaakt worden.   
 

Heeft u vragen dan kunt u deze stellen via  
het nieuwe centrale nummer   06 – 51 75 15 92 

Indien u geen gehoor krijgt, spreek dan uw naam en telefoonnummer in en u 
wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld. 
 

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 locatie. Zo houden we contact met elkaar. 
 

OPENINGSTIJDEN PAROCHIEBUREAU OP LOCATIE 
 

 B.COMP 
Verl. 

Oosterd. WZ 67 

0591-349051 

E.COMP 
Hoofdkan. OZ 82 

 

0591-351351 

KL.VEEN 
Stellingstr. ZZ 4 

 

0591-649071 

ZW.MEER 
De Hoven 8 

 

0591-769144 

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     

Zaterdag 
 

10.00-12.00 

stuurgroep 
  

 

Voor veel parochiële zaken kunt u terecht op het parochiebureau: 
*  Doorgeven van gezinsuitbreiding.     
*  Informatie en afspraken over doop en huwelijk.  
*  Doorgeven van adreswijzigingen.                
*  Opgeven van gebedsintenties.                  
*  Vervoer naar weekendvieringen.                  
*  Afhalen doopbewijzen.    
*  Inleveren kopij voor het Klaverblad (ook via mail.)



Klaverblad  Parochienieuws Pagina | 7 

WOORD VAN DE PASTOR  
 

Een voordracht voor Pasen. 
 

'Opstaan!', roept je moeder of je vader, of de wekker, elke dag opnieuw. 
Want elke dag ga je weer liggen, en elke morgen moet je weer opstaan. 
Naar school, naar een volgende school, naar je werk, of naar nergens. 
Maar opstaan moet je, vroeg of laat. Heel je leven is één grote beweging  
van steeds maar weer gaan liggen en steeds maar weer opstaan. 
Plat en omhoog, ziek en weer beter. Het leven is vallen en opstaan. 
Totdat je net als alle mensen, voor de allerlaatste keer gaat liggen. 
Soms gaat dat opeens, heel onverwacht. Vaak gaat het langzaam als je oud 
bent. Dan lig je neer om niet meer op te staan. Nooit meer?  
Sommigen zeggen van wel. Ze zeggen dat je dan toch ligt te wachten op een 
stem die roept: 'Opstaan jij!' Een vriendelijke, vreemde stem, die je alleen 
maar hoort als je zo ligt. Ze zeggen dat je dan weer op gaat staan en dingen 
ziet die je nog nooit eerder zag. Dan ben je waar je nog niet eerder was 
geweest. Die mensen zeggen er nog bij dat ze het niet zelf verzonnen 
hebben alleen omdat ze het zo graag willen. En dan vertellen ze een oud 
verhaal over een mens die was gaan liggen, die een stem hoorde en toen 
opstond. Omdat hij wist van wie die stem was; die had hij heel zijn leven al 
gehoord. Het was de stem die zei dat mensen geboren zijn voor liefde en 
niet, niet voor oorlog, haat en narigheid. Hij vertelde van wat hij van die stem 
te horen kreeg, maar hij moest al gauw zijn mond houden. Dat deed hij niet, 
natuurlijk niet. Tenslotte hebben ze hem doodgemaakt; zijn vrienden legden 
hem neer, voorgoed. 
Toen hoorde hij die stem: 'Opstaan jij!'. En hij stond op, ging naar zijn vrienden 

en zij herkenden hem, toen, en later, en 
weer later, steeds opnieuw, en nu nog. 
Daarom oefenen zij zich vast in het opstaan 
en leggen zij zich niet bij alles neer. 
Ze zeggen néé, als iemand een ander 
slaat, of beweert meer waard te zijn dan 
anderen. 
Zij leggen zich er gewoon niet bij neer  
als de één machtiger wil zijn dan de ander. 
Ze zeggen nee tegen racisme, tegen 

kinderarbeid, uitbuiting van vrouwen en noem maar op. 
'Lastige mensen,' vinden andere mensen, 'je moet niet altijd zo opstandig zijn!' 
Maar zelf zeggen zij: wij kunnen niet anders en dat komt door dat oude verhaal. 
 

Hij is opgestaan, zeggen ze, echt opgestaan! En waarom wij dan niet? 
 

Wie weet, bent u ook een van deze mensen. Ik wens het u toe. 
 

Mede namens pastor Myriam: Zalig Pasen. 
Pastor Tako de Wolff 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

 Langzaam maar zeker worden de dagen weer langer 
en binnenkort gaat de klok weer om naar zomertijd. En 
daarmee lijkt er ook voor onze parochie weer een nieuw 
seizoen aan te breken. Vanaf 1 mei zal pater Okonek in 
onze parochie werkzaam zijn. Hij heeft ervoor gekozen 
om in Klazienaveen te gaan wonen, alwaar hij in de 

maand april naartoe zal verhuizen. En op zaterdag 12 mei om 19.00 uur zal 
Mgr van den Hout voorgaan in de installatieviering van onze nieuwe pastoor!  
Tevens zullen we in deze viering afscheid nemen van pastor de Wolff. Het was 
fijn dat hij in onze parochie heeft gewerkt en zo ook pastor Myriam heeft 
kunnen ontlasten.  
 

Als bestuur zijn we natuurlijk druk bezig met de voorbereidingen voor deze 
viering, maar ook andere zaken vragen onze aandacht.  
Enkele dingen waar we mee bezig zijn is de nieuwe automatisering, waarover 
we u een volgende keer uitgebreid(er) zullen informeren. Verder zijn we, in 
overleg met pater Okonek en pastor Myriam, bezig met wat veranderingen in 
de Liturgie. Zodra hier meer over besloten is, zullen we u dit vertellen. Ook zijn 
we bezig met het nieuwe kerkhofreglement en ook met nieuwe tarieven.  
Voor catechese (o.a. Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel) worden 
draaiboeken gemaakt. In april is er een bijeenkomst van het Parochiebestuur 
en alle leden van de Locatieraden, waar o.a. deze onderwerpen aan de orde 
zullen komen.                       
 

VASTENACTIE 2018 
 

De vorige keer heeft u in het Klaverblad kunnen lezen dat de opbrengst van 
het Campagneproject dit jaar voor Zambia is. Het Mbala-district is het armste 
gedeelte van Zambia. De zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria 
werken in dit district en helpen de mensen aan de eerste levensbehoefte. Ze 
zorgen ervoor dat de kinderen naar school kunnen en daar een warme maaltijd 
krijgen. De enige die ze krijgen die dag.  

Volwassenen leren via workshops een ambacht 
en krijgen hulp bij het opzetten van een handeltje. 
Van een klein duwtje in de rug bloeien ze 
helemaal op. Daar kunnen wij door deze actie bij 
helpen. Voor € 4,50 krijgen de kinderen een 
maaltijd, voor € 15,00 krijgen de volwassenen 
een jaar lang medicatie  

Het vastenzakje dat u al hebt gekregen of bij dit Klaverblad zit zien we 
graag terug in de bus of doos achter in de kerk. Namens de mensen in 
Zambia hartelijk dank. 
 

    gezamenlijke  VOM-groepen 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6-4mG4s3ZAhUjM8AKHYeDD6sQjRx6BAgAEAY&url=http://www.hallolosser.nl/nieuws/vastenactieproject-2018&psig=AOvVaw1dvdWel42hEw3cRzScHeqV&ust=1520084401876238
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VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK 
 

 
 

Op Palmzondag vieren we de intocht in Jeruzalem met vier 
gezinsvieringen, waarin de communicantjes van dit jaar worden 
voorgesteld. De vieringen in Barger-Compascuum en Emmer-
Compascuum beginnen zijn op zaterdagavond 24 maart. In 
Barger-Compascuum is er dan een eucharistieviering waarin 
vicaris Wellen zal voorgaan. De vieringen in Klazienaveen en 
Zwartemeer zijn op zondagmorgen 25 maart om respectievelijk 
09.00 uur en 10.30 uur. 
 

Op Witte Donderdag vieren we het laatste Avondmaal en 
instelling van de Eucharistie met een Eucharistieviering om 
19.00 uur in Zwartemeer. 
Aansluitend zal het heilig Sacrament ter aanbidding worden 
uitgesteld in Emmer-Compascuum tot 24.00 uur. 
 
Op Goede Vrijdag vindt 's middags het bidden van de kruisweg 
plaats in Emmer-Compascuum om 14.30 uur en in 
Klazienaveen om 15.00 uur. De Kruishulde wordt op twee maal 
gevierd. Om 19.00 uur de traditionele kruishulde in 
Klazienaveen, en om 21.00 uur de Gaudete-viering met 
Kruishulde verzorgd door jongeren van onze parochie. Dit is 
inmiddels ook bijna een traditie geworden en een bijzonder 
mooie viering. 
 

Op Stille Zaterdag begint de viering van de Paaswake vroeger 
dan anders op 19.00 uur ’s avonds in Barger-Compas. Maar we 
hebben het grote voorrecht dat onze bisschop van den Hout 
voor zal gaan in de mooiste viering van het jaar. We hopen dit 
samen met u allen te vieren. 

 
Op Paasmorgen zal er op alle locaties een woord- en 
communieviering zijn. 
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OLIEWIJDING TE GRONINGEN 
 

De Oliewijding is dit jaar op woensdag 28 maart om 19:30 uur in de St. Jozef 
kathedraal te Groningen.  Tijdens deze viering zegent de bisschop de 
Oliën die gebruikt worden bij de ziekenzalving en de opname onder de 
geloofsleerlingen. Hij wijdt ook het Chrisma ten behoeve van de viering 
van doopsel, vormsel en priesterwijding.  
 

De viering gaat elk jaar vooraf aan het paastriduüm waarin we langs het laatste 
Avondmaal en via het kruis komen tot het vieren van de verrijzenis. Het leven 
met de sacramenten balt zich als het ware in deze bijzondere dagen samen. 
Daarom worden alle pastorale beroepskrachten uitgenodigd mee te doen en 
concelebreren alle aanwezige priesters. Ook parochianen zijn harte welkom 
om met elkaar het feest van samen kerkzijn te vieren. 
 

PERSOONLIJKE INTENTIES BIJ DE NACHTELIJKE AANBIDDING 
 

Op de locatie St. Willehadus is op Witte Donderdagavond vanaf 20.30 uur tot 
middernacht, de Nachtelijke Aanbidding.  
Ieder half uur wordt gebeden voor uw opgegeven persoonlijke intenties  
Tussen 22.00 en 22.30 uur is het een stilte half uur. 
 

U kunt vanaf Aswoensdag uw persoonlijke intenties inleveren  

• in de doos achter in de kerk  

• op het parochiebureau in gesloten envelop  
o.v.v. ’Nachtelijke Aanbidding’ 

• of per e-mail sturen naar parochiewillehadus@kpnmail.nl  
 

GAUDETE – KRUISHULDE OP GOEDE VRIJDAG 
 

Zoals ieder jaar is er de bijzondere Gaudete-viering op Goede Vrijdag 
voorbereidt door jongeren onder het toeziend oog van Pastor Myriam. Een 20-
tal jongeren dragen hun steentje bij om het Passieverhaal te vertellen. De kerk 
is sfeervol verlicht, het kruis staat centraal en bij de rondgang door de kerk 
worden de staties met fakkels verlicht. Tussendoor worden er mooie liederen 
gezongen. 
 

Tijdens de viering is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken en bloemen 
bij het kruis te leggen. Na de viering is het mogelijk om nog even in de kerk te 
blijven zitten. Om op deze wijze dichter bij God te komen, of gewoon om te 
overdenken wat er tijdens de viering is gezegd, of om even stilstaan bij dat wat 
voor jou/u op dat moment belangrijk is. 
 

We hopen u met velen aanwezig bent, want het is meer dan vieren alleen in 
woord en gezang, het is de totale beleving. 
 

Wanneer: Goede Vrijdag 30 maart 
Tijd:   21.00 uur 
Waar:   Locatie St. Willehadus te Emmer-Compas 

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
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DE KERK HEEFT EEN NIEUW MARIAFEEST 
 

Op Tweede Pinksterdag wordt 
voortaan het feest van ‘Maria, 
Moeder van de Kerk’ gevierd. Paus 
Franciscus heeft dat nieuwe feest 
officieel op de liturgische kalender 
laten plaatsen, zo heeft het Vaticaan 
op zaterdag 3 maart laten weten. 
Het nieuwe Mariafeest wordt 
ingevoerd als een jaarlijkse 

verplichte gedachtenis voor de hele kerk. Het decreet waarin dit wordt bepaald 
is gedateerd op 11 februari 2018, de dag waarop de 160e verjaardag van de 
verschijningen van Maria in Lourdes werd herdacht. 
 

De titel ‘Moeder van de Kerk’ werd al tijdens het Tweede Vaticaans Concilie 
aan Maria toegekend, maar er was geen aparte dag om dat te vieren.  
De paus heeft hiervoor nu de maandag na het Hoogfeest van Pinksteren 
aangewezen: Tweede Pinksterdag,  
Dat het feest van Maria als Moeder van de Kerk aan Pinksteren gekoppeld 
wordt, heeft te maken met de rol die Maria speelde bij de geboorte van de 
Kerk. Zij was bij de apostelen, toen die met Pinksteren de Heilige Geest 
ontvingen. Het decreet waarmee het feest bekend is gemaakt, wijst erop dat, 
bij de overweging van de mysteries van Christus en van het wezen van de 
kerk, Maria niet buiten beschouwing kan blijven, omdat zij zowel de Moeder 
van Christus is als van de Kerk. 
 

MARIA-TENTOONSTELLING IN EMMER-COMPASCUUM 
 

Als parochie Maria Hertogin van Drenthe zijn wij aangenaam verrast dat onze 
paus Franciscus – voor de hele wereld – van de tweede Pinksterdag een 
nieuwe Maria-feestdag heeft gemaakt, namelijk Maria Moeder van de kerk. En 
het is een bijzonder toeval, nu wij rond Pinksteren van 19 mei tot 27 mei een 
grote Maria-tentoonstelling organiseren voor de hele parochie, dus voor 
Zwartemeer, Klazienaveen, Barger-Compas en Emmer-Compas, met 
natuurlijk als hoogtepunt:   

de Mariavesper op  . . . het feest van Maria Moeder van de kerk! 
Dat wist de paus niet, maar wij zijn er wel blij mee! 
 

Hoe gaat de Maria-tentoonstelling eruitzien: Het leven van Maria, voor zover 
dat bekend is, wordt getoond, door middel van afbeeldingen, met zo nodig een 
korte tekst en uitleg erbij. 
Ook komen bij diverse bekende en ook een paar minder bekende  
Maria bedevaartplaatsen aan bod. 
En natuurlijk zullen er veel verschillende afbeeldingen, schilderijen en beelden 
te zien zijn.  
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Nu zijn er al een aantal beelden binnengekomen en zijn er ook al aan aantal 
toegezegd, maar er is nog ruimte genoeg voor nog veel meer beelden, 
borduurwerken, schilderijen en welke afbeeldingen van Maria dan ook. Juist 
de diversiteit van wat er getoond wordt maakt de tentoonstelling bijzonder! 
 

U snapt het al. Nu komt de vraag: heeft u een afbeelding van 
Maria in welke vorm dan ook, en mogen wij die tentoonstellen? 

 

Wij verzekeren u dat er zeer zorgvuldig met uw 
dierbare Mariabeeld wordt omgegaan. Omdat wij 
begrijpen dat u vaak een emotionele band heeft met 
Maria en vaak ook met uw eigen specifieke 
Mariabeeld. En als u daar een bijzonder verhaal bij 
heeft zouden wij het zeer op prijs stellen, als u dat 
opschrijft (of wil vertellen) anoniem of niet, dan 
kunnen wij, dit bij uw Mariabeeld plaatsen. Wij 
plaatsen de mooiste en meest bijzondere verhalen 
in de tentoonstelling. Zo stellen wij met z’n allen een 
heel mooie en bijzondere expositie samen, die de 
bezoekers en ons allemaal kan inspireren in de 
Pinkstertijd!  
 

Natuurlijk hoeft u niet bijna twee maanden uw Mariabeeld te missen, maar als 
u uiterlijk vóór 7 mei uw Maria afbeelding wil brengen, voorzien van uw naam, 
of op laten halen, dan hebben wij de tijd om de hele expositie zo mooi mogelijk 
op te stellen. Het zou wel handig zijn als u eerder uw beeld kan toezeggen bij 
een van de organisatoren.  
Hun telefoonnummer en e-mail staan hieronder vermeld. Misschien is het 
mogelijk dat u vast een foto mailt of laat maken en mailen? Dat zou wel handig 
zijn. 
 

En natuurlijk bent u ook allemaal van harte welkom in de Mariavespers, op de 
allereerste, wereldwijde, officiële feestdag van Maria Moeder van onze 
wereldwijde kerk. Want wij hebben gezamenlijk, Zwartemeer, Klazienaveen, 
Barger-Compas en Emmer-Compas, als parochie Maria Hertogin van Drenthe 
de primeur van de allereerste Mariavesper en Mariaweek ter ere van Maria 
Moeder van de Kerk, dus Moeder van ons allemaal! 
 

Meer praktische informatie vindt u in het volgende artikel over de Mariaweek 
en  Maria-tentoonstelling. 
Bij voorbaat danken wij u hartelijk voor uw zeer gewaardeerde deelname! 
 

Ans Berendsen 0591-353630  abpragt@hotmail.com 
Henk Zwart  0591-351105  hjzwart@live.nl 
Erik Meijer  06-51479189  erik.meijer@online.nl 
Diny Thole  0591-351512  dinythole45@gmail.com 
 

mailto:dinythole45@gmail.com
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MARIA WEEK EN MARIA EXPOSITIE 
PAROHIE MARIA HERTOGIN VAN DRENTHE 

LOCATIE ST. WILLEHADUS 
 

In de periode van 15 mei t/m 26 mei zijn er diverse activiteiten en een 
expositie over Maria. Het programma hiervoor zult u in volgende Klaverblad 
vinden, maar hieronder vindt u alvast enkele data. 
 

Officiële opening Maria Expositie 
Op zaterdag 19 mei is om 14.30 uur de officiële opening van de expositie en 
Mariaweek door de heer Cees Bijl gedeputeerde van o.a. Cultuur van de 
provincie Drenthe 
 

Bij deze opening is iedereen van harte welkom. 
 

Workshop Maria schilderen 
In het kader van de expositie “Mijn Maria” in de 
Mariaweek is er ook een workshop schilderen met als 
thema:  Maria. 
Deze workshop wordt gegeven door mevrouw Dina de 
Vreeze uit Emmer-Compas.  
Zij is kunstenares en heeft al vele workshops 
schilderen verzorgd.  Henriette Bolk zal haar 
assisteren. 
Heeft u nooit geschilderd?  
Geen probleem deze workshop is voor beginners tot 
gevorderden. 
Voor alle benodigdheden wordt gezorgd.  
 

 
Wij vragen u zich van tevoren aan te melden, dit om te voorkomen dat er 
niet voldoende materiaal aanwezig is. 
 

Datum: 15 mei (bij grote belangstelling organiseren we een tweede avond) 
Tijd:  19.00 - 22.30 uur 
Plaats: Parochiehuis St. Willehadus Hoofdkanaal o.z. 82 Emmer-Compas 
Kosten: Wij vragen een bijdrage van 5 euro voor deze workshop  

(voor o.a. doek en verf) 
 

U/Jij kunt zich aanmelden bij: 
Ans Berendsen 0591-353630  abpragt@hotmail.com 
Diny Thole  0591-351512  dinythole45@gmail.com 
Henk Zwart  0591-351105  hjzwart@live.nl 
Erik Meijer  06-51479189  erik.meijer@online.nl 
 

Ook is er overleg met de RK-basisschool De Hoeksteen over de invulling van 
een deel van het programma Maria-beeldjes schilderen. 
 

mailto:abpragt@hotmail.com
mailto:dinythole45@gmail.com
mailto:hjzwart@live.nl
mailto:erik.meijer@online.nl
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CENTRAAL TELEFOONNUMMER VOOR DE PAROCHIE 
 

Er is vanaf 1 februari één telefoonnummer voor de hele parochie. 
Om pastor Myriam te ontzien. Mensen, die vragen hebben, 
ongeacht welke vraag, kunnen dit nummer bellen.  

Het nieuwe centrale nummer is 06 – 51 75 15 92 
 

Wij vragen u nadrukkelijk als u vragen heeft, het bovenstaande nummer te 
bellen. Mocht u de voicemail krijgen, wilt u dan uw naam en telefoonnummer 
inspreken, dan wordt u te allen tijde teruggebeld. 
 

VORMELINGEN OP BEZOEK BIJ DE BISSCHOP 
 

Zaterdag 10 maart gingen onze vormelingen 
samen met enkele ouders en begeleiders op 
bezoek bij de bisschop. Zo leerden ze de 
bisschop en elkaar kennen. Om 14.00 uur 
waren we allen bij het bisdom-huis in 
Groningen. Dat is het huis waar de bisschop 
woont en waar ook alle kantoren van ons 
bisdom zijn. We mochten parkeren bij het 
bisdom-huis. En toen was de auto van de 
bisschop er niet. Zou hij wel thuis zijn? Ja, hoor. 
Hij was thuis en er stond al drinken en wat 
lekkers voor ons klaar. 
 

De bisschop vertelde iets over zichzelf en hoe hij priester geworden was, en 
nog later bisschop. Hij vertelde onder anderen dat hij het heel fijn vindt om met 
en voor mensen te werken, soms bij de doop van kleine kinderen en bij 
feesten, maar ook als het moeilijk is, bijvoorbeeld als iemand overleden is en 
de priester een uitvaart moet doen. We weten nu ook dat hij onze Sint 
Jozefkerk een mooie kathedraal vindt, maar dat hij de Sint Jan de mooiste 
kathedraal van Nederland vindt. 
 

Alle kinderen stelden zichzelf ook voor en we keken naar een filmpje over het 
vormsel. Het filmpje vertelde over de sacramenten, over de viering van het 
vormsel en over de H. Geest. Daarin werd ook gezegd dat we allemaal wel 
een of meer talenten gekregen hebben, en daarmee kunnen we ieder op onze 
eigen manier Jezus volgen en werken aan zijn rijk op aarde. 
 

We kregen ook nog een rondleiding door het bisdom-huis, met bibliotheek, 
spreekkamer, hal met mooie schilderijen en de galerij met schilderijen van alle 
bisschoppen. We eindigden de rondleiding in de kapel waar we samen 
gebeden hebben. 
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Hierna gingen we met zijn allen naar de 
kathedraal. Het was mooi weer en zo werd dat 
een lekkere wandeling door de stad. In de 
kathedraal kregen we een rondleiding van 
pastoor Wagenaar. Hij vertelde wanneer de 
kathedraal gebouwd was. In de 19e eeuw toen de 
mensen veel belangstelling hadden voor de 
middeleeuwen en dat kon je terugzien in de 
versieringen. We zagen een mooi beeld van Sint 
Maarten die zijn mantel doorsneed en de helft 
aan een bedelaar gaf.  

 
 
 
 
We mochten zelfs op het 
priesterkoor komen om een aantal 
mooie schilderingen van dichterbij 
te bekijken. Daar was namelijk het 
levensverhaal van Sint Jozef 
geschilderd.  
 
We eindigden in de sacristie waar 

pastoor Wagenaar iets vertelde over de kleding van priesters in de H. Mis en 
ons heel mooie kazuifels (mis-kleren) heeft laten zien. En ook andere dingen 
die allemaal in de H. Mis gebruikt worden. 
 

We hebben geleerd dat in de kerk vier kleuren gebruikt worden. Wit voor 
feesten, groen voor door het jaar, paars voor de Veertigdagentijd en Advent 
en Rood voor Pinksteren, het feest van de H. Geest, en ook op Goede Vrijdag 
en martelaarsfeesten. Als de bisschop naar Klazienaveen komt om te vormen 
zal hij ook een mooi rood kazuifel dragen.  
 

In de sacristie eindigde de rondleiding, 
toen was het alweer tijd om terug te 
lopen naar het bisdom-huis. Toen stond 
de auto van de bisschop er weer wel. Hij 
was even weg geweest om gewassen te 
worden. Daarmee was dat raadsel ook 
opgelost en gingen we allemaal weer 
naar huis. We hebben een heel mooie 
middag gehad, en kijken nu uit naar de 
lessen en naar de Passion waar de 
meesten van ons ook heen zullen gaan. 
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BARGER-COMPASCUUM – LOCATIE ST. JOSEPH 

 

 

     Kerk en Pastorie 
Verlengde Oosterdiep W.Z. 67 
7884  RK  Barger-Compascuum  
Telefoon: 0591-349051 
 

Mail:        rkjoseph@live.nl 
Website: mariahertoginvandrenthe.nl 
 

Kerkbijdrage:         NL15 RABO 0104.3049.52  
Fonds restauratie: NL25 RABO 0125 7359.52 
Misintenties:          NL93 RABO 0104 3013.17 
t.n.v. het R.K. Kerkbestuur 

  
 
 

INFO BETREFFENDE HET PAROCHIEBURO VINDT U VOORTAAN 
VOORIN HET KLAVERBLAD OP BLZ. 6 
 
 

 

LOCATIERAAD 

Voorzitter:   Benny Rijfkogel   0591-349706 
Secretaris/Vicevoorzitter: (Vacant) Herman Linnemann  0591-349333 
Budgethouder:   Arie Buizer    06-12511992 
Onderhoud gebouwen :  Jan Bruins    0591-349500 
Kerkhoven:   Herman Wehkamp  0591-349082 
Communicatie:   Vacant 
Diaconie/catechese:   Marja Grummel   0591-348843 
Liturgie/gemeenschapsopbouw:  Ria Feringa    0591-349523 
 

 

REDACTIEADRES 
Truus Dijck tel: 0591-391084  of  H. Linnemann   tel: 0591-349333 
E-mail: rkjoseph@live.nl of in de brievenbus van de pastorie   
 
 

CONTACTPERSOON BEZORGING 
Truus Dijck  
Posthoorn 7 
7884 PA Barger-Compascuum 

 
 



Klaverblad  Barger-Compascuum Pagina | 19 

GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

 

Zaterdag 24 maart                Palmpasen en voorstellen communiecantjes 
Wim Wehkamp, Wout Verwer, Herman Mencke, Willie Menzen, gezusters 
Wielage, Henny Berken, ouders Hake-Cramer, ouders Feringa-Hake, Hendrik 
Dijck, Hendrik Heller, overl. fam. Bernard Heinrich Hake, overl. fam. Heller-
Ottens. 
 

Zaterdag 31 maart                                                          Paaswake 19.00 uur 
Ouders Tubben-Keizer, ouders Berends-Lippold, ouders Hölscher-Arling, 
ouders Peters-Lingenaar, Mieke Peters-de Vries, ouders Gepken- Veringa, 
ouders Sulmann-Tappel, Mieke Gepken-Rass, Wim Grummel, ouders 
Lubbers-Schulte, Hendrik Cramer en ouders, uit dankbaarheid, fam. Berends-
Hölscher, overl. fam. Heller-Nieters, ouders Hake-Lucken, ouders Borgmann-
Robben, Gretha Gepken-Muter, fam. Gepken-Linnemann. 
 

Zondag 1 april                                                                               1e Paasdag 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, Minie Wubkes-
Többen, ouders Cramer-Tubben, Wout Verwer, Herman Mencke, Annie 
Tieben-Arling, ouders Arling-Kemper en Annie, Theodoor Arling, ouders 
Tibben-Schulte, Lies Hartmann, overl. fam. Hartmann-Hartmann, Gerard 
Koiter, echtpaar Vedder-Wehkamp, ouders Wehkamp-Alberts, Lenie Berends-
Heijne, Karin Drent, ouders Wehkamp-Keuter, Henk Wubbels, gezusters 
Wielage, ouders Heller-Benes, ouders Linnemann-Rass, ouders Hake-
Cramer, ouders Berends-Peters, fam. Nijzing-Heller, ouders Berens-
Wehkamp en kinderen, ouders van Vliet-Heijnen, ouders Kaiser-Wehkamp, 
fam. Linnemann-Drees, Jan Kuhl, Mieke Sulmann-Valke, Jan Pruim en ouders 
Tiben-Robben, Hennie en Erwin Feringa, Johan Hake, ouders Suelmann-
Berends, Hendrik Heller, overl. fam. Bernard Heinrich Hake, ouders Heller- 
Bols, ouders Kaiser-Wehkamp, Frans Wittendorp. 
 

Zondag 8 april  
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, Herman Mencke, 
gezusters Wielage, ouders Linnemann-Rass, ouders Hake-Cramer, ouders 
Berens-Wehkamp. 
 

Zaterdag 14 april 
Herman Mencke, Willie Menzen, gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, 
ouders Berends-Lippold, ouders Feringa-Hake, Johan Hake, Wout Verwer. 
 

KOSTERS 
 

G. Wolken 0591-349033  
M. v.d. Aa 0591-349144  
S. Siekman 0591-859762  
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Op zaterdag 24 maart 
is er een gezinsviering in het teken van Palmpasen. 

Op deze avond is er dan weer de inmiddels traditionele 
Haantie op ’n stokkie. 

De processie vertrekt bij goed weer vanaf het kerkhof. 
We verzamelen vanaf 18.30 uur  

bij de ingang van het kerkhof. 
Hier worden ook de broodhaantjes uitgedeeld. 

 

Tijdens de viering waarin Vicaris Wellen voorgaat worden ook de 
communiecantjes voorgesteld. 

 

 

Zondag 8 april is er na de viering weer gelegenheid om na 
de viering weer een kopje koffie te drinken in de 

parochiezaal. 
 

U bent allen van harte welkom!! 
 

 

Op donderdag 12 april om 14.00 uur  
Is er 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. 

 

Sam’s kledingactie is dit jaar op 
donderdag 12 en vrijdag 13 april 

Inleveren kan bij de garage van de kerk van 
15.30 uur tot 19.00 uur 

 

 

2018 

Bij dit klaverblad vindt u het vastenzakje.  
Graag zien we deze terug in de bus in de kerk.  
 In het algemene gedeelte voor in dit Klaverblad  
kunt u meer lezen over het project. 

 

Hartelijk dank voor uw gift!!! 
VOM-groep 

GEZINSVIERING PALMPASEN – VOORSTELLEN COMMUNIECANTJES 

KOFFIEDRINKEN!! 

OUDERENVIERING 

KLEDINGACTIE 

VOM 
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FELICITATIES 

 
Wij willen iedereen 
die in deze periode  
iets te vieren heeft, 

namens de parochie  

 

van harte feliciteren 

 

Op zaterdag 21 april om 10.00 uur  
in de kerk van Zwartmeer 

 
doen wij de  

Eerste Heilige Communie, 
daarom stellen wij ons aan u voor: 

 
 

Twan Wehkamp  Zenna Kroeze 
 

Puk Wehkamp  Jaylano Korthuis  Rosalie Prinsen 
 

Romy Stevens  Aleksander Stricker 
 

Wij vinden het fijn wanneer u dit met ons mee komt vieren 
 

 

Voor locatie Barger-Compascuum 
zijn we op zoek naar  

 
misdienaars en acolieten. 

 

Zou jij willen??? 
 

Neem dan contact op met: 
Marja Grummel tel:0591-348843 
 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 

OPROEP   OPROEP   OPROEP !!! 
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VAN DE LOCATIERAAD 
 

Indeling kerk 
Zoals u weet zijn we voornemens om per 1 juli de laatste 10 banken in de kerk 
af te sluiten. Dit doen we om de mensen dichter bij elkaar te brengen en zo het 
gemeenschapsgevoel te bevorderen. We kondigen dit ver van tevoren aan om 
de mensen de gelegenheid te geven aan het idee te wennen of om te 
reageren.  
 

bruist 
Waarschijnlijk heeft u er al iets van meegekregen: 
het bruist in Barger-Compascuum. Na een moeilijke 
periode, waarin het lastig was om nieuwe mensen 
te vinden, die er de schouders onder wilden (en 
konden) zetten, is er nu een groep enthousiast aan 
het werk! 

 

Zo is er al veel gebeurd in de archiefruimte en in het kantoor, maar daar zult u 
niet zoveel van zien. Wat u wel zult zien is dat de parochiezalen voorzien zijn 
van nieuwe tafels en stoelen. Het is anders ingedeeld en ziet er mooi en ruim 
uit. Dit is allemaal gebeurd op een donderdagavond (nou ja, een deel ervan) 
en de mensen, die er die avond waren, vonden het erg leuk om dit zo samen 
te doen. Want natuurlijk is er nog veel te doen. 
 

Die avond ontstond het idee om dit vaker te doen, maar het dan wel breder 
bekend te maken, zodat elke parochiaan, die dat wil, ook een avondje kan 
meedoen. Niet alleen met klussen, maar ook hebben we mensen nodig, die 
met ons, willen meedenken. Kortom, die samen met ons er een levendige 
geloofsgemeenschap van willen maken. 
 
We nodigen daarom iedereen uit om op donderdagavond tussen half 
zeven en negen uur binnen te lopen. Er is natuurlijk koffie (of thee), maar 
vooral zijn er mensen voor uw vragen of ideeën, mensen, die vragen hebben 
aan u, en natuurlijk zijn er heel veel klussen en klusjes. Als u alleen mee wilt 
helpen met een bepaalde klus, kunt u zich dan ook aanmelden en zodra we 
dan zo’n klus gaan doen, laten we het u weten. 

We hopen u de komende weken in de pastorie te ontmoeten. 
 

Het nieuwe jaar 2018 is alweer een tijdje geleden begonnen en we hebben de 
eerste locatieraadsvergadering alweer gehad. Zoals u de vorige keer al hebt 
kunnen lezen is het bestuur versterkt met twee personen. Benny Rijfkogel 
neemt het voorzitterschap over van Pastor Myriam en Arie Buizer heeft de 
taken van Henk Drent overgenomen. Henk is gestopt in verband met het 
overlijden van zijn vrouw Karin. Vanaf deze plaats zeggen we  
 

Henk bedankt voor al je inzet voor onze locatie. 
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De locatieraad is momenteel redelijk 
op sterkte maar er worden toch nog 
wel mensen gevraagd om zaken als 
communicatie en liturgie te 
behartigen. We willen hiervoor graag 
(jonge) mensen vragen die zich voor 
onze kerk in willen zetten.  
 

 
De bomen in de kerklaan en naast de kerk hebben een onderhoudsbeurt 
nodig. Er zijn enkele bomen in zo’n slechte conditie dat deze moeten worden 
omgezaagd. Ook in de bomen langs de kerklaan zitten veel dode takken. Dat 
is gevaarlijk en moeten dus verwijderd worden.  
 

Doordat de verlichting in de kerk op sommige plaatsen niet goed meer  
functioneert en de speciale lampen bijna niet meer te verkrijgen zijn heeft de 
locatieraad besloten de verlichting te vervangen door ledverlichting. Er wordt 
nu onderzocht welke het beste bij onze kerk past en welke de zuinigste zijn. 
 

Op 24 maart a.s. komt er een groep mensen die graag wat meer willen weten 
van onze kerk. Er wordt nu een informatiepakketje samengesteld dat aan deze 
belangstellenden kan worden gepresenteerd.  
 

Om alle zaken met betrekking tot het kerkhof van alle vier de locaties op één 
lijn te krijgen komt er een nieuw kerkhofreglement. De wet op lijkbezorging 
verplicht alle kerkhoven dat ze inzicht moeten kunnen geven over de ligplaats 
van personen. De locatieraad is bezig om dit te inventariseren zodat het in de 
nieuwe software kan worden opgenomen. Hiermee voldoen we dan aan de 
wettelijke verplichting. Hierover komt te zijner tijd meer informatie beschikbaar.  
 

Korte mededelingen: 
-  De VOG’s van de verschillende vrijwilligers druppelen langzaam 

binnen.  
-  Er is een rooster gemaakt i.v.m. aftredende bestuursleden die 

mogelijk kunnen worden herkozen.  
-  Er is een verzoek ingediend bij het plaatselijk belang voor een 

verlichte kerstboom in de tuin van de kerk.  
-  Op 10 mei (Hemelvaartsdag) komt onze Bisschop de viering 

verzorgen. Dit is een gezamenlijke viering van de vier locaties. 
 

Wij wensen u 
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Afgelopen woensdag 14 februari was het Aswoensdag. Het begin van de 
veertigdagentijd. Op de basisschool is de Vastenactie ingeluid met een 
musical in de kerk. 

 

De titel van de musical was: ‘Het beste zit van binnen’ 
 

Een blinde jongen kwam 
bij een circus terecht. Hij 
kreeg de naam Spectrum.  
Er waren jongleurs, 
acrobaten,  
een clown en een 
ballerina.  
De spreekstalmeester 
vroeg aan Spectrum waar 
hij goed in was.  
Omdat de jongen blind 
was dacht hij dat hij niets 
kon. Hij moest eerst 
beginnen te fluiten. 
Daarna moest hij over een 
lage evenwichtsbalk 
lopen. Dat ging steeds 
verkeerd maar na lang 
oefenen lukte het. 
De boodschap van dit 
verhaal was: Iedereen is 
kostbaar, uniek en 
speciaal. 
Ieder mens heeft talenten.  
 

Talenten moet je ontwikkelen.  
Ook in Zambia zijn gehandicapte kinderen. Ze willen graag naar school kunnen 
en iets leren. 
 

Daar gaan we deze Vastenactie geld voor inzamelen  
zodat deze kinderen er ook bij horen, want  

iedereen is kostbaar, uniek en speciaal. 
 

Het was fijn te zien dat er ook ouders in de kerk aanwezig waren. 
Al met al een leerzaam uurtje voor ons allemaal.  
 

Schoolviering 
 

Op dinsdag 27 maart om 09.00 uur is er een schoolviering. 

NIEUWS VAN DE ST. THERESIASCHOOL 
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EMMER-COMPASCUUM – LOCATIE ST. WILLEHADUS 

 

 

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

 

INFO BETREFFENDE HET PAROCHIEBUREAU VINDT U VOORTAAN 
VOORIN HET KLAVERBLAD OP BLZ. 6 
 
LOCATIERAAD 
Voorzitter:      Erik Meijer   tel: 06-51479189 
Gebouwen/Vicevoorzitter: Allidus Ahlers  tel: 0591-354093 
Secretaris:      Theo Sewüster  tel: 0591-354967 
Budgethouder:     Tineke Koop   tel: 0591-351643 
Kerkhofbeheer:     Joh Heine   tel: 0591-351905 
Diaconie:       Mariëlle Oost  tel: 0591-353036 
Liturgie/parochie-opbouw: Henk Zwart   tel: 0591-351105 
Catechese:      Helma Joling  tel: 0591-352012 
 

REDACTIEADRES: parochiewillehadus@kpnmail.nl 
 

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 mob: 06-53188727 
RK. Begrafenisvereniging Sint Barbara  
Website: http://rksintbarbara.nl 

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
http://www.mariahertoginvandrenthe.nl/
mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zaterdag 24 maart                Palmpasen en voorstellen communiecantjes 
Greetje Schulte-Heller, ouders Siekman-Gers en kinderen Gerard, Herman en 
Gea, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo, 
echtpaar Wolters-Twickler, Henderikus Herbers, Johann Hermann Spijker, 
Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Alida Adriana Hulsebosch-
Schoorl, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Geert 
Hendrik Mensen en Roelofje Mensen-Lange, Rika Harms-Schulte, Anna 
Geertruida Thole, Gerhard Geerdink.  
 

Zaterdag 31 maart                             Paaswake 19.00 uur Barger-Compas 
LET OP:  
Voor deze intenties wordt gebeden in de viering op Paaszondag  
Greetje Schulte-Heller, Lucas Bolmer, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm 
Hooiveld, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-
Weghorst, Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo, Hendrik Wessel en 
Geertruida Wessel-Alberts, ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, Hennie 
en Riet Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, Herman Heijnen en Annie Heijnen-
Greve, Henk Thole, overl. fam. Hake-Wubben. 
 

Zondag 1 april                                                                                 1e Paadag 
Ouders Rolink-Huls en dochter Marianne, Greetje Schulte-Heller, Lucas 
Bolmer, Helena Alida Harms-Ophof, Hendrik Trip en Engelina Trip-Welling, 
Boelie Rouw, Theo van Mensvoort, Theodoor Ahlers en Maria Katharina 
Ahlers-Kragt en zoon Henk, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, 
fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Pa en Gea en Hans Sulman, Theresa de Roo, 
Jozef Sturre, overl. ouders Sturre-Schrör, overl. ouders Schulte-Schutte, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Jan Kasper Heijne en Maria 
Gesina Heijne-Wessel, Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo, ouders 
Möller-Hemme, Bernardus Hoezen en Maria Susanna Hoezen-Roelfes, Ina 
Schuur-Wilts, echtpaar Wolters-Twickler, Henderikus Herbers, Hendrik Koop 
en Annie Koop-Schoemaker, ouders de Groot-Kaiser, ouders Behrendt-
Fischer en dochter Anneke, Diny Hendriks, Willem en Herman Buurman, overl. 
ouders Ellermann-Schutte, overl. ouders Kaiser-Hake, Willem Hendrik 
Berends, Johan Herman Rolfers en Harmke Rolfers-de Vries, ouders Over-
Wubbels, Johan Herman Thole, overl. ouders Ahlers-Koop en dochter Joke,  
ouders Weinans-Scheven en Jan en Hendrik Scheven, Herman Wilhelm 
Tieben en Engelina Tieben-Schulte, Ben Wessel, Gerard en Leida Wessel, 
Truus Schut-Weinans, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Joseph 
Kaijser, Gré van Uem-Mensink, ouders Hoesen-Zomer, Jan Geert Meijer, Alida 
Adriana Hulsebosch-Schoorl, Angela Gesina Ellermann-Tiben, Johan Bernard 
Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben,  
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Henk en Dinie Joosten-Hulleman, Gré Berends-Arling, Geert Harm Thole, 
Hennie Bredek, levenden en overleden fam Bredek-Hoffard, Geert Hendrik 
Mensen en Roelofje Mensen-Lange, Anna Geertruida Thole, Maria 
Margeretha Ahlers-Hoezen, Gerhard Geerdink, Henk Thole, Lenie Bentlage-
Tieben, Tonny Bentlage, Theodor Bentlage, Grietje Bentlage-Tiekstra, 
Theodor Tieben, Grietje Tieben-de Jonge, Oganes Grigoriants (overleden in 
Georgië), voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen. 
 

Zondag 8 april  
Greetje Schulte-Heller, Anton Hempen en Susanna Hempen-Stroot, overl. 
fam. Herbers-Ellermann, fam. Geerdink-Jansen, fam. Mulder-Wolters, Bé 
Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Truus Over-Meijer, Renk Kuper, 
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré Berends-Arling, Geert Harm Thole, 
Gerhard Geerdink, Lenie Bentlage-Tieben.  
 

Zaterdag 14 april 
Greetje Schulte-Heller, Hendrik Trip en Engelina Trip-Welling, Boelie Rouw, 
overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, ouders Thole-Kloppenburg, 
Renk Kuper, overl. ouders Kuper-Wolbers en zoon Herman, Hennie en Riet 
Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, Alida Adriana 
Hulsebosch-Schoorl, Henk Scheven, Johann Heinrich Thole en Margaretha 
Thole-Bentlage, Gré Berends-Arling, Ria Kaijser-Dijck.  
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

ma 19 mrt t/m  zo 25 mrt  René Berendsen 0591-353630 
ma 26 mrt t/m  zo 01 apr  Diny de Roo   0591-351697 
ma 02 apr t/m  zo 08 apr  José Wessel   06-27369058 
ma 09 apr t/m  zo 15 apr  Margriet Ahlers  0591-354093 
ma 16 apr t/m  zo 22 apr  René Berendsen 0591-353630 
ma 23 apr t/m  zo 29 apr  Diny de Roo   0591-351697 
 

CONTACTMIDDAG 
 

Op dinsdag 3 april is er weer een contactmiddag. 
De middag begint om 14.00 uur met een viering. 

Na de viering is er een gezellig samenzijn, onder het genot van een kopje 
koffie/thee. Deze middag is voor iedereen van 70 jaar en ouder. 

Kom ook eens kijken, u bent van harte welkom! 
Hebt u geen vervoer, dan kunt u bellen met:   Mevr. Hoesen tel: 0591-352408 
 

KVE 
 

Dinsdag 10 april   Stichting Gambia vooruit, door mevr. Haitel  
 

GRAAG TOT DAN! 
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PAROCHIEBUREAU 
 

MAART APRIL 
ma 19 Tiny Hogenbirk do 05 Mieke Hoesen 
do 22 Mieke Hoesen ma 09 Tonny Thole 
ma 26 Tonny Thole do 12 Tilda Heine 
do 29 Tilda Heine ma 16 Bernadette de Roo 
   do 19 Christa Schut 
 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

Datum Misdienaar/acoliet Lector 

za 24 mrt Arjen Hoezen   Jeffrey Emming Diana Pomp-Tiben 

do 29 mrt 
 

Nachtelijke aanbidding 
20.30-21.00 Leonie Tieben 
21.00-21.30 Chantal Witteveen 

lectoren in overleg 

vr.30 mrt 14.30u Kruisweg    2 misdienaars Eric Meijer, Diny Thole 

vr 30 mrt 21.00u Gaudete-viering door jongeren  

za 31 mrt19.00u Paaswake Barger-Compas 
Annemiek Bos    Marell Mulder 

Jolien Dijck 

zo 01 apr Inge Bolk          Naomi Emming Janique Dijck 

zo 08 apr Larissa Witteveen       Julia Pol Ria de Vries 

za 14 apr Chantal Witteveen    
Leonie Tieben 

Diana Pomp-Tiben 

 

BLOEMVERSIERING 
 

Gr 4 M. Tromp  0591-354507 
  M. Spijker  0591-353482 19 mrt  t/m 01 apr  
 

Gr 1 B. de Roo  0591-351878 
  M. Graafsma 0591-224161 02 apr  t/m 15 apr  
 

Gr 2 S. Wilkens  0591-351081 
  M. Tiben   0591-353718  16 apr  t/m 29 apr  

 

KERKSCHOONMAAK 
 

Groep 3  26 mrt  t/m  30 mrt 
 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

 
Groep 1  19 mrt  t/m  23 mrt  
Groep 2  02 apr  t/m  06 apr 
Groep 3  17 apr  t/m  20 apr 
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FAMILIEBERICHTEN 

Overleden 
Op 5 maart is overleden onze medeparochiane 

 

Anna Maria Adelheid  
Muller-Berends 

 

Op vrijdag 9 maart was voor haar de gezongen uitvaart 
waarna zij te rusten is gelegd op ons parochiekerkhof. 

Dat zij mag rusten in vrede. 
 

We wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies 
 

 

 
M.H. Hofstra- 
Hölscher 

Spoel 131 
 

EC 
 

7881 BN 
 

23-3-1934 
 

A.H. Deiman-Thole Spoel 40 EC 7881 BK 22-3-1934 

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

F.J.M. Veldman Roswinkelerkan.ZZ 16 Roswinkel 7895 TS 31-3-1932 

T. Ellermann Vossepad 138 Emmen 7822 BE 1-4-1926 

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

H.K.G.B.M. Neehoff Roswinkelerstr.150 Roswinkel 7895 AS 5-4-1938 

W.C. Kaiser- 
Hölscher 

Runde NZ 155 
 

EC 
 

7881 JL 
 

5-4-1936 
 

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

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

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

S.W.H. Geerdink- 
Motzheim 

Dr.Bekenkampstr.41C 
 

Ter Apel 
 

9561 RD 
 

14-4-1934 
 

A. Harms Wissenweg 9 EC 7881 VS 14-4-1935 
 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 
 

•   
 
 
 
 
 
 
 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER  T/M 20 APRIL 
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GOEDE WEEK 
 

Op Witte Donderdag, 29 maart, is de Nachtelijke Aanbidding in onze kerk.  
Na afloop van de Eucharistieviering, (die om 19.00 uur in Zwartemeer begint),  
is er vanaf 20.30 de Nachtelijk Aanbidding in onze Willehadus-kerk, om samen 
te waken en bidden tot middernacht, ook voor uw eigen persoonlijke intenties. 
Ieder half uur wordt ingevuld met een gebed, een kort stukje muziek, en het 
bidden voor de persoonlijke intenties. Er is ook een half uur stilte tussen 22.00 
en 22.30. U bent welkom op elk gewenst tijdstip en u kunt weggaan 
wanneer u dit wilt. Voor het inleveren van uw persoonlijke intenties zie het 
gedeelte van Parochienieuws op blz. 10 van het Klaverblad. 
 

Op Goede Vrijdagmiddag, 30 maart, om 14.30 wordt in onze kerk, de 
Kruisweg gebeden bij het stervensuur van onze Heer. In het bijzonder de 
kinderen zijn van harte welkom!  
 

Bloemen brengen op Goede Vrijdag 
U kunt u vanaf 14.30 uur bij het Kruiswegbidden tot 18.00 
uur bloemen leggen aan de voet het kruis in onze kerk. 
Ook tijdens de Gaudete-viering om 21.00 uur, 
voorbereidt door de jongeren van onze parochie, is er 
gelegenheid om bloemen bij het kruis te leggen. Deze 
bloemen worden gebruikt voor de paasversiering. Bij 
voorkeur witte en gele bloemen.  

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

PAASWAKE IN BARGER-COMPASCUUM 
 

Om 19.00 uur is de Paaswake in Barger-Compascuum voor onze parochie! 
Onze bisschop van den Hout gaat in deze viering voor. Wilt u graag naar de 
Paaswake en heeft u geen vervoer, bel dan Tonny Thole tel: 0591-352425  
of Erik Meijer tel: 06-51479189 

Zij regelen dat u wordt opgehaald. 
 

U bent van harte welkom in de Paaswake in Barger-Compas! 
 
 
 

De locatieraad wenst u 
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NIEUWS VAN DE VOM 
 

Sam’s Kledingactie voor Mensen In Nood 
 

Zaterdag 14 april is weer de jaarlijkse Sam’s 
kledingactie. Vanaf 9.00 uur kunt u uw gesloten 
kledingzakken brengen. Graag opstapelen aan de 
kant van de heg voor het hek bij de kerk! De 
vrachtauto komt rond 12.00 uur, dus tot die tijd kan  
het gebracht worden. 

Ieder jaar wordt het weer besteed aan een goed doel. In het voorjaar en rond 
Pasen wil je toch vaak weer een frisse start maken dus begin met uw 
kledingkast. 
 

Vastenactie 
De opbrengst van de Vastenactie is tot nu toe € 254.00   
er zal vast nog veel bijkomen. Ook school de Hoeksteen doet jaarlijks mee aan 
deze actie d.m.v. een schoolviering op 26 maart.  U kunt uw vastenzakje 
wekelijks in de doos achter in de kerk doen? Het weekend van Palmpasen is  
het laatste weekend voor het inleveren. We houden u op de hoogte en danken 
ieder voor zijn of haar bijdrage namens Vastenactie.  
 

                   Alvast hartelijk dank!                                                VOM-groep 
 

MARIAWEEK 
 

Over de Mariaweek en de Maria-tentoonstelling kunt u alles lezen  
in het algemene gedeelte van dit Klaverblad op blz 11. 
Heeft u vragen? Voor meer informatie staan hieronder de telefoonnummers 
en e-mail adressen van de organisatoren. 
Ans Berendsen  0591-35 36 30  abpragt@hotmail.com 
Henk Zwart   0591-35 11 05  hjzwart@live.nl 
Erik Meijer   06-51 47 91 89  erik.meijer@online.nl 
Diny Thole   0591-35 15 12  dinythole45@gmail.com 
 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
 

Wij zijn 

Alicia Blankestijn en Bernarda van der Zouw  
 

Op zaterdag 21 april om 10.00 uur 
in de kerk van Zwartemeer. 

doen wij de Eerste Heilige Communie. 
 

Wij vinden het fijn  
als u dit met ons mee komt vieren. 

 

mailto:dinythole45@gmail.com
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ALVAST NOTEREN: MIDZOMERMARKT 
 

De Midzomermarkt is dit jaar gepland op zondag 24 juni. U kunt het vast 
noteren in uw agenda. We vragen de werkgroepen en parochianen die hieraan 
mee willen werken, om ons te laten weten of we ook dit jaar weer op hen 
mogen rekenen.  Graag horen we dat van u! 
 

U kunt het doorgeven per e-mail parochiewillehadus@kpnmail.nl of per 
telefoon op de openingstijden van het Parochiebureau 0591-351351. 
We hopen er weer een gezellige dag van te maken,  
u bent weer van harte welkom.                     De Financiële commissie 
 

NIEUWS VAN DE HOEKSTEEN 
 

Op onderstaande data staat de container voor 
oud papier weer op de parkeerplaats van de kerk.  
 

dinsdag 24-04-2018 woensdag 25-04-2018 
 

De container is geopend op: dinsdagmorgen van ± 08.00 uur tot ± 17.00 uur 
en woensdagmorgen ± 08.15 uur tot ± 13.00 uur. 
Door uw papier daar te brengen, helpt u de school en de kinderen, want de 
opbrengt van het oud papier wordt besteed voor de leerlingen. 
 

Alvast hartelijk bedankt voor het sparen voor onze school 
 
School-Paasviering:  
maandag 26 maart om 9.00 
uur in de kerk…… 

U bent allen 
van harte welkom 

 

Kinderen en team van 
basisschool ‘De Hoeksteen’ 

wensen u ………. 
 

VAN DE PROTESTANTSE EN BAPTISTEN GEMEENTE 
 

Beste parochianen, ongeveer 3 keer in een kerkelijk jaar 
wordt er een ZIC (Zing'n In Compas) viering gehouden. 
Op deze vieringen wordt er veel gezongen en er wordt ook 
altijd een koor/zanggroep uitgenodigd. 
 

Op 15 april om 19.00 uur in de Haven  
(baptisten kerk) aan Kanaal A. is weer een ZIC. 
 

Iedereen is welkom! 

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
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KLAZIENAVEEN – LOCATIE 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 

 

INFO BETREFFENDE HET PAROCHIEBURO VINDT U VOORTAAN 
VOORIN HET KLAVERBLAD OP BLZ. 6 
 
LOCATIERAAD 
Voorzitter:          Frederikus Kuper  0591-314493 
Secretaris:          Jonny Hoge    0591-314558 
Budgethouder:         Jan Dobbe    0591-317268 
Catechese:          Gerda Reuvers 
Diaconie:           Ria Bakker    0591-315252 
Gebouwen:          Bennie Dillerop   0591-313195 
Liturgie:           Albert Bruinewoud  0591-314698 
Communicatie/Gemeenschapsopbouw: Vacant 
 
REDACTIEADRES 
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   
b.g.g.:  E.Seubers-Wittendorp  tel: 0591-707101     
           mobiel: 06-38965889 
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 25 maart                    Palmpasen en voorstellen communiecantjes 
Johan Bernard Cosse en Maria Margraretha Hoffard en zoon Bennie en 
schoonzoons Joop en Bennie, Annie Wittendorp-Kloppenburg, Jo en Grietje 
Wesseling-van Os en zoon Benny, Hendrikje Welink, Sophia Maria Magdalena 
van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Maria Regina Heller-Wehkamp, 
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Tinie Robben-Valke, Albertus 
Snippe, Adriana Engelina Catharina Swart, Geertruida Hendrika Koster-
Heijnen, Gerhardus Albertus Plas. 
 

Vrijdag 30 maart                                                              15.00 uur Kruisweg  
 

Vrijdag 30 maart                                                           19.00 uur Kruishulde 
 

Zondag 1 april                                                                              1e Paasdag 
Toon Veringa, overl. ouders Heijnen-Wittendorp, Sophia Maria Magdalena van 
der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Tinie Robben-Valke, Albertus Snippe, 
Adriana Engelina Catharina Swart, Geertruida Hendrika Koster- Heijnen, 
Pastoor Middelkoop, Jan Koop en Lies Koop-Schepers en zoon Gerard Koop, 
Anna Tecla Tappel-Loves, Pastoor Swart, Joop Wübkes, Jan Conen , Klaas 
Jalving , Gerard Tholen , Angela Dina Ellerman en Steffen Groen, overl. ouders 
Valke-Tholen, Maria Regina Heller-Wehkamp, Bennie Heidotting en Griet 
Heidotting-Peters, Willem Hendrik Bruins, Gerhardus Albertus Plas, Anna 
Catharina Maria Lasker-Santen, Henderikus Gerhardus Loves. 
 

Zaterdag 7 april 
Jan Koop en Lies Koop-Schepers en zoon Gerard Koop, Bennie Heidotting en 
Griet Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus Plas, Mannus Plas en Maria 
Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan. 
 

Zondag 15 april 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Sophia 
Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Tinus Peters en 
Tinie Peters-Groll, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhardus 
Albertus Plas. 
 

KOFFIEDRINKEN 
 

Zondag 1 april na afloop van de dienst 
koffiedrinken in de parochiezaal. 

 

OUDERENVIERING 
 

Op woensdag 5 april is er om 10.00 uur 
een eucharistieviering in de Dillehof, bestemd voor 

de bewoners van de Dillehof en de Melde. 
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CONTACTMIDDAG VOOR OUDEREN 
 

Dinsdag 17 april is er de contactmiddag voor ouderen. 
 

De eucharistieviering begint dan om 14.00 uur in de kapel 
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 mij. 
                               Iedereen is van harte welkom!                     Leo Mensen 

tel: 0591-317060 
 

Noteert u alvast: de volgende contactmiddag is 15 mei. 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

19 mrt  t/m  25 mrt H. Beukers 0591-315725 
26 mrt  t/m  01 apr A. Peters  0591-313627 
02 apr  t/m  08 apr M. Koop  0591-312241 
09 apr  t/m  15 apr J. Lohuis  0591-313286 
16 apr  t/m  22 apr H. Beukers 0591-315725 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

zo 25 mrt      G. Timmerman 0591-317726 
vr 30 mrt   15.00 uur  B. Menzen   0591-316132 
vr 30 mrt   19.00 uur  G. Többen   0591-317515 
zo 01 apr      A. Heijnen  0591-315653 
za 07 apr      G. Timmerman 0591-317726 
zo 15 apr      B. Menzen  0591-316132 

 

VERGADERINGEN 
 

datum  tijd   gelegenheid 
di  27 mrt 13.30 uur  Kaarten 
di   27 mrt 19.00 uur  Omzien 
di   03 apr 19.00 uur  Redactie Klaverblad 
ma 09 apr 09.30 uur  Bestuursvergadering KBO.  
di   10 apr      Vormselvoorbereiding 
di   10 apr  20.00 uur  Locatieraad. 
do  12 apr  19.30 uur  Bestuur en locatieraden 
di  17 apr      Mantelzorg 
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PALMZONDAG EN VOORSTELLEN COMMUNIECANTJES 

 
Zondag 25 maart Palmzondag 
Tijdens de Palmpasenviering op 25 maart om 9.00 uur wordt er een 
palmpaasoptocht gehouden. Hiervoor roepen we de kinderen op om met hun 
versierde palmpaasstok naar de kerk te komen. Daar worden de stokken dan 
voorzien van een haantje. Ons kinderkoor zal dan zingen. 
 

De werkgroep kinderwoorddiensten 
 

Ook zullen wij, de communiecantjes, ons tijdens de palmpasenviering aan u 
voorstellen:  

 

Julia Kolakowska   Jennifer van der Laan 
en 

Sophie Fuhler 
 

Komt allen!!! 
 

en noteert u ook al vast  
21 april om 10.00 uur  

in de kerk van Zwartemeer  
in uw agenda, 

want dan gaan wij voor het eerst te 
Communie. We hopen dat u ook dit  

samen met ons wilt vieren. 
 

KAARTEN 
 

Op dinsdag 27 maart om 13.30 uur 

Is er een 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 
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FELICITATIES 

 
Wij willen allen die 

de komende periode iets te vieren hebben, 

namens de parochie 

van harte feliciteren 
 
 

 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden             
op 2 februari 

Adriana Engelina Catharina Swart 
88 jaar, Drostenhuis Coevorden 

 
 

 op 13 februari                                                                     op 20 februari    

 Albertus Snippe          Geertruida Hendrika Koster-Heijnen 
 84 jaar, Horizon 24                                                         83, jaar, Horizon 50 

 
 

op 1 maart 

Gerhardus Albertus Plas 
86 jaar, Melde 75 

 

Dat zij mogen rusten in vrede 
 
 

  
 De container staat doorlopend aan De Strijp 
 in het tuinbouwcentrum. 
 

 
 De container staat achter Top1Toys.  
 Tijdens de openingsuren kunt u uw papier daar  
 brengen.  

NIEUWS VAN DE SCHOLEN 

OUD PAPIER MIDDELKOOPSCHOOL 

OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL 
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VAN DE LOCATIERAAD 
 

Locatieraadsvergadering februari 2018 

• Automatisering 

• Nieuw pastoor 

• Leden Locatieraad 

• Mededelingen 
 

 
1. Automatisering  

Voorafgaande aan onze reguliere vergadering zijn Henk Kuhl en Mirjam 
Buizer, resp. voorzitter en secretaris van het parochiebestuur 
aangeschoven om voornamelijk met ons te spreken over de nieuwe 
automatisering. De nieuwe automatisering bestaat uit een overgang van 
Navision naar DocBase en Exact-Online evenals een app, waarmee 
moderne communicatie met onze parochianen mogelijk is.  
De Bisschoppenconferentie heeft in haar vergadering van 16 januari jl. het 
besluit genomen dat iedere parochie verplicht is om een 
ledenadministratie te hebben en deze via DocBase te voeren. 
 

Daarvoor is het ook nodig om zowel organisatorisch, financieel en 
administratief de locaties meer op 1 lijn te brengen. 
Voor dit doel wordt een automatisering werkgroep in het leven geroepen 
die eerdergenoemde pakketten gaat implementeren, zo nodig voorstellen 
doet voor een passende administratieve organisatie en gebruikers kan 
scholen.  
 

2. Nieuwe pastoor 
Op 21 februari komt pater Okonek naar Zuidoost Drenthe om de locaties 
en pastorieën van Klazienaveen en Zwartemeer te bekijken. Op de 
rondgang zal hij begeleid worden door het parochiebestuur. Daarna zal hij 
ook zijn keuze kunnen maken in welke pastorie hij gaat wonen. 

 

3. Leden locatieraad 
Bij de instelling van de locatieraad per 1 januari 2017 is door het 
parochiebestuur bepaald dat er elk jaar twee leden aftreden die, indien 
betrokkene dat wil, voor een tweede en tevens laatste zittingstermijn 
benoemd kan worden. Daarvoor is een rooster opgesteld. Volgens dat 
rooster is; 
 

3.1. Ben Dillerop, portefeuillehouder gebouwen, aftredend per 1 mei 
2018. Hij heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe 
termijn. Hij heeft dit werk lange tijd gedaan en laat het nu graag aan 
een ander over. 

R.K. Geloofsgemeenschap 
H. Henricus 
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3.2. Albert Bruinewoud, portefeuillehouder liturgie, is aftredend per 1 juni 
2018. Desgevraagd is hij beschikbaar voor een tweede termijn. De 
locatieraad zal hem dan ook voordragen voor een tweede termijn. 

 

Met het vertrek van Ben Dillerop zijn er per 1 mei drie vacatures in de raad. 
De portefeuillehouder Gemeenschapsopbouw/Communicatie hebben we 
vanaf het begin al niet kunnen bezetten.  
Nadat Jonny Hoge in december al kenbaar heeft gemaakt dat hij per 1 mei 
zal vertrekken is ook de functie van secretaris vacant, waar nu de 
portefeuillehouder Gebouwen nog bij komt. 

 

4. Korte mededelingen 
4.1. Er is een beleidsplan gemaakt voor de Parochiële Caritas Instelling 

(PCI). Vanuit onze geloofsgemeenschap wordt nog een bestuurslid 
gezocht. 
 

4.2. De oecumenische werkgroep Klazienaveen geeft dit jaar weer een 40 
dagenboekje uit. De opbrengst is voor de gehandicapten zorg in 
Klazienaveen, 
 

4.3. Voor de beide basisscholen is in het kader van de vastenactie een 
musical opgevoerd in de kerk. Het was een leuke en geslaagde 
bijeenkomst. Op onze website worden hiervan foto’s geplaatst. 
 

4.4. De pardongroep doet een schenking aan de locatieraad ten behoeve 
van het kerkhof en de actie Kerkbalans. 

 
4.5. Het is de bedoeling dat er nieuwe boekjes komen voor speciale 

vieringen, zoals de avondwake. 
 

4.6. Het gesprek met de scholen in maart kan geen doorgang vinden. 
Daar wordt een nieuwe datum voor geprikt. 

 
4.7. In onze maart vergadering spreken met Louis Veldhuis, nieuw lid van 

het parochiebestuur. Hij bezet de 
portefeuille liturgie. 
 

4.8. Op 12 april is er weer een 
bijeenkomst van de vier 
locatieraden met het 
parochiebestuur. 
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Doorndistel 16 

Klazienaveen 

Tel: 0591-312223 
www.woonsfeerheine.nl 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

  

Woensdagmorgen: Nieuw-Weerdinge 
Donderdagmorgen: Emmer-Compascuum 
Donderdagmiddag: Ter Apel 
Vrijdagmorgen:  Zwartemeer 
Vrijdagmiddag:  Musselkanaal 
Zaterdagmorgen: Emmer-Compascuum  

Willie en Jannet Dijck 
Kanaal A NZ 100 

Emmer-Compascuum 
Tel: 06-50206237 

 

    De volgende keer  

  kan uw advertentie  

         hier staan 

    Stuur een mail naar 

hermanina@hotmail.com 
 

 

 

http://www.woonsfeerheine.nl/
mailto:hermanina@hotmail.com
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ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA 

 

Kerk               De Hoven 8  
Pastorie        De Hoven 10  
                        7894 BT Zwartemeer 
                        Telefoon: 0591-312466 
 

Mailadres: parochie.zwartemeer@gmail.com 
Website:   mariahertoginvandrenthe.nl 
 

Parochiebijdrage: Rabobank: NL84 RABO 0332 3050 23 
               ING:  NL36 INGB 0004 0001 37 

t.n.v. Parochiebestuur H. Antonius van Padua Zwartemeer 

 
INFO BETREFFENDE HET PAROCHIEBUREAU VINDT U VOORTAAN  
VOORIN HET KLAVERBLAD OP BLZ. 6 
 
LOCATIERAAD ZWARTEMEER 
Voorzitter:        Marianne Keurs tel: 0591-349088 
Secretari: Bertha Heidotting tel: 06 55335742 
Budgethouder: Isabel Benjamins tel: 0591-311410 
Onderhoud:   Tonnie Conen tel: 0591-318374 
Catechese:     Marianne Keurs tel: 0591-349088 
Liturgie: Sandra de Jonge tel: 06 18693618 
Kerkhof: Vacant  
 
REDACTIEADRESSEN  
mail: liespeters@outlook.com 

riabruinsma1@ziggo.nl 
siebi@home.nl 

 
BEZORGING   
Dosterdstraat 63   tel: 0591-313585 
 
LEDENADMINISTRATIE 
Wijziging in de gezinssamenstelling of verhuizing graag doorgeven aan:  
Harry Peters    mail: hpeters@ziggo.nl     tel: 0591-316324 
 
ADM. BEGRAAFPLAATS + FONDS UITVAARTVOORZIENING   
Annet Harms Kniepveen 12 tel: 06-53813195   
Mail: r.k.begrafenisfonds@hotmail.com 
 
 

mailto:riabruinsma1@ziggo.nl
mailto:r.k.begrafenisfonds@hotmail.com
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 25 maart                   Palmpasen en voorstellen communiecantjes 
Engel Lubben-Lippold en fam. Lippold-Schnoink, Karst de Haas, ouders 
Siebers-Siebum, Jan Uneken en fam., Els Kamp-Zwiers,  
Gré Schoonbeek-Lambers. 
 

Donderdag 29 maart                                     Witte Donderdag 
Berry Schepers 
 

Zondag 01 april                                               1e Paasdag 
Angela Uneken-Heidotting, ouders Uneken, ouders Heidotting en Jacob Vos, 
Geert Peters, Gradus van Ommen, Hendrik Peters, Gerrit en Triena Louwes, 
Herman en Stien de Groot en zoon Gerrie, pa en ma Fühler-Bernsen, Klara 
Hildegart Hemme-Menke, Mia Santing-Abeln, ouders Siebers-Siebum, Jan 
Uneken en fam., ouders Tieck-Rocks en zoon en dochter, Gré Schoonbeek-
Lambers, Johan Peters en families Peters en Arling, Berry Schepers, Engel 
Lubben-Lippold en fam. Lippold-Schnoink, ouders Immink-Kolmer en zoon, 
Karst de Haas, Els Kamp-Zwiers. 
 

Zaterdag 07 april 
Engel Lubben-Lippold en fam. Lippold-Schnoink, Els Kamp-Zwiers, 
Karst de Haas, ouders Siebers-Siebum. 
 

Zondag 15 april 
Ouders Siebers-Siebum. 
 

Zie voor overige kerkdiensten met PASEN voor in het Klaverblad bij: 
VIERINGEN OP DE LOCATIE op blz 4 

 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

   t/m  25 mrt Jan Knol                 0591-316578 
26 mrt  t/m  01 apr Jan Siebers            0591-313282 
02 apr  t/m  06 apr Tiny Smit                0591-313472 
07 apr  t/m  08 apr Bert Kiers               0591-317031 
09 apr  t/m  15 apr Jan Knol                 0591-316578 
16 apr  t/m  22 apr Jan Siebers            0591-313282 
23 apr  t/m  29 apr Tiny Smit                0591-313472 

 

14 februari t/m 1 april Bisschoppelijke Vastenactie 
21 en 22 april Roepingenzondag 

 
     

COLLECTE 
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Woensdag 28 maart om 14:00 uur 

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 
 

ACOLIETEN 
 

25 mrt  Jan Siebers   
29 mrt  Wander Snippe   
01 apr  Jan Siebers en Bertha Heidotting   
07 apr  Jan Siebers   
15 apr  Marianne en Sophie   
 

LECTOREN 
 

25 mrt  Kinderen   
29 mrt  Bertha Heidotting   
01 apr  Annie Bartels   
07 apr  Jan Siebers   
15 apr  Marianne Keurs   

 

datum  tijd    bijeenkomst  
05 april  20.00 uur Vergadering locatieraad 
16 april  19.30 uur KVG       Paul van Olffen  

 

Zaterdag 17 maart zijn gedoopt: 

Sem en Tessa Gosevoort en Jade Keurs  
tijdens een Eucharistieviering door Vicaris P. Wellen. 
 
Sem, Tessa en Jade hartelijk gefeliciteerd en ook  
ouders Robert en Silvia Gosevoort-Vedder en  
ouders Gert-Jan en Larissa  Keurs-Fokker 
 
 
 
 
 

OUDERENVIERING 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 

DOOPVIERING 

INLEVEREN KOPIJ 
Voor het volgende 

parochieblad 
voor vrijdag 30 maart  
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Overleden  
op 18 februari 2018 

 

Karst de Haas 
 

Stormstraat 19 
7894 BC Zwartemeer 

in de leeftijd van 82 jaar 
op 19 februari 2018            op 27 februari 2018 
 

Els Kamp-Zwiers             Jan Willem Peters 
 

Fluitekruid 5D 151                                     Meerwijk nz 19 
7891 DA  Klazienaveen                7894 AV Zwartemeer 
in de leeftijd van 88 jaar                            in de leeftijd van 82 jaar 
 

Dat zij mogen rusten in vrede. 
 

 

 

Wilt u bezoek tijdens uw ziekte thuis belt u dan de 
contactpersonen van de werk- groep ziekenbezoek: 
Annie Lübbers   tel: 0591-315529  
Lucy Kieviet    tel: 0591-315253 
 

Ziekenbezoeken in zieken-, verzorgings- of verpleeghuis kunt 
u aanvragen via pastor Myriam Oosting  tel: 0591-226172 
 

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: 0591-315529  
                                                     Lucy Kieviet    tel: 0591-315253  

 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

 
 
Werkgroep  
 
               aandacht voor nabestaanden  
              
             Contactpersoon:  
             Minie Snippe  tel: 0591-314063 

FAMILIEBERICHTEN 

ZIEKEN EN BEJAARDEN BEZOEK 
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         Minie Snippe   tel: 0591-314063  
         Lenie Theijken   tel: 0591-317073  
         Mieke Schepers   
         Beatrix Scheephouwer   
 

 
Vrijdag 06 april OUD PAPIER 

staat er weer een container voor oud papier 
bij de basisschool De Banier De Blokken 16 

 

 

Zondag 25 maart Palmzondag zullen de kinderen die de 1ste H. Communie 
op zaterdag 21 april ontvangen zich voorstellen tijdens deze dienst. 
 

Stan Benjamins                      Chris Berends 
Noortje Enninga              Sem Gosevoort 
Ismee Halm                   Justan Halm 
Jade Keurs                  Milan Mulderij 
Liv de Munnik               Mirthe Tenfelde 
Serina Walda                 Flair Westerveen 
 

Wij wensen jullie allemaal een goede voorbereiding op jullie 1ste H. Communie 
 
Vastenaktie is ook begonnen op school 
en op dinsdag 27 maart mogen we Bisschop v.d. Hout verwelkomen als 
gastdocent om iets te vertellen over de Vastenaktie project en tevens samen 
met een schoolviering te eindigen. 
 

 

Zondag 15 april is er een presentatieviering van onze vormelingen. 
 

Esmee Hebels                         Maureen Hoffard 
Ilse Jansen                        Marilyn Kiers 
Angelique Mink                    Claudia Neinders 
Cilan Peters                      Tessa Rocks 
 

Vrijdag 15 juni is de Eucharistieviering om 19.00 uur in Klazienaveen waar de 
vormelingen van alle vier locaties het Heilig Vormsel mogen ontvangen. 

BLOEMVERSIERING 

NIEUWS VAN DE BANIER 

VOORSTELLEN EERSTE H. COMMUNIE 

PRESENTATIE DIENST VOOR VORMELINGEN 
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Open Huis:   
Zaterdag 17 en zaterdag 31 maart van 10.00 tot 11.30 uur 
Zaterdag 14 en zaterdag 28 april van 10.00 tot 11.30 uur 
gezellig voor bij te praten en een lekker bakkie koffie met ..... 

 

Het Open Huis project, dat dit jaar van start is gegaan is tot nu toe succesvol. 
Op zaterdagmorgen tussen 10.00 uur en 11.30 uur is om de veertien dagen 
de kerk open en kan men met vragen terecht bij iemand van de locatieraad die 
dan aanwezig is. Ook is het parochiebureau geopend om zaken zoals 
misintenties te regelen. Maar u bent ook van harte welkom om samen met 
anderen die er dan ook zijn lekker te kletsen over allerlei zaken onder het genot 
van een kopje koffie of thee. Op zaterdag 17 februari hebben 11 parochianen 
gebruik gemaakt van het Open Huis. Een van deze parochianen heeft zich 
toen aangemeld als vrijwilliger bij de werkgroep kerkschoonmaak.  
 

De actie Kerkbalans 2018 is deze week afgerond. In totaal zijn sinds begin 
februari twintig vrijwilligers van onze parochie op pad geweest om bij u de 
envelop in de bus te doen en deze, voor zover u de envelop niet zelf heeft 
terugbezorgd bij de bezorger, weer bij u te komen ophalen. Afgelopen 
maandagavond zijn alle enveloppen geopend en is het door u toegezegde 
bedrag vastgelegd. Een vluchtige voorlopige telling gaf aan dat het totaal van 
alle toezeggingen iets onder het niveau van 2017 lag, maar de werkgroep is 
heel blij met uw toegezegde bijdragen voor 2018, want zonder deze vaste 
toezeggingen zijn er niet genoeg inkomsten om onze locatie financieel gezond 
te houden. Dank voor uw bijdrage en ook dank aan de twintig vrijwilligers 
die weer op pad zijn geweest. En de meesten doen dat al vele jaren. Hopelijk 
doen ze volgend jaar weer mee. Ook dank aan Harry Peters die al uw 
toezeggingen al vele jaren registreert en bijhoudt welke bedragen op basis van 
die toezegging maandelijks worden voldaan. 
 

In mijn vorige "weetjes" heb ik aangegeven dat ons kinderkoor gestopt is met 
optredens in de vieringen, omdat er niet genoeg kinderen meer zijn om nog 
verantwoord als kinderkoor te gaan optreden.  
Jammer is dat zich tot nu toe geen nieuwe kinderen hebben aangemeld bij ons 
kinderkoor Yaèla. Het kinderkoor oefent nog steeds elke woensdagmiddag 
van 16.30 tot 17.30 uur in onze kerk. Ga er eens heen met uw kind om te zien 
en te luisteren hoe het daar toegaat. Mirella Peters- Bùhrmann, de dirigente 
en de andere kinderen zouden geweldig vinden, want met meer kinderen kan 
er ook weer worden opgetreden in de kerk.     Als je niet alleen durft neem dan 
een vriendje of vriendinnetje mee.    Iedereen is welkom. 
 

Ons gemengd koor moet het al een hele tijd doen zonder hun dirigente. Ze 
doen het desondanks onder de leiding van Luuk Ronde erg goed.      Maar met 
Mieke erbij is natuurlijk veel leuker en durf je ook meer moeilijke zangteksten 

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 
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uit te proberen. Maar naar ik vernomen heb verloopt het herstel na een 
operatie van de Mieke Hartong toch redelijk voorspoedig en het lijkt dat we 
haar over niet al te lange tijd weer kunnen begroeten bij ons Gemengd Koor. 
Ook dit koor zou graag enkele nieuwe leden erbij willen hebben.  Ze oefenen 
elke dinsdagavond in onze kerk. Ga gewoon eens luisteren en proeven hoe 
het daar gaat. U verplicht zich nergens toe. Het gaat in de eerste plaats om 
het samen zingen. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met een van de 
koorleden. 
 

De vieringen voor ouderen worden voortaan gehouden in de parochiezaal. 
De inrichting van de parochiezaal is al gedeeltelijk daarop aangepast. In de tijd 
vóór pastoor Stiekema werden deze diensten ook altijd in het parochiezaaltje 
gehouden omdat dit de sfeer ten goede komt en het scheelt natuurlijk ook in 
de stookkosten. 
 

Als u dit leest is het bijna Palmpasen. Ik heb gezien dat de palmstruik bij ons 
in de tuin het de afgelopen zomer weer goed gedaan heeft om voldoende 
palmtakken te kunnen opleveren. Dus dat zit wel goed. 
 

Met Palmpasen gedenken we de intocht van Jezus in Jeruzalem, waarbij de 
mensen hem toejuichten met palmtakken. Dat was heel bijzonder, want die eer 
viel in die tijd alleen toe aan koningen en symbolische overwinningen.  De palm 
was bovendien het symbool voor de onafhankelijkheid van Israël. 
De mensen die Jezus begroetten met palmtakken riepen Hosanna naar Hem, 
ofwel hosjanna, het Hebreeuws voor "Help Toch". 
De intocht op een ezel was daardoor enerzijds een provocatie tegen de 
Romeinse bezetter, maar was ook tegen het zere been van de hogepriesters. 
Bij binnenkomst in Jeruzalem ging Jezus naar de tempel waar zich handelaars 
en geldwisselaars ophielden. Maar Jezus joeg ze allen de tempel uit en raakte 
daardoor nog meer in conflict met de hogepriesters, wat uiteindelijk resulteerde 
in zijn dood. Sedert de vierde eeuw wordt Palmpasen gevierd in de kerk, zowel 
bij de orthodoxe als de westerse christenen. 
 
Als ik dit schrijf zitten we aan het begin van de vastentijd.  
De tijd van bezinning. Pastoor Tolboom uit Assen die voorging in de dienst 
van zaterdag 17 februari zei dat we in de vastentijd afstand moesten nemen 
van het normale dagelijkse leven zoals we dat gewend zijn en waar we zo aan 
gehecht zijn. En juist om even die dingen te laten die je dagelijkse leven zo 
bepalen. Maak de vriendenlijst van Facebook even wat kleiner, laat het wat 
stiller zijn op Twitter, waren opmerkingen. Misschien hebt u dan wel tijd om bij 
iemand op bezoek te gaan die vaak alleen is en hebt u ook meer tijd tot 
bezinning, want daarvoor is de vastentijd bedoelt. 
 

En dan nog even iets over de zoektocht naar een nieuwe voorzitter voor onze 
locatieraad. Tot nu toe heeft zich niemand aangemeld om deze functie over te 
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gaan nemen van Marianne Keurs die deze functie vanaf het moment dat de 
locatieraad formeel ontstond heeft vervuld, maar wel met de conditie dat ze 
deze taak maar tijdelijk wil vervullen naast de vele andere taken die zij al 
verricht binnen onze locatie. Mocht zich niemand aandienen dan doe ik bij 
deze een dringend verzoek aan Marianne Keurs om toch te willen 
aanblijven. Ze heeft zich met name in de periode dat pastoor de Zwart tijdelijk 
afwezig was en vooral na zijn afscheid een waardige voorzitter getoond die 
erboven op zat en het belang van onze locatie heel goed heeft 
vertegenwoordigd. Ik begrijp de beslissing van Marianne wel, maar misschien 
kan ze enkele taken overdragen aan andere leden van de locatieraad of 
andere vrijwilligers binnen onze locatie. Want voor de toekomst van onze 
locatie is het van belang dat we een voorzitter hebben die onze locatie een 
warm hart toedraagt en die ook goed is ingevoerd in de kerkelijke en parochiële 
taken. 
 

Deze keer wil ik eindigen met enkele opmerkingen over uw kerkbijdrage en 
de belastingaangifte die weer moet worden ingediend. De bijdrage aan de 
kerk valt onder giften. Aantoonbare giften zijn aftrekbaar boven een bepaald 
bedrag, de drempel, dat gerelateerd is aan uw inkomen en dat van uw (fiscale) 
partner. 
 

Stel u geeft een bijdrage van € 108. Het gezamenlijk inkomen van u en uw 
partner bedraagt € 30.000. De drempel is dan 1 % van € 30.000 of wel € 300. 
Dat betekent dat uw bijdrage niet aftrekbaar is. Als uw bijdrage echter is aan 
te merken als een periodieke gift dan is het gehele bedrag ad € 108 aftrekbaar. 
Bij dit inkomen van € 30.000 zal dit betekenen dat u daardoor  
€ 40 aan belasting terugontvangt. 
 

Een periodieke gift moet schriftelijk met de kerk worden vastgelegd op een 
bepaald formulier dat op de site van de Belastingdienst kan worden 
gedownload.  U verplicht zich om tenminste vijf jaar lang een door u genoemd 
bedrag jaarlijks te gaan betalen. U kunt in de overeenkomst ook een aantal 
punten vastleggen waarbij uw overeengekomen bijdrage komt te vervallen. Te 
denken valt aan overlijden van één van de partners, werkeloosheid, 
echtscheiding of schuldsanering. 
 

Als u gebruik maakt van deze periodiek gift kunt u dus in principe meer aan de 
kerk gaan bijdragen zonder dat het u extra geld kost. In het bovenstaande 
geval met een inkomen van € 30.000 zou bij een belastingtarief van 36,55 % 
jaarlijks € 170 als bijdrage worden gegeven. Het bedrag ad € 170 levert 
namelijk een belastingteruggaaf op van € 62, waardoor men weer uitkomt op 
het eerste bedrag van € 108. Voor parochianen met een hoger inkomen dan 
in dit voorbeeld is het belastingvoordeel nog groter. 
 

Indien u interesse heeft kunt u dit aankaarten bij iemand van het 
locatiebestuur. Het Open Huis is daarvoor een mooie gelegenheid.            JS 
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Er loopt een man over straat. 

Hij vraagt aan een jongetje: 

 " Weet jij waar het station is "? Het jongetje antwoordt:   

 "Ja, dat weet ik wel, maar ik zeg het lekker niet!" 

De man zegt daarop: " Jongetje, zo kom jij niet in de hemel!". 

Dan zegt het jongetje: " Ja, en u niet op het station!" 
 

 

De werkgroep Parochiecontactdag heeft beslist om dit jaar op de                                    
2e zondag van juni 

 

PAROCHIECONTACTDAG in ZWARTEMEER  
 te organiseren 

Zondag 10 juni 2018 
 

Graag deze dag allemaal reserveren of vast te leggen in uw agenda. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Om zoveel mogelijk weer “oude” spullen te verzamelen voor 
de rommelmarkt heeft de werkgroep besloten iedere laatste 
zaterdag van de maand u de mogelijkheid te bieden om uw 
2e handse artikelen in te leveren bij de kerk.  
 

U kunt hiervoor een afspraak maken met  
Johan Peters   Verlengde van echtenskanaal    

tel: 0591-317570 
 

De werkgroep Rommelmarkt: Johan Peters, Tonnie Fuhler en Jannes Kuhl 
 

 
 
 
 

 

Redactie Zwartemeer 
wenst iedereen 
een vrolijk Paasfeest  
 

LACHEN BUITEN DE KERK OM 

VOORAANKONDIGING 

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


 

 

 

En toen gingen ze de nacht in... 
 
Aan de maaltijd komt een einde.  
Eén was al eerder weggegaan.  
Hij moest nog wat doen.  
De Ander, 
om wie het allemaal draaide,  
wist hoeveel er nog gedaan  
en doorstaan moest worden.  
 

Nu zou beginnen 
wat hij al zo lang 
voelde aankomen.  

Onder het lamplicht 
waren ze nog samen geweest.  

Hij had allen aangekeken. 
Wat kende hij hen toch goed, 

beter dan zij zichzelf. 
 
Wat doet een mens  
als de angst hem in het donker  
als een grauwend roofdier overvalt?  
Het was Hem bang te moede.  
Kom, we gaan, zei Hij.  
We, zei Hij.  
Maar Hij bedoelde: Ik...  
 
 


