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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  
  

Pastoor: J. Okonek 
Stellingstraat 4 
7891 JA Klazienaveen 
jokonek@live.nl 
Vrije dag: maandag 
 

Pastor: Myriam Oosting 
Kloosterweg 2 
7881 LE Emmer-Compascuum 
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 11 mei 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. 5 loopt van 
 2 juni t/m 6 juli 2018 

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

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 
     

     

dag 5 & 6 mei 6de zondag  koor 

zaterdag Kazienaveen CV-W 19.00 Samenzang 

 Zwartemeer Pastor Myriam 19.00 Gem. koor 

zondag Barger-Compas Pastor Myriam 09.00 Dames 

 Emmer-Compas Pastor Myriam 10.30 Heren 
 

dag 10 mei Hemelvaart MHvD  koor 

donderdg Barger-Compas Bis. v.d. Hout 10.00 Dames 
     

 

dag 12 mei Instal. Pastoor Okonek koor 

zaterdag Emmer-Compas Bis. v.d. Hout 19.00 
Van de locaties 
meerdere koren 

 
 

 
 

dag 19 & 20 mei Pinksteren  koor 

zaterdag Klazienaveen  Pastoor Okonek 19.00 Henricuskoor 

 Zwartemeer Pastor Myriam 19.00  

zondag Barger-Compas Pastor Myriam 09.30 Dames 

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 10.00  Dames/Heren 
     

 

dag 21 mei Mariavesper MHvD koor 

maandag Emmer-Compas Bis. v.d. Hout 15.00 Dames/Heren 
     

dag 26 & 27 mei H. Drie Eenheid  koor 

zaterdag Barger-Compas Pastoor Okonek 19.00 Heren 

 Emmer-Compas CV-W  EC 19.00 Dames 

zondag Klazienaveen CV-W  KL 09.30 Samenzang 

 Zwartemeer Pastoor Okonek 10.00  
 

LET OP gewijzigde tijden voor de zondagen vanaf 19/20 mei 
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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.         

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Let op week 19 loopt t/m maandag 14 mei. 
De week loopt van maandag 0.00 uur tot en met zondag 24.00 uur. 
 

Pastor Tako de Wolff   tel: 06-15020448 
Pastor Myriam Oosting  tel: 0591-226172 
Pastoor Okonek     tel: 06-34905233 
 

SACRAMENT VAN ZIEKENZALVING          TOT 15  MEI 
 

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 
 

      SACRAMENT VAN ZIEKENZALVING           VANAF 15 MEI 
 

Vanaf 15 mei kunt u voor het Sacrament van Ziekenzalving contact opnemen 
met Pastoor Okonek tel: 06-34905233 
 

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 06 mei Pastor Myriam 

Week 19 07 mei t/m 14 mei Pastor Myriam 

Week 20 15 mei t/m 20 mei Pastoor Okonek 

Week 21 21 mei t/m 27 mei Pastoor Okonek 

Week 22 28 mei t/m  03 juni Pastor Myriam 
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DOPEN 
 

Wilt u uw kindje laten dopen? Dan kunt u op het parochiebureau 
van uw eigen locatie een aanvraagformulier invullen. Pastoor 
Okonek zal dan contact met u opnemen voor de 
doopvoorbereiding. 
 

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.) 
 

DRINGEND VERZOEK CENTRAAL TELEFOONNUMMER BELLEN 
 

Mensen, die vragen hebben, ongeacht welke vraag, worden verzocht het 
centrale telefoonnummer te 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.

want onze pastores zijn soms dringend ergens 

nodig, help hen door hun telefoon vrij te 

houden voor deze dringende zaken. 
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WOORD VAN DE PASTOOR  
 

Kennismaken met pastoor Józef Okonek SChr 
God leidt ieder mensenleven op een eigen manier. Iedereen heeft daarin 
bepaalde taken, in mijn geval is dat een taak als priester. Die taak verbindt mij 
met u, beste parochianen.  
 

De priester heeft tot taak Christus zichtbaar te maken door dienstbaarheid. 
Christus is immers gekomen om te dienen en niet om gediend te worden. 
Iedere priester is binnen de geloofsgemeenschap geroepen om het Woord te 
verkondigen en de sacramenten te bedienen, heel bijzonder het Sacrament 
van de Eucharistie. De Heer wil ons hierin bemoedigen en hoop schenken. De 
kerntaak van de priester is het Woord te zaaien en te zorgen dat het Woord tot 
bloei kan komen. Dat kan gestalte krijgen op plaatsen waar mensen bidden, 
waar zorg is voor het milieu als Gods schepping, waar mensen rond een open 
Bijbel samen komen. Het kan ook vorm krijgen op plekken waar mensen voor 
elkaar zorgen, waar ruzie wordt overwonnen en verzoening wordt 
gerealiseerd, waar gelovigen Eucharistie vieren en mensen opkomen voor 
vrede en gerechtigheid. 
            

Als uw nieuwe pastoor wil ik mij graag aan u voorstellen. Het mooiste is om 
elkaar te zien en te horen. Woorden alleen zeggen niet alles. Daarom hoop ik 
u in de loop van het jaar persoonlijk te ontmoeten. Sommigen zal ik al eerder 
zien, vanwege bezoekjes ter voorbereiding op mijn komst naar de parochie 
Maria, Hertogin van Drenthe. 
 

Mijn naam is Józef Okonek. Ik ben geboren op 9 oktober 1973 in een klein 
dorpje in Polen, vlak bij de stad Tuchola. Ik ben priester/pater van de Poolse 
ordecongregatie van Priesters van Christus, die werkzaam zijn onder de 
Poolse gemeenschappen over de hele wereld verspreid. De priesterwijding 
heb ik ontvangen op 23 mei 2000 in de kathedraal van Poznań na 7 jaar studie 
op het seminarie. Gedurende 7 jaar heb ik in verschillende parochies in 
Szczecin in het noorden van Polen gewerkt. Februari 2008 ben ik naar 
Nederland gekomen om als priester voor de Poolse gemeenschap te werken 
die in het bisdom Groningen-Leeuwarden woont en werkt. April 2010 vroeg 
bisschop de Korte mij of ik ook als priester voor de toen nog drie parochies 
Meppel, Beilen en Hoogeveen wilde gaan werken. Daar heb ik volmondig ja 
op geantwoord. Toen is mij al gezegd dat de meeste priesters in Nederland na 
een periode van 8 jaar weer een nieuwe benoeming krijgen. Dus ook voor mij 
kwam de nieuwe benoeming niet geheel onverwacht. Ik voel mij vereerd dat ik 
in de parochie Maria Hertogin van Drenthe mag gaan werken. Ik hoop dat ik 
met Gods hulp en die van u, beste parochianen, in staat zal zijn God en de 
mensen waardig te dienen. Ik wil hier proberen vruchtbaar samen te werken 
met mijn collega, pastor Myriam, met het parochiebestuur en met de 
locatieraden van de 4 locaties: Klazienaveen, Zwartemeer,  
Emmer-Compascuum en Barger-Compascuum.  
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Ik wil me dienstbaar maken voor het welzijn en het geloof van de mensen. Voor 
de mensen wil ik de liefde van God in woord en daad zichtbaar maken. Met de 
steun van vele medeparochianen en met de hulp van Gods genade hoop ik 
mijn pastorale taak zo goed mogelijk te verrichten. Hopelijk leren we elkaar 
gauw kennen.  

Pater Józef Okonek, uw nieuwe pastoor. 
 

INSTALLATIEVIERING PASTOOR OKONEK 
 

Het moment dat we weer een “eigen” pastoor zullen hebben komt naderbij! 
Pastoor Okonek is met ingang van 1 mei in onze parochie benoemd. De 
installatieviering zal plaats vinden op 
 

ZATERDAGAVOND 12 MEI om 19.00 uur 
in de kerk van EMMER-COMPASCUUM 

 

Dit wordt een feestelijke viering met medewerking van parochianen uit alle 
locaties en van verschillende koren. De bisschop zal samen met pastor Myriam 
en pastor Tako de Wolff voorgaan. Pastor Tako de Wolff zal in deze viering 
tevens afscheid nemen. We hopen dat veel parochianen aanwezig zullen zijn. 
Na de viering is er gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe pastoor 
en afscheid te nemen van pastor Tako de Wolff. 
 

Omdat deze viering voor de hele parochie bedoeld is, zullen er op de andere 
locaties in dit weekend geen vieringen plaatsvinden. Voor gebedsintenties 
die opgegeven zijn voor 12 of 13 mei voor de locaties Barger-
Compascuum, Zwartemeer en Klazienaveen zal in het weekend van 19 en 
20 mei gebeden worden. 
 

LET OP - LET OP -  GEWIJZIGDE TIJDEN ZONDAGSVIERINGEN 
 

Liturgie rooster vanaf 12 mei 
Na 12 mei, de dag waarop Pastoor Józef Okonek geïnstalleerd wordt, zullen 
de tijden van de zondagsvieringen worden gewijzigd. Dat is de wens van het 
pastorale team, maar ook binnen alle locaties waren geluiden hoorbaar dat 
9.00 uur te vroeg was en 10.30 uur te laat. Omdat de pastoor op zondag in 
één locatie voorgaat, kan de tijd van die eucharistieviering gewijzigd worden. 
De locatieraden hebben een andere tijd gekozen, 9.30 uur of 10.00 uur. 

We hopen dat deze nieuwe tijden het mogelijk maken 
dat meer mensen naar de vieringen komen. 

 

Ieder weekend is op ieder locatie een viering. Pastoor Okonek zal voorgaan in 
een eucharistieviering op zaterdagavond en op zondagmorgen. Pastor Myriam 
Oosting zal voorgaan in een communieviering op zaterdagavond en 
zondagmorgen. In de weekenden waarin een van de pastores op vakantie of 
anderszins afwezig is, zullen de lekenvoorgangers voorgaan in de diensten.  
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In Emmer-Compascuum zal de viering op zondag beginnen om 10.00 uur, in 
Barger-Compascuum om 9.30 uur, in Zwartemeer om 10.00 uur en in 
Klazienaveen om 9.30 uur. Het is voor de pastores nu ook mogelijk op 
zondagmorgen na de viering bij het koffiedrinken aanwezig te zijn.  
We zijn dankbaar voor de positieve reacties van de locatieraden en de 
lekenvoorgangers.  

Het Parochiebestuur, Pastoor Okonek en Pastor Myriam 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Je kunt wel merken, dat de lente eraan komt, want 
overal borrelt en bruist het. Niet alleen op alle locaties 
worden allerlei activiteiten voorbereid, maar ook het 
Parochiebestuur is druk bezig.  
 

Natuurlijk als eerste met alle voorbereidingen voor de komst van onze nieuwe 
pastoor. In Klazienaveen betekent dat, dat zijn woning weer helemaal klaar 
gemaakt wordt (niet door het bestuur, maar hier zorgt de Locatieraad voor!), 
maar ook allerlei afspraken moeten worden gemaakt. En natuurlijk heeft de 
komst van pater Okonek ook op allerlei terreinen effect. Bijvoorbeeld op de 
Liturgie. Verderop in Klaverblad vindt u daar meer nieuws over. 
 

Verder wordt er hard gewerkt aan draaiboeken voor de Eerste Heilige 
Communie en het Heilig Vormsel, zodat er een basis ligt voor de komende 
jaren. Ook gaan verbouwingen en veranderingen aan onze kerkgebouwen 
continu door. Daarnaast is onze penningmeester druk bezig met de 
jaarrekening van 2017. Kortom een drukte van belang. 
 

Tot slot willen wij nog het Reglement voor onze begraafplaatsen noemen. 
Deze nadert zijn voltooiing en dan gaat ons voorstel naar het Bisdom voor 
goedkeuring. Wij hopen dat we het per 1 juli in kunnen laten gaan. Maar hier 
hoort u binnenkort meer over. 
 

PROGRAMMA MARIA-WEEK 
 

Parochie Maria, Hertogin van Drenthe locatie St. Willehadus 
15 mei 19.00 uur - 22.30 uur  1e workshop Maria schilderen  
16 mei  19.00 uur - 22.30 uur   2e workshop Maria schilderen  
 

Officiële opening Maria Expositie ‘Mijn Maria” 
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. 
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20 mei 10.00 uur     Viering Pinksteren 
21 mei 15.00 uur     Mariavesper, voorganger: Vicaris generaal Peter 
             Wellen aansl. gelegenheid om expositie te bekijken. 
22 mei  14.00-16.00 uur  Middag voor parochianen van de 
              ouderenviering van de verschillende locaties 
25 mei 19.30 uur     Maria avond 
26 mei 19.00 uur     Sluitingsviering Mariaweek  
27 mei  10.00-16.00 uur Laatste dag van de tentoonstelling 
 

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

Openingstijden expositie “Mijn Maria” 
Expositie is in de RK Kerk St. Willehadus  
Hoofdkanaal O.Z. 83 Emmer-Compascuum   
 

Zaterdag   19 mei 14.30 uur   Opening expositie  
  (voor iedereen toegankelijk) 

Zondag    20 mei 11.00 -16.00 uur  
Maandag   21 mei 15.00 uur  Mariavesper, aansluitend  

  mogelijkheid om expositie te bekijken 
Dinsdag    22 mei 10.00 -16.00 uur 19.00 - 21.00 uur 
Woensdag   23 mei 10.00 -16.00 uur 19.00 - 21.00 uur 
Donderdag  24 mei 10.00 -16.00 uur 19.00 - 21.00 uur 
Vrijdag    25 mei 10.00 -16.00 uur  
Zaterdag   26 mei 10.00 -16.00 uur 
Zondag   27 mei  11.00 -16.00 uur 
 

De entree op deze dagen is gratis 
Maria avond 
Op vrijdag 25 mei is er vanaf 19.30 uur in de St. Willehaduskerk aan het 
Hoofdkanaal O.Z. 83 te Emmer-Compascuum een avond die in het teken van  
Maria staat. Dit wordt een mooie, sfeervolle, ontroerende en luchtige avond 
over Maria voor jong en oud en door jong en oud. Een avond met zang, film, 
quiz en nog veel meer. Zeker de moeite waard om bij aanwezig te zijn. 

 

Iedereen is van harte uitgenodigd! 
Maria in het licht 
Tijdens de Mariaweek zal de kerk vanbinnen, speciaal, prachtig verlicht 
worden. Dus een week vol aandacht voor Maria, in een sfeervol verlichte 
kerk, een beleving om mee te maken. 
 

Voor info m.b.t. Mariaweek: 
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 

mailto:abpragt@hotmail.com
mailto:dinythole45@gmail.com
mailto:hjzwart@live.nl
mailto:erik.meijer@online.nl
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GEVONDEN 
 

Na de Paaswake in Barger-Compascuum is er een autosleutel gevonden van 
het merk Renault. Is het van u? Dan kunt u contact opnemen met mevr. Knol 
tel: 0591-349051. 
 

KINDERPAGINA 
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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. Gg. St. Joseph 

  
 

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  
Herman 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 
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 22 april 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, gezusters Wielage, 
ouders Hake-Cramer, Hendrik Dijck, ouders Suelmann-Nieters, Geert 
Hartmann. 
 

Zaterdag 28 april 
Wim Wehkamp, Willie Menzen, gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer,  
fam. Linnemann-Drees, Geert Hartmann. 
 

Zondag 6 mei 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, Karin Drent, gezusters 
Wielage, Henny Berken, Ebelina Heller-Benes, ouders Linnemann-Rass, 
ouders Hake-Cramer, ouders van Vliet-Heijnen, Geert Hartmann. 
 

Donderdag 10 mei                                                                        Hemelvaart 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, Karin Drent, ouders 
Hake-Cramer, Gretha Gepken-Muter, fam. Gepken-Linnemann, ouders 
Suelmann-Nieters. 
 

Let op !!! 
Intenties aangevraagd voor zaterdag 12 mei worden i.v.m. de installatie 
van pastoor Okonek verplaatst naar het weekend van 19/20 mei.  
Wilt u het anders, neem dan even contact op met de gastdames. 
 

Zaterdag 12 mei           Instalatieviering Pastoor Okonek Emmer-Compas
                                     Moederdag 
Minie Wubkes-Többen, ouders Cramer-Tubben, Wim Wehkamp, Willie 
Menzen, Lenie Berends-Heijne, Karin Drent, ouders Wehkamp-Keuter, 
gezusters Wielage, ouders Linnemann-Rass, ouders Hake-Cramer, ouders 
Scholte Albers-Hemmen, ouders Tubben-Keizer, ouders Berends-Lippold, 
Lies Griemink-Schulte, Hennie en Erwin Feringa, Wout Verwer, ouders Peters-
Lingenaar, Mieke Peters-de Vries, Hendrik Heller, overl. fam. Bernard Heinrich 
Hake, overl. fam. Heller-Ottens, moeder Heller-Bols, Gretha Gepken- Muter, 
Maria Gesina Gepken-Linneman, Abel Rolfers en dochter Heleen, Geert 
Hartmann, fam. Langes-Assen. 
 

Zondag 20 mei                             Pinksteren 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, Minie Wubkes-
Többen, Annie Tieben-Arling, ouders Arling-Kemper en Annie, Theodoor 
Arling, ouders Tibben-Schulte, Lies Hartmann, overl. fam. Hartmann- 
Hartmann, Gerard Koiter, ouders Steenhuis-Rolfes en dochter Lia, echtpaar 
Vedder-Wehkamp, ouders Wehkamp-Alberts, Lenie Berends-Heijne, Karin 
Drent, ouders Wehkamp-Keuter, gezusters Wielage, ouders Heller-Benes, 
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ouders Linnemann-Rass, ouders Hake-Cramer, ouders Berends-Peters, fam. 
Nijzing-Heller, ouders Tubben-Keizer, ouders Berends-Lippold, Jan Pruim en 
ouders Tiben-Robben, Hendrik Dijck, ouders Suelmann-Berends, ouders 
Heller-Bols, ouders Kaiser-Wehkamp, fam. Berends-Hölscher, Gretha 
Gepken-Muter, fam. Gepken-Linnemann, ouders Mencke-Steenhuis, ouders 
Hemmen-Thole, Hendrik Alers, Geert Hartmann, Willem Arling. 
 

Zaterdag 25 mei 
Willie Menzen, Karin Drent, gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, Willy 
Linnemann, ouders Feringa-Hake, Wout Verwer, ouders Suelmann-Nieters, 
Geert Hartmann. 
 

KOSTERS 
 

G. Wolken  0591-349033  
M. v.d. Aa  0591-349144  
S. Siekman 0591-859762  
 

KOFFIEDRINKEN!! 

 
Zondag 6 mei is er gelegenheid om na de viering 
een kopje koffie/thee te drinken in de parochiezaal. 

 

U bent allen van harte welkom!! 
 
 

 

 

Op woensdag 9 mei 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. 
 

 POTGRONDACTIE 
 

De verkoop van de potgrond is ondanks de kou goed 
verlopen. Hierbij willen we iedereen bedanken die hun 
steentje hebben bijgedragen.  
Tot nu toe heeft de actie € 1250,- opgebracht. 

Er zijn nog zakken met potgrond te verkrijgen bij de pastorie. 
Kosten € 3,50 per stuk iedere volgende zak € 3,00 

 

OUDERENVIERING 
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IN MEMORIAM 
 

Gerhard Heinrich Hartmann 
(Geert) 

 

13 april 1931  16 maart 2018 
 

Geboren in Barger-Compascuum als één na oudste kind in een gezin van 8 
kinderen. Op 8 augustus 1953 is hij getrouwd met Annie Exel met wie hij 8 
kinderen kreeg. 2 dochters en 6 zoons. In 2001 werd hij onderscheiden met 
een lintje in de orde van Oranje-Nassau voor het vele vrijwilligerswerk dat hij 
heeft gedaan. 
Op 16 maart is hij plotseling overleden, op 22 maart is hij na een plechtige 
afscheidsviering ten ruste gelegd op het RK kerkhof in zijn geboortedorp. 
 

We wensen de familie Gods kracht en sterkte toe 
 

VAN DE LOCATIERAAD 
 

Indeling kerk 
Tijdens de informatieavond kwam er een vraag om te stimuleren dat de 
mensen wat verder voor in de kerk gaan zitten. Als mensen dichterbij elkaar 
en dichter bij het priesterkoor gaan zitten, bevordert dat het gemeenschaps-
gevoel in de kerk tijdens vieringen. Zo ontstond het idee om de laatste 10 
banken af te sluiten door middel van een koord, ketting of iets dergelijks. Dat 
afsluiten moet ook snel ongedaan kunnen worden gemaakt om in te kunnen 
spelen op de vraag naar meer zitplaatsen. 
Graag willen we dit plan per 1 juli 2018 in te voeren, tenzij er grote tegenstand 
bestaat. Daarom kondigen we het plan ver van te voren aan, zodat iedereen 
dan de tijd heeft om eraan te wennen. Mocht er schriftelijk protest van 
meerdere parochianen tegen het plan komen, laten we dit plan niet doorgaan. 
 

FELICITATIES 
 

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

namens de parochie 
 

van harte feliciteren 
 
 

OPROEP! OPROEP! OPROEP! 
 

Voor lokatie Barger-Compas, zijn we op zoek naar misdienaars en acolieten.  
 

   Wie zou willen???                    Je kunt contact op nemen met: 

                                                                     Marja Grummel tel: 0591-348843 
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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:           Vacant      
 

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
http://rksintbarbara.nl/
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

 

Zondag 22 april 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, pastoor Franciscus Antonius Sturkenboom, Maria Wilhelmina 
Wolthuis-Weghorst, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Johannes 
Teiken en Maria Judith Teiken-Twickler, Rika Harms-Schulte. 
 

Zaterdag 28 april 
Greetje Schulte-Heller, ouders Siekman-Gers en kinderen Gerard, Herman en 
Gea, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé 
Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Hendrik Wessel en Geertruida 
Wessel-Alberts, ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, Hennie en Riet 
Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Lenie Arling, Jan Geert Meijer, Alida 
Adriana Hulsebosch-Schoorl. 
 

Zondag 6 mei   
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Geerdink-Jansen, 
fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, overl. ouders Sturre-Schrör, pastoor 
Franciscus Antonius Sturkenboom, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, 
Gerard Mensink, Truus Over-Meijer, Hendrik Koop en Annie Koop-
Schoemaker, ouders de Groot-Kaiser, Diny Hendriks, Willem en Herman 
Buurman, Johan Herman Thole, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-
Dekkers, Angela Gesina Ellermann-Tiben, Henk Joosten (jaargetijde), Geert 
Harm Thole, Bernadine Heijnen-Scheven, Lenie Bentlage-Tieben, voor ouders 
van ongedoopt gestorven kinderen. 
 

Let op !!! 
Voor de intenties aangevraagd voor Hemelvaartsdag 10 mei wordt i.v.m. 
de MHvD-viering in Barger-Compas gebeden op zaterdag 12 mei 
 

Donderdag 10 mei                  Hemelvaart 10.00 uur Barger-Compas 
Greetje Schulte-Heller, Helena Alida Harms-Ophof, overl. fam. Herbers-
Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-
Weghorst, Jan Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne-Wessel, pastoor van 
den Barselaar, zuster Bernardo, Ina Schuur-Wilts, overl. ouders Kaiser-Hake, 
Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, Johan 
Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Herman Heijnen en 
Annie Heijnen-Greve, Geert Hendrik Mensen en Roelofje Mensen-Lange. 
 

Zaterdag 12 mei                                       Installatieviering pastoor Okonek 
                                  Moederdag 
Greetje Schulte-Heller, Helena Alida Harms-Ophof, fam. Siekman-Gers,Theo 
van Mensvoort, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé 
Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Johann Hermann Spijker,  
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overl. ouders Ahlers-Koop en dochter Joke,  Herman Wilhelm Tieben en 
Engelina Tieben-Schulte, ouders Thole-Kloppenburg,  
Rudolf Tiben en Helena Tiben-Heller, Truus Schut-Weinans, Renk Kuper, 
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, ouders Hoesen-
Zomer, Jan Geert Meijer, Angela Gesina Ellermann-Tiben, Johan Bernard 
Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Henk Scheven, Johan 
Hottinga,  Ria Kaijser-Dijck, Theodor Tieben. 
 

Zondag 20 mei                                                                               Pinksteren 
Greetje Schulte-Heller, Lucas Bolmer, Helena Alida Harms-Ophof, Hendrik 
Trip en Engelina Trip-Welling, Boelie Rouw, Theodoor Ahlers en Maria 
Katharina Ahlers-Kragt en zoon Henk, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-
Ellermann, Harm Hooiveld, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Pa en Gea en 
Hans Sulman, Theresa de Roo, Jozef Sturre, 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, overl. ouders Kaiser-Hake, overl. 
ouders Over-Groen, Willem Hendrik Berends, Maria Margaretha Ahlers-
Hoezen, overl. ouders Ahlers-Koop en dochter Joke,  Hendrik Wessel en 
Geertruida Wessel-Alberts, ouders Weinans-Scheven en Jan en Hendrik 
Scheven, Herman Wilhelm Tieben en Engelina Tieben-Schulte, Jan Caspers, 
ouders Thole-Kloppenburg, Rudolf Tiben en Helena Tiben-Heller, Truus 
Schut-Weinans, Renk Kuper, overl. ouders Kuper-Wolbers en zoon Herman, 
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, Jan Geert Meijer, Alida 
Adriana Hulsebosch-Schoorl, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida 
Ellermann-Robben, Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, Geert Harm 
Thole, Hennie Bredek, levenden en overl. fam. Bredek-Hoffard, Geert Hendrik 
Mensen en Roelofje Mensen-Lange, Gerhard Geerdink, Henk Thole. 
 

Zaterdag 26 mei   
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Renk Kuper, Hennie en Riet 
Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, Rika Harms-
Schulte. 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

ma  23 apr  t/m  zo 29 apr   Diny de Roo    0591-351697 
ma 30 apr  t/m  zo 06 mei  José Wessel    06-27369062 
ma 07 mei  t/m  zo 13 mei  Margriet Ahlers   0591-354093 
ma 14 mei  t/m  zo 20 mei  René Berendsen  0591-353630 
ma 21 mei  t/m  zo 27 mei  Diny de Roo    0591-351697 
ma 28 mei  t/m  zo 03 juni  José Wessel    06-27369063 
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PAROCHIEBUREAU 
 

April  Mei  
ma  23 Tiny Hogenbirk ma 14 Tiny Hogenbirk 
do   26 Mieke Hoesen do  17 Christa Schut 
ma  30 Tonny Thole do  24 Mieke Hoesen 
 ma 28 Tonny Thole 
Mei do  31 Tilda Heine 
do  03 Tilda Heine  
ma 07 Bernadette de Roo   
 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

datum misdienaar/acoliet lector 

Zo 22 apr Arjan Hoezen          Jeffrey Emming Ria de Vries 

Za 28 apr Annemiek Bos                Astrid Bolk Janique Dijck 

Zo 06 mei Marell Mulder                    Inge Bolk Jolien Dijck 

Za 12 mei Naomi Emming    Larissa Witteveen Diana Pomp-Tiben 

Zo 20 mei Julia Pol              Chantal Witteveen Diny Thole 

Ma 21 mei 
15.00 uur 

Leonie Tieben                 Astrid Bolk Ria de Vries 

Za 26 mei Arjan Hoezen          Jeffrey Emming Janique Dijck 
 

BLOEMVERSIERING 
 

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

Gr 3  G. Rengers     0591-354229  30 apr  t/m   13 mei  
H. Idema        0591-354626 

Gr 4  M. Tromp      0591-354507    14 mei  t/m  27 mei  
M. Spijker      0591-353482 

Gr 1  B. de Roo      0591-351878  28 mei  t/m  10 juni  
M. Graafsma    0591-224161 

KERKSCHOONMAAK 
 

Groep Periode 
Groep 1 23 apr t/m  27 apr  
Groep 2 21 mei t/m   25 mei 
 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

Groep  Periode 
Groep 1  30 apr  t/m  04 mei 
Groep 2  14 mei  t/m  18 mei 
Groep 3  28 mei  t/m  01 juni 
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M.H. Steenhuis- 
Alberts 

Kloosterweg 11 
 

EC 
 

7881 LE 
 

22-4-1942 
 

R. Wolbers Hoofdkanaal OZ 70 EC 7881 CM 23-4-1937 

W.C.M. Peerdeman- 
Visser 

Westerdiep OZ 72 
 

EC 
 

7881 HE 
 

24-4-1939 
 

A.M. Timmer-Stroot Spoel 6 EC 7881 BJ 25-4-1928 

A. Wolbers-Dost Hoofdkanaal OZ 70 EC 7881 CM 26-4-1939 

A.M.H. Geerdink- 
Berends 

Spoel 147 
 

EC 
 

7881 BN 
 

28-4-1930 
 

R. Geerts Roswinkelerstr. 138 Roswinkel 7895 AS 1-5-1939 

A.M. op 't Ende- 
Musters 

Runde NZ 168 
 

EC 
 

7881 JL 
 

8-5-1937 
 

G.M. Abeln-Schulte J Abelnstraat 2 EC 7881 AH 11-5-1938 

J.G. Ahlers Hoofdkanaal OZ 34 EC 7881 CL 12-5-1937 

J. Thole-de Groot Wikkel 26 EC 7881 BA 17-5-1943 

A.J.M. v. Mensvoort- 
Klijs 

Westerdiep WZ 124 
 

EC 
 

7881 HK 
 

23-5-1936 
 

T.M. Berkhout- 
van Roon 

Westerdiep OZ 100A 
 

EC 
 

7881 HG 
 

25-5-1937 
 

H.J. de Roo Kloosterweg 36 EC 7881 LG 27-5-1939 
 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 
 
 

KVE 
 

Dinsdag 10 april  Stichting Gambia vooruit, door mevr. Haitel 
mei - juni      Reisje 
Alle bijeenkomsten zijn in ons Parochiehuis en beginnen om 19.30 uur 

 

GRAAG TOT DAN! 
 

CONTACTMIDDAG 
 

 Op dinsdag 8 mei 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 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 27 MEI 
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BIJEENKOMSTEN/VERGADERINGEN 
 

datum      tijd                   gelegenheid 
di   10 apr 19.30 uur KVE: Stichting Gambia vooruit 
za  21 apr 10.00 uur Eerste Heilige Communie 
vrij  04 mei 19.00 uur  Stille tocht vanaf marktplein 
di  08 mei 14.00 uur Contactmiddag 
15 - 26  mei           Mariaweek zie ook Parochienieuws 
ma  21 mei 15.00 uur Maria Vesper  2e pinksterdag 
zo   24 juni   Midzomermarkt 
 

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 
 

MARIAWEEK 
 

Over de Maria-week en de Maria-tentoonstelling, kunt u 
alles lezen in het gedeelte van parochienieuws. Heeft u 
vragen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met één van onderstaande organisatoren: 
 

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  
 
 

OPROEP BEGRAAFPLAATS NETJES I.V.M. MARIAVESPER 
 

Op 21 mei is de jaarlijkse Maria Vesper in onze kerk. We doen een vriendelijk 
verzoek aan onze parochianen, om de graven netjes te maken zodat bij de 
rondgang over de begraafplaats dit er verzorgd uitziet. 
Bij voorbaat hartelijk bedankt!    

 Locatieraad St Willehadus 
 

VERLOTING PAASKAARS 2017 
 

Voor iedere vrijwilliger van onze parochie, die nog niet eerder een paaskaars 
heeft gewonnen, is er weer de mogelijkheid mee te loten voor de paaskaars 
van 2017. U kunt een briefje met uw naam, tel.nr en adres in de doos achter 
in de kerk doen.  

mailto:abpragt@hotmail.com
mailto:hjzwart@live.nl
mailto:erik.meijer@online.nl
mailto:dinythole45@gmail.com
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INSTALLATIE PASTOOR OKONEK 
 

Alles over de installatieviering van onze nieuwe pastoor Okonek, op zaterdag 
12 mei om 19.00 uur in onze kerk in Emmer-Compas, kunt u lezen in het 
gedeelte van parochienieuws in dit Klaverblad. 
 

MARIA VESPER 
 

Op Tweede Pinksterdag maandag 21 mei om 
15.00 uur, wordt in Emmer-Compascuum de 
vesper gehouden ter ere van Maria, Hertogin van 
Drenthe! 
De parochianen van alle locaties zijn bijzonder 
uitgenodigd op deze speciale vesperviering!  
 

Vicaris generaal Peter Wellen gaat voor in deze 
vesper. Na een rondgang, door de tuin, naar de 
kapel van de Hertogin van Drenthe, wordt de 
vesper besloten met gebed en het zingen van het 
lied ‘O, Hertogin van Drenthe’.  
Aansluitend is er gelegenheid om even bij te 
praten bij een kopje koffie, thee of glaasje fris in 
het Parochiehuis.  

En u kunt natuurlijk de Maria-tentoonstelling bezoeken. 
U bent van harte welkom! 

 

MARIABEELD 
 

We hebben weer een gift van € 100, ontvangen voor een nieuw Mariabeeld 
en ook de tweede collectes voor het nieuwe Mariabeeld hebben een hogere 
opbrengst. Hartelijk dank daarvoor.    

Locatieraad St Willehadus  
 

VASTENAKTIE 

 
De vastenaktie voor hulp aan de mensen in Zambia 
heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 1191,23 
Waarvan de kinderen € 209,18  bij elkaar gespaard 
hebben.  

Hartelijke dank aan alle gulle gevers groot en klein. 
VOM groep 

 

GEVONDEN 
 

Tijdens de viering op Eerste Paasdag zijn er een rode brillenkoker en zwarte 
bril blijven liggen in de kerk. Deze zijn af te halen tijdens de openingsuren 
van het parochiebureau. 
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NOODOPROEP DAMESKOOR INTER NOS 
 

Het voortbestaan van ons 64-jarig dameskoor Inter Nos komt in gevaar!!! 
Niet specifiek door het zeer betreurde vertrek van dirigent Peter Riksma, 
die, fijn voor hemzelf, maar helaas voor het koor, gaat genieten van zijn 
pensioen. Peter heeft het koor voortreffelijk geleid en tot grootse prestaties 
gebracht. Zijn vertrek, en tevens dat van zijn zus Helma, (een zeer goede 
dragende stem) is een grote aderlating en wordt algemeen als een groot 
verlies gevoeld. 
 

Hoewel recentelijk enkele nieuwe, wat jongere en zeer trouwe leden het koor 
hebben versterkt, aan de, ‘sterk vergrijsde’ kant zijn er meer afgevallen, en 
zullen er meer gaan afvallen. Dat leidt ertoe dat het koor niet meer de 
stemkracht heeft om eventuele tijdelijk absente leden op te vangen in de 
samenzang. 
 

Voor het voortbestaan van ons dameskoor is het absoluut noodzakelijk dat er 
koorleden bij komen!! Iedere zangstem is nodig, en liefst ook de wat hogere 
zangstem: de sopraan. 
 

Het zou in en in triest zijn als ons dameskoor Inter Nos ten onder zou gaan. 
Bovendien zou het een groot verlies zijn voor onze Willehadus geloofs-
gemeenschap. Inter Nos en ook de andere koren, leveren een onmisbare 
bijdrage aan de vieringen in onze kerk. Altijd worden alle vieringen, ook alle 
uitvaartvieringen en zelfs de vieringen in de zomervakantie begeleid door koor 
en organist, een enkele, zeldzame uitzondering daargelaten. 
 

Dus: dames, kunt u zingen en vooral wilt u zingen, zing dan mee, al denkt u, 
dat u geen echte zangstem heeft, in een koor samen zingen is echt fijn, want 
je hebt steun aan elkaars stem en zo kun je, soms tot eigen verbazing, tot 
grootse prestaties komen. 
 

U kunt ook even ‘proeven’ hoe het is om in een koor mee te zingen. 
U bent van harte welkom bij de repetities, 

op de woensdagen 2 en 9 mei, tussen 19.30 en 21.30 
om te kijken, te luisteren en uit te proberen. 

 

Wij hopen van harte dat ons dameskoor nieuwe stemkracht krijgt, want wij 
hebben het dameskoor hard nodig in de vieringen in onze Willehadus kerk. En 
trouwens, een traditie van meer dan een halve eeuw kunnen we toch niet 
verloren laten gaan! 
 

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met: 
Tilda Heine         0591 - 351905 
Nanda Peerdeman   0591 - 353012 
Annie van Mensvoort  0591 - 531036 

                            Stuurgroep van de 
locatie St. Willehadus 
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THE EMMERCOMPASSION 
 

Op zondag 18 maart werd een 
verlicht kruis in processie van de 
Baptistenkerk, via de 
Protestantse kerk naar de 
Willehaduskerk gebracht. Hulde 
voor de mensen die meeliepen 
want het was verschrikkelijk koud.  

In een bomvolle kerk werd 
daarna, door jongeren en 
ouderen van de drie 
kerken,  
‘The EmmerCompassion’ 
heel mooi vertolkt. Een 
prachtig ingetogen musical 
over de laatste dagen van 
Jezus. 
 

STILLE TOCHT 4 MEI 
 

Vrijdag 4 mei wordt door het 4 mei comité, voor de 4e keer, de doden-
herdenking georganiseerd. Alle belangstellenden van Emmer-Compascuum 
worden omstreeks 18.45 uur op het marktplein verwacht. 
 

De Stille Tocht vertrekt om 19.00 uur via de Runde  
naar de Algemene begraafplaats aan de Doumalaan. 
 

De kerkklokken van de RK-kerk en 
van de Protestantse kerk zullen 
vanaf 19.00 uur luiden. Tijdens de 
plechtigheid zullen er een vijftal 
sprekers zijn.  
Namens de drie gezamenlijke 
kerken wordt een bloemenkrans 
gelegd bij het monument. 
 

Als 4 mei comité nodigen wij u allen graag uit om deel te nemen aan de Stille 
Tocht en aanwezig te zijn tijdens de dodenherdenking bij het monument aan 
de Doumalaan bij de Aula van de algemene begraafplaats te Emmer 
Compascuum.        

Het 4 mei comité 
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NIEUWS VAN DE HOEKSTEEN 
 

Data oud papier ophalen:  
container staat op de parkeerplaats van de kerk.  

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

dinsdag 29-05-2018 woensdag 30-05-2018 

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 
Kinderen en team van basisschool ‘De Hoeksteen’ 
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Doorndistel 16 

Klazienaveen 

Tel: 0591-312223 
www.woonsfeerheine.nl 

 

De volgende keer kan uw advertentie  

hier staan 

Stuur een mail naar 

hermanina@hotmail.com 

of bel 0591-354116 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

  

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 

http://www.woonsfeerheine.nl/
mailto:hermanina@hotmail.com
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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 
 

Zaterdag 21 april 
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Johan 
Bernard Cosse en Maria Margraretha-Hoffard en zoon Bennie en 
schoonzoons Joop en Bennie, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben 
en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters,  
Tinie Robben-Valke. 
 

Zondag 29 april 
Maria Catharina Speller-Siekman, Jo en Grietje Wesseling-van Os en zoon 
Benny, Hendrikje Welink, Harm Kolmer, Jan Roufs, Sophia Maria Magdalena 
van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Hein en Riek Wubbels, Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Tinie Robben-Valke. 
 

Zaterdag 5 mei 
Anna Maria Helena Hemel en Theodoor Arling, overl. ouders Tenfelde-Prinsen 
en overl. kinderen, overl. ouders Heijnen-Wittendorp, Sophia Maria Magdalena 
van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, overl. ouders Bruins-Arling, overl. 
ouders Valke-Tholen, Maria Elisabbeth Grol-Rolfes, Toon Loves en Annie 
Loves-Tholen en overl. fam. Loves en Tholen, Bennie Heidotting en Griet 
Heidotting-Peters, Tinie Robben-Valke. 
 

Donderdag 10 mei                        Hemelvaart in Barger-Compas 10.00 uur 
 

Zaterdag 12 mei     Installatieviering pastoor Okonek in Emmer-Compas  
 

Let op !!! 
Intenties aangevraagd voor zondag 13 mei worden i.v.m. de installatie 
van pastoor Okonek verplaatst naar het weekend van 19/20 mei.  
Wilt u het anders, neem dan even contact op met de voorzitter, 
Frederikus Kuper. 
 

Zondag 13 mei geen viering                                              Moederdag 

Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Gerard 
Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Mannus Plas 
en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Johan Schiphouwer en 
zoon Peter, Jan Koop en Lies Koop-Schepers en zoon Gerard Koop, Johan 
Bernard Cosse en Maria Margraretha Hoffard en zoon Bennie en 
schoonzoons Joop en Bennie, overl. fam. Wittendorp-Kloppenburg, overl. 
ouders Tenfelde-Prinsen en overl. kinderen, overl. ouders Heijnen-Wittendorp, 
overl. ouders Muller-Wesseling, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben 
en Henk van der Werf, Margaretha Aleida Kolmer-Kramer, overl. ouders Valke-
Tholen, Maria Regina Heller-Wehkamp,  
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Lubertus Beukers en Maria Magretha Hemel en Johannes Hermannus Hemel 
en overl. fam., Bennie Heidotting en Griet Heidotting- Peters, Tinie Robben-
Valke, Maria Katrina Maatje-Schiphouwer, Joop Wübkes, overl. ouders Arling-
Peters en overl. kinderen. 
 

Zaterdag 19 mei                                 Pinksteren en Kinderwoorddienst 
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Pastoor Middelkoop, Jan Koop 
en Lies Koop-Schepers en zoon Gerard Koop, Toon Veringa, Pastoor Swart, 
Joop Wübkes, Gerard Tholen, overl. ouders Heijnen-Wittendorp, Harm 
Kolmer, Jan Roufs, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk 
van der Werf, Angela Dina Ellerman en Steffen Groen, overl. ouders Valke- 
Tholen, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Tinie Robben-Valke.  
 
Zondag 27 mei 
Herman Heinrich Cosse en Helena Cosse-Koop, Maria Catharina Speller-
Siekman, Jo en Grietje Wesseling-van Os en zoon Benny, Hendrikje Welink, 
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Johan 
Wilhelm Tieben en Margretha Maria Grummel, Hein en Riek Wubbels, Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Tinie Robben-Valke. 
 

KOFFIEDRINKEN 
 

Zondag 29 april 
na afloop van de dienst 

is er koffiedrinken in de parochiezaal. 
 

CONTACTMIDDAG VOOR OUDEREN 
 

Dinsdag 15 mei is er de contactmiddag voor 
ouderen. De eucharistieviering begint dan om 
14.00 uur in de kapel. Aansluitend is er weer 
gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van 

een kop koffie of thee. Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer dan kunt 
u contact opnemen met mij. 
                                    

Iedereen is van harte welkom!                          Leo Mensen 
                                                                     tel: 0591-317060 

 

Noteert u alvast in uw agenda de volgende contactmiddag is 19 juni. 
 

OUDERENVIERING 
 

Op woensdag 16 mei 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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KOSTER VAN DE WEEK 
 

16 apr  t/m   22 apr  H. Beukers  0591-315725 
23 apr  t/m  29 apr  A. Peters   0591-313627 
30 apr    t/m  06 mei  M. Koop   0591-312241 
07 mei   t/m   13 mei  J. Lohuis   0591-313286 
14 mei   t/m   20 mei  H. Beukers  0591-315725 
21 mei  t/m  27 mei  A. Peters   0591-313627 
28 mei  t/m   03 juni  M. Koop   0591-312241 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

za 21 apr  A. Verdel     0591-312976 
zo 29 apr  A. Heijnen    0591-315653 
za 05 mei G. Többen     0591-317515 
zo 13 mei G. Timmerman  0591-317726 
za 19 mei B. Menzen     0591-316132 
zo 27 mei A. Heijnen    0591-315653 
 

BIJEENKOMSTEN EN VERGADERINGEN 
 

datum    tijd     gelegenheid 
di   24 apr  13.30 uur  Kaarten 
di   24 apr        Vormselvoorbereiding 
ma  07 mei  09.30 uur  Bestuursvergadering KBO 
di  08 mei  09.30 uur  Omzien 
di   08 mei  19.00 uur  Zonnebloem 
di   08 mei  20.00 uur  Locatieraad 
di   15 mei  09.00 uur  Koffiedrinken mantelzorgers 
di   15 mei  19.00 uur  Redactie Klaverblad 
di   22 mei        Vormselvoorbereiding 
 

FELICITATIES 
 

Wij willen allen die de komende periode iets te vieren hebben, 
namens de parochie, van harte feliciteren. 

 

KAARTEN 
 

Op dinsdag 24 april om 13.30 uur 
is er de kaartmiddag voor ouderen. 

De deelname bedraagt 2 euro. 
Voor koffie of thee en fris wordt gezorgd. 

Iedereen is van harte welkom in de parochiezaal.  
 

De Zonnebloem, afd. Klazienaveen 
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NIEUWS VAN DE SCHOLEN 
 

 

De container staat doorlopend aan De Strijp 
in het tuinbouwcentrum.  

 

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

FAMILIEBERICHTEN 

Overleden                                   op 16 maart 

Joseph Voss 
93 jaar, Melde 89 

 
op 18 maart  

Johanna Maria Beukers-Wittendorp 
96 jaar, Melde 81                                                                           op 31 maart 

                                                        Maria Angela Meijer-Lubbers 
                                                                              72 jaar, Stellingstraat ZZ 13 
 

Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies 
NIEUWS UIT DE LOCATIERAADSVERGADERING  MAART 2018 

  

1. Liturgie 
In onze vergadering is uitvoerig gesproken met de heer Louis Veldhuis. 
Hij is per 1 januari door de bisschop benoemd als lid van het 
parochiebestuur met als aandachtsgebied Liturgie. 
 

Samen met pastor Myriam Oosting heeft hij de afgelopen maanden 
gewerkt aan een beleidsplan Liturgie. In dit beleidsplan wordt getracht 
een antwoord te geven op de vraag “wat komt er op ons af en wat gaan 
we in 2018 en 2019 op liturgisch gebied in onze vier 
geloofsgemeenschappen doen”. Het concept plan is nagenoeg gereed en 
zal op donderdag 14 maart in het parochiebestuur besproken worden. 
Indien het daar voorlopig akkoord bevonden wordt gaat het voor verdere 
bespreking naar de locatieraden, liturgie werkgroepen en 
lekenvoorgangers. Ook is het concept plan al besproken met onze nieuwe 
pastoor. Meer informatie hierover vindt u in het algemene gedeelte. 
Wat kunnen we nog meer samendoen. Kunnen we onze koren eens 

uitwisselen, en misschien wel de misdienaars. Onze lekenvoorgangers 

doen dit al. Ze gaan in voorkomende gevallen voor in alle parochiekerken. 

OUD PAPIER MIDDELKOOPSCHOOL 

OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL 
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We moeten eens nadenken over het gebruik van de Berneboekjes of 
gaan we de Randstadbundel of bundel Gezangen voor Liturgie meer 
gebruiken al dan niet ondersteund door het gebruik van de beamer. 
 

2. Eerste Communie en Vormsel  
Zoals het zich nu laat aanzien zullen 3 kinderen uit onze 
geloofgemeenschap hun eerste communie doen. Deze kinderen zullen 
zich op 25 maart in een gezamenlijke viering van onze vier 
geloofsgemeenschappen presenteren in de Verrijzeniskerk in 
Zwartemeer. Ook zullen 11/12 kinderen uit onze geloofgemeenschap het 
Heilig Vormsel ontvangen. Het totaal uit onze parochie bedraagt 26 
kinderen. 
Op 10 maart hebben de vormelingen een bijeenkomst gehad met de 
bisschop. Dit was een geslaagde bijeenkomst. 
De eerste communie zal plaatsvinden in één viering in de parochie. Ook 
voor de toediening van het Vormsel is dat het geval. Het vormsel vindt 
plaats op 15 juni. 

 

3. Kerkverlating 
Naar aanleiding van de rondzendbrief over de actie kerkbalans 
hebben  verschillende ingeschrevenen bij onze parochie kenbaar 
gemaakt dat zij uitgeschreven willen worden uit onze 
ledenadministratie. De bisschoppen hebben hiervoor een procedure 
vastgesteld met een voorgeschreven formulier. De procedure is in 
de locatieraad doorgesproken en er is afgesproken hoe we deze 
verzoeken zullen afhandelen. Desgevraagd sturen we aan de 
betrokkenen een formulier.  

 

4. Maria gedachtenisplaats 
Op dit moment werkt de kerkhofcommissie plannen uit voor en 
onderzoekt de haalbaarheid van een Maria gedachtenisplaats op ons 
kerkhof. Er is een aanbod van een parochiaan die het Mariabeeld wil 
schenken en ook de pardongroep heeft een bedrag in het vooruitzicht 
gesteld. 
We weten dat dit voor menigeen een vurige wens is. We houden u op de 
hoogte. 

 

5. Korte mededelingen 
5.1  Pastoor Okonek heeft laten weten dat hij graag in de pastorie in 

Klazienaveen wil gaan wonen. 
5.2  De jaarrekening is nog niet gereed. Onze budgethouder hoopt 

binnenkort de boeken over 2017 te kunnen sluiten. 
5.3 De geloofsgemeenschap uit Zwartemeer heeft alle koren uit de 

parochie uitgenodigd om te komen zingen op hun ontmoetingsdag 
op 10 juni a.s. Een mooi initiatief.
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1.1.  
1.2. Met de kerkhofcommissie is gesproken over het verwijderen van 

een verrotte linde op de begraafplaats en de aanplant van een 
nieuwe boom. Ook is met hen gesproken over het herstel van de 
schutting aan de oostzijde van de begraafplaats. Aan dit laatste 
plan heeft het parochiebestuur haar goedkeuring al gegeven. 

1.3. Op 12 mei zal in een gezamenlijke viering van de vier 
geloofsgemeenschappen pastoor Jozef Okonek geïnstalleerd 
worden als pastoor van onze parochie. Nadere mededelingen 
daarover volgen nog. 

1.4. Het is mogelijk dat door de komst van pastoor Okonek het 
liturgisch rooster voor de lopende periode tot september dit jaar 
nog weer aangepast wordt.  

 
 

REDACTIEADRES 
henricusparochie@hetnet.nl 
 
R.K. UITVAARTVERENIGING ‘IN CHRISTO SALUS’ 
Voor inlichtingen en opgaven van adreswijzigingen, geboorten enz.:  
T 
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ZWARTEMEER - PAROCHIE 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 0591-349088 
Secretaris:   Bertha Heidotting 06-55335742 
Budgethouder:   Isabel Benjamins 0591-311410 
Onderhoud:      Tonnie Conen 0591-318374 
Catechese:       Marianne Keurs 0591-349088 
Liturgie:   Sandra de Jonge 06-18693618 
Kerkhofbeheer:   Vacant 0591-318593 

   
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     telefoon: 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 

 
Zaterdag 21 april             10.00 uur 1ste Heilige Communie 
Gré Schoonbeek-Lambers, opa Prinsen, opa Berens en Emma, oma Zaan.   
 

Zaterdag 21 april                           19.00 uur 
Herman en Sien Gerdes, ouders Siebers-Siebum, Engel Lubben-Lippold en 
fam. Lippold-Schnoink, Gré Schoonbeek-Lambers. 
 

Zondag 29 april 
Jan Uneken en fam, ouders Siebers-Siebum, Karst de Haas. 
 

Zaterdag 05 mei 
Gradus van Ommen, Hendrik Peters, ouders Siebers-Siebum. 
 

Donderdag 10 mei                Hemelvaart in Barger-Compas 10.00 uur   
Geert Peters, Engel Lubben-Lippold en fam. Lippold-Schnoink, Hendrik Peters 
 
Zaterdag 12 mei     Installatie-viering pastoor Okonek in Emmer-Compas 
 

Zaterdag 19 mei                                                               Pinksteren 
Gré Schoonbeek-Lambers, Angela Uneken-Heidotting, ouders Uneken, 
ouders Heidotting en Jacob Vos, Geert Peters, pa en ma Fühler-Bernsen, 
Engel Lubben-Lippold en fam. Lippold-Schnoink, ouders Winters-Teiken, 
ouders Peters-Houtman en kinderen en kleinkinderen, Hendrik Peters, 
Herman en Stien de Groot en zoon Gerrie, Mia Santing-Abeln, Klara Hildegart 
Hemme-Menke, ouders Tieck-Rocks en zoon en dochter, ouders Siebers-
Siebum, Gradus van Ommen, Herman Lübbers en kinderen, ouders Immink-
Kolmer en zoon, ouders Conen-Thöne. 
 

Zondag 27 mei 
Engel Lubben-Lippold en familie Lippold-Schnoink, ouders Siebers-Siebum, 
Jan Uneken en fam, Karst de Haas. 
 

Na de dienst koffie-/theedrinken 
 

Woensdag 30 mei 
Gré Schoonbeek-Lambers. 

 
Zie voor alle kerkdiensten voor in het Klaverblad bij: 

VIERINGEN OP DE LOCATIE  
let op gewijzigde tijden bij de zondagsvieringen 

INLEVEREN KOPIJ 
Voor het volgende parochieblad voor vrijdag 11 mei 2018 
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OUDERENVIERING 
 

Woensdag 25 april en Woensdag  30 mei 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 
 

KOSTER VAN DE WEEK 

     t/m  22 apr  Jan Siebers  0591-313282 
23 apr  t/m  29 apr  Tiny Smit        0591-313472 
30 apr  t/m  06 mei  Jan Knol          0591-316578 
07 mei  t/m  13 mei  Jan Siebers     0591-313282 
14 mei  t/m  20 mei  Tiny Smit    0591-313472 
21 mei  t/m  24 mei  Jan Knol         0591-316578 
25 mei  t/m  27 mei  Bert Kiers      0591-317031 
28 mei  t/m  03 juni  Jan Siebers     0591-313282 
04 juni  t/m  11 juni  Tiny Smit        0591-313472 
 

ACOLIETEN 
 

21 apr 10.00 uur   1ste Communie    kinderen   
21 apr 19.00 uur    Wander Snippe   
29 apr        Jan Siebers   
05 mei        Bertha Heidotting   
19 mei        Wander Snippe   
27 mei        Marianne en Sophie   
 

 
datum       2e collecte 
21 en 22 april   Roepingenzondag 

 
 

 

datum  tijd      gelegenheid  
03 mei  20.00  uur  Vergadering locatieraad 
07 mei  18.30  uur  KVG   Slotviering 
 
 

COLLECTE 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
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21 apr 10.00 uur   1ste Communie    kinderen   
21 apr 19.00 uur     Annie Bartels  
29 apr        Jan Siebers   
05 mei        Bertha Heidotting   
19 mei        Annie Bartels  
27 mei        Martine Mink   
 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden            21 maart 2018 
 

        Jan Berend Kolmer 
De Huizen 90 

        7894 BM Zwartemeer 
In de leeftijd van 83 jaar 

 
    Dat hij mag rusten in vrede 

 
 

VAN DE LOCATIERAAD ZWARTEMEER 
 

Doopviering van Jade, Sem en Tessa 
Zaterdag 17 maart 2018 zijn Jade Keurs, Sem Gosevoort en Tessa Gosevoort 
tijdens een hele mooie viering in onze kerk door Vicaris Wellen gedoopt. Van 
harte gefeliciteerd voor de kinderen en hun ouders met het sacrament van het 
heilig Doopsel. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTOREN 
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PRESENTATIEDIENST COMMUNICANTJES. 
 

Presentatiedienst communicantjes 
Trots zijn wij dat maar liefst 12 kinderen van onze locatie op 21 april 2018 de 
Eerste Heilige Communie gaan doen. Tijdens een mooie Palmpasenviering 
die 24 maart jl. plaats vond in onze kerk hebben de kinderen zich voorgesteld.  
De kinderen hebben een blad gemaakt waarop ze dingen hebben geschreven, 
getekend en geplakt over zichzelf. De bladen zijn te bewonderen in onze kerk. 
Marianne Keurs bereidt de kinderen voor op de Eerste Heilige Communie. De 
kinderen leren veel over het geloof op een hele plezierige manier.  

 
v.l.n.r. Jade Keurs, Marianne Keurs, Flair Westerveen, Ismee Halm, 

Noortje Enninga, Justan Halm, Chris Berends, Stan Benjamins, 
Milan Mulderij, Liv de Munnick, Serina Walda, Sem Gosevoort en 

Mirthe Tenfelde 
 

VRIJWILLIGERSDAG 
 

Noteer het alvast in uw agenda!!!! 
 
Zondag 7 oktober 2018 organiseert de locatieraad van de locatie Zwartemeer 
een vrijwilligersdag voor alle vrijwilligers van onze locatie die zich keer op keer 
met veel energie inzetten voor onze mooie kerk en alle werkzaamheden voor 
onze locatie.  
Informatie over de invulling van de dag en aanmelding voor de dag volgt in een 
van de volgende parochieblad. 
 

Groet, Isabel Benjamins 
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ZIEKEN EN BEJAARDEN BEZOEK 
 

Wilt u bezoek tijdens uw ziekte thuis belt u dan een van 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 het centrale telefoonnummer van de Parochie. 
 

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 
 

 
                 Minie Snippe       tel: 0591-314063 
                 Lenie Theijken      tel: 0591-317073 
                 Mieke Schepers     tel: 06-38315634 
                 Beatrix Scheepbouwer  

 
 
 

BLOEMVERSIERING 

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
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NIEUWS VAN DE BANIER 
 

Vrijdag 25 mei 2018  

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

 

Wij begonnen op 27 maart met een schoolviering. De schoolviering was ter 
voorbereiding van de goede week. Samen mochten wij dat deze keer vieren 
met als voorgangers Bisschop v.d. Hout en Marianne Keurs. Het was een hele 
leuke viering aldus Bisschop v.d. Hout. De school en de kerk waren in dit dorp 
één geheel. Een zeer nauwe samenwerking dat was in alles te merken. 
 

De Vastenactie is voorbij en de kinderen kunnen tevreden terugkijken.  
Ruim 420 euro hebben de kinderen weten op te halen voor de Bisschoppelijke 
Vastenactie! Na de Paasviering van onze school kreeg bisschop van den Hout, 
het bedrag overhandigd. Wij zijn erg trots op onze leerlingen en dankbaar voor 
de mensen die hebben gegeven. 
 

De komende tijd staat onze viertafel in het teken van de kunstenaars en hun 
patroonheiligen, bijvoorbeeld de Heilige Sint Cecilia en Sint Fra Angelico. Dit 
ter ere van de Kunstweken die wij tegemoet gaan met alle drie de basisscholen 
van Zwartemeer.   

Hartelijke groet van het team van De Banier 
 

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 
 

Vandaag 28 maart zitten we midden in de Goede Week. 
Vanavond naar de Oliewijding in de St.Jozef Kathedraal in 
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 het doopsel, vormsel en priesterwijding. Na afloop kan ik dan weer 
de voor onze parochie bestemde olievaatjes met nieuw gewijde oliën mee 
terug nemen. 
 

Chrisma is een heerlijk geurende olie. Dit vertelden ook de drie dopelingen 
Jade Keurs, Sem Gosevoort en Tessa Gosevoort, die op zaterdagavond 17 
maart in de weekendviering door vicaris Wellen werden gedoopt. 
 

De vastentijd zit er bijna op. Ik kan me nog uit mijn jeugd herinneren dat er dan 
"Missie paters" kwamen die "donderpreken" hielden. Nou dat was in onze kerk 
zeker niet het geval. 
In de viering van Aswoensdag spoorde pastor Myriam ons aan om de 
vastentijd te gebruiken om de zaak eens goed op te schudden voor en in ons 
zelf. Ze verwees naar het vroegere bekende gebruik van de grote schoonmaak 
in deze tijd van het jaar, waarbij alles ook afgestoft en opgefrist werd. 
In de viering van de 2e zondag van de veertigdagentijd hadden we onze 
bisschop als voorganger. De lezingen en het evangelie van die zondag hadden 
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allemaal iets met de dood. De bisschop greep dat aan om ons nog eens op 
een hele heldere en duidelijke wijze het standpunt van de kerk over euthanasie 
uit te leggen. De kerk is zeker niet tegen pijnbestrijding gaf hij nog maar eens 
duidelijk aan. Aan het slot van de viering meldde de bisschop ook dat hij 
basisschool De Banier ging bezoeken om samen met de leerlingen te gaan 
spreken over de vastenactie van dit jaar. 
 

Op de 4e zondag van de veertigdagentijd gaf Marianne Keurs aan dat we via  
TV spotjes aangemoedigd worden om dure apparaten aan te schaffen om te 
gaan werken aan onze lichamelijke conditie. Volgens Marianne is de 
veertigdagentijd een mooie gelegenheid om aan je geestelijke conditie te 
werken en het is ook nog eens gratis. 
 

Op 25 maart tijdens de viering van Palmzondag gaf pastor Tako de Wolff een 
voor de vele aanwezige kinderen mooi betoog over de intocht van Jezus in 
Jeruzalem. Het was ook de presentatiedienst van onze communicantjes. Het 
waren er 12 dit jaar en ze stelden zich allemaal op een heel leuke manier aan 
ons voor. En natuurlijk was er ook een processie door de kerk met de 
meegebrachte "Haanties op een stokkie". 
 

Afgelopen weekend is de zomertijd ingegaan. Dus weer tijd om in de tuin iets 
te gaan doen. De vrijwilligers die het kerkhof onderhouden zijn afgelopen 
maandag 26 maart waarschijnlijk om die reden ook weer begonnen met hun 
wekelijkse klussen van harken, schoffelen en vegen op ons parochiekerkhof.  
Ik hoorde dit weekend een ezelsbruggetje om te onthouden of de klok voor- of 
achteruitgezet moet worden. In het voorjaar, vooruit en in het najaar, naar 
achteren. 
 

Bij de werkgroep kerkversiering is er een tweede groep, naast Minie Snippe 
en Lenie Theijken, bijgekomen. Het zijn Mieke Schepers en Beatrix 
Scheepbouwer. In de vieringen van 17 en 25 maart zagen we voor het eerst 
sinds lange tijd weer een jonge misdienaar. Het was Sophie Nienhuis. Het 
zou mooi zijn als zij er nog een collega bij zou krijgen. 
 

De werkgroep van onze parochie-contactdag is inmiddels ook weer zichtbaar 
begonnen met hun activiteiten. In de weekendviering van 25 maart konden we 
voor het eerst weer loten kopen voor het winnen van een paaskaars. 
 

Vanmiddag hebben we weer onze maandelijkse viering voor ouderen. We 
houden deze weer net als vorige keer in de parochiezaal. De eerste viering 
was eerst wat onwennig, maar na afloop was iedereen erg tevreden en vond 
men het een goed idee. 
 

Inmiddels heeft Tinie Klein zich bereid getoond om het PCI-project in onze 
locatie te gaan opzetten samen met het locatiebestuur. PCI staat voor 
Parochiële Caritas Instelling. 
Nog een paar dagen dan is het Pasen met al zijn tradities als het paasvuur, de 
paashaas en ook het paasei. 
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Het paasei dankt zijn populariteit mede aan het Vasten. Paus Gregorius de 
Grote verbood omstreeks 600 niet alleen om tijdens de vastentijd vlees, maar 
ook om eieren te eten. Eieren, die in gekookte vorm langer te bewaren zijn, 
werden zo een begeerlijke lekkernij die op paaszondag weer genuttigd mocht 
worden.                                                 JS 
 

PAROCHIE CONTACTDAG in ZWARTEMEER 
 

Noteer alvast de volgende datum in uw agenda: 
Zondag 10 juni 2018 

“PAROCHIE-CONTACTDAG” in ZWARTEMEER 
 

Op de website van onze parochie staat geschreven: 
Hoofddoelstelling parochie Maria Hertogin van Drenthe. 
  

Samen willen we bouwen aan een gemeenschap waarin ons geloof en 
ons dagelijks leven met al hun facetten centraal staat. 
 

Daarom nodigt de locatieraad van Zwartemeer ieder jaar allen uit om in de 
Verrijzeniskerk liturgie en op het kerkplein een ontmoetingsdag te vieren. 
 

We houden open huis 
Een rommel- en spelmarkt met leuke activiteiten, gezellig terras met bloemen- 
en broodverkoop en mogelijkerwijs optredens van al onze kerkkoren uit onze 
parochie (alle koren van de 4 locaties zijn gevraagd om deel te nemen).  
Onze kerk in actie voor u en onze gemeenschap, voor onze toekomst, en nog 
belangrijker voor onze jeugd. Vele vrijwilligers staan dan weer voor u klaar om 
er een gezellige dag van te maken.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Om zoveel mogelijk “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 verkoopbare artikelen in te leveren 
bij de kerk. Duurzaamheid door hergebruik gebruiksgoederen. 

U kunt hiervoor een afspraak maken met: 
Johan Peters, 

Verl. Van Echtenskanaal nz 15   tel: 0591-317570 
 

Ook bestaat er de mogelijkheid om de 3 zaterdagen voor het gezellige festijn 
uw overbodige, waardevolle zaken in te leveren bij de kerk.  
Zaterdag 26 mei, 2 en 9 juni tussen 10.00 en 11.00 uur. 
 

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

 
 



 

Klaverblad  Bisdomnieuws Pagina | 45 

 

 

Voltooid Leven  
Op dit moment wordt in ons land veel gediscussieerd over 
het thema ‘voltooid’ leven. Iedereen weet wat ermee 
bedoeld wordt. De kranten staan er vol van. Het gaat om 
een nieuwe wet naast de al bestaande wet waarin 
euthanasie is geregeld. Ook de Raad van Kerken 
besteedt in haar bezinningspublicatie ‘Nu ik oud word’ 
aandacht aan dit onderwerp (zie www.raadvankerken.nl). 

Een aantal artikelen in dit boekje sluit aan bij mijn denken en geeft meer 
overwegingen tegen een nieuwe wet dan ik in deze column kan geven. 
 

In 1969 begon de discussie over de mogelijkheid om iemands leven te 
beëindigen in het geval er sprake was van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Er 
volgde een jarenlange discussie die resulteerde in wat we noemen de 
Euthanasiewet (2002). Euthanasie en hulp bij zelfdoding is nog steeds 
strafbaar – het staat nog steeds in het wetboek van strafrecht – maar als er 
aan een aantal voorwaarden is voldaan, wordt de arts niet vervolgd. Er moet 
sprake zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Of een ziekte uitzichtloos is, 
kan een arts vaststellen. Hij weet of er nog een behandeling mogelijk is. Dat is 
objectief. Of er sprake is van ondraaglijk lijden, is al wat moeilijker vast te 
stellen, omdat dat afhangt van de subjectieve mening van de patiënt. Uiteraard 
moet de patiënt het zelf willen, en moet de arts een andere arts raadplegen. 
De wet wil met deze formulering bescherming van het leven als hoogste norm 
overeind houden. 
  

Toen de wet werd ingevoerd, vreesden sommigen dat het een begin zou 
worden van een glijdende schaal. Ik moet helaas vaststellen dat die vrees 
terecht was. De grenzen worden steeds verder opgerekt; er wordt steeds meer 
mogelijk. Wat mij nog het meeste zorgen baart, is dat de wet een soort recht 
lijkt te zijn geworden. In de praktijk ‘eisen’ sommige ernstig zieken of families 
dat een arts euthanasie toepast. Dit kan een arts in gewetensconflicten 
brengen. De euthanasiewet heeft het voor de artsen niet gemakkelijker 
gemaakt. De euthanasiewet geeft iemand geen recht op euthanasie. De wet 
regelt alleen dat een arts niet wordt vervolgd, als hij aan een aantal 

COLUMN MGR. RON VAN DEN HOUT 
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voorwaarden voldoet. Voldoet hij niet aan deze voorwaarden en is hij 
onzorgvuldig, dan kan hij nog steeds gestraft worden op basis van de regel ‘gij 
zult niet doden’. Elk menselijk leven is waardevol en heilig in zichzelf. 
“Niemand mag, in welke situatie dan ook, voor zich het recht opeisen om 
rechtstreeks aan een onschuldig menselijk wezen het leven te ontnemen” 
(Catechismus van de Katholieke Kerk, 2258). 
 

De voorstellen voor een nieuwe wet over voltooid leven gaan verder. Het gaat 
om mensen die van zichzelf vinden dat hun leven voltooid is, dat hun leven 
geen zin meer heeft. Er is dan geen medische reden en er is ook geen sprake 
van ondraaglijk lijden. Maar iemand heeft familie verloren, is eenzaam, gaat 
geestelijk en lichamelijk achteruit, en verlangt naar de dood. Ik vermoed dat 
mensen dit herkennen en ik kan me een dergelijk gevoel wel voorstellen. Ik 
hoop echter dat de nieuwe wet er niet komt. Ik vrees namelijk voor een ‘cultuur 
van de dood’. Als er wettelijke mogelijkheden worden geschapen, beïnvloedt 
dat het aanvoelen van kwetsbare mensen: ‘Misschien ben ik wel een last voor 
mijn familie en vrienden’; ‘Ik kan toch niets meer bijdragen aan de 
samenleving’; ‘Wat heb ik nu nog!’ Het werkelijke probleem is dat wij er niet 
meer in slagen om onze medemensen te helpen in hun nood, eenzaamheid 
en angstgevoelens. Die gevoelens zijn heel menselijk en van alle tijden.  
 

We hebben de opdracht om elkaar als mensen te helpen en bij te staan. 
Zou hier niet een taak liggen voor de parochies? En is dit niet een 
verantwoordelijkheid van ieder van ons in de samenleving? 
 

De kerk: een mysterie 
De Kerk is een mysterie. Dit is een uitspraak die nog niet zo gemakkelijk is in 
te zien. We zeggen tegen eerder elkaar: de Kerk is mensenwerk! Wat mensen 
doen, kunnen we begrijpen, analyseren en verklaren. Bisschoppen en 
priesters zijn feilbare mensen, inderdaad. En zoals alle mensen hebben zij hun 
gebreken, zwakheden en fouten. Van mensen op verantwoordelijke posities 
worden fouten – of vermeende fouten – door velen gezien. Van iemand die 
veel doet en een grote verantwoordelijkheid draagt, zijn de fouten veelal 
publiek en worden via de media in de huiskamer gebracht. Inderdaad, de Kerk 
is mensenwerk. We zijn allemaal zondaars. 
 

Waarom noem ik de Kerk toch een mysterie? Dat heeft te maken met haar 
goddelijke oorsprong. Het feit dat de Kerk mensenwerk is, wil niet zeggen dat 
ze niet van God komt. Christus heeft met de Kerk een begin gemaakt door het 
verkondigen van de Blijde Boodschap, de oproep tot bekering en door het 
aanstellen van twaalf apostelen (Catechismus van de Katholieke Kerk nr. 763-
765). Maar de Kerk is vooral geboren – zo noemen we dat bij voorkeur – uit 
het feit dat Christus zijn leven voor ons heeft gegeven (Catechismus 766). 
Een leven gegeven voor ons, daar zit het mysterie. Want wie is in staat zijn 
leven voor een ander te geven op de wijze zoals Christus dat deed?  
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Het begin van de Kerk ligt in het leven en de dood van Christus. We kunnen 
dit alleen begrijpen met de ogen van het geloof. Aanvankelijk was dit 
onzichtbaar. Pas met Pinksteren werd de Kerk zichtbaar, omdat de apostelen 
en de leerlingen naar buiten kwamen en de Boodschap van Christus gingen 
verkondigen. De Kerk wordt zichtbaar in de mensen die de Boodschap – met 
hun eigen menselijke beperkingen – uitdragen en voorleven. Dan beginnen we 
langzaamaan te ervaren dat de Kerk mensenwerk is. Maar dieper zit het 
onzichtbare. De oorsprong in het goddelijke leven van Christus. 
 

Die onzichtbare band met Christus beleven we persoonlijk en samen in het 
geloof. Het is niet eenvoudig om door alle mensenwerk heen, te blijven geloven 
in de goddelijke oorsprong van de Kerk. Maar ik geef dit geloofspunt toch niet 
graag prijs.                                 + Ron van den Hout 
                                                             bisschop van Groningen – Leeuwarden 

 

ROEPINGENZONDAG OP 22 APRIL 
 

‘Sluit je aan!’ 
Voor de Roepingenzondag op 22 april a.s. hebben de Nederlandse 
bisschoppen en religieuzen, waaronder mgr. Van den Hout, twaalf gebeden 
voor roepingen gepubliceerd in het boekje ‘Sluit je aan!’. Voor elke maand een 
gebed: van mei 2018 t/m april 2019. De teksten kunnen door het jaar heen een 
inspiratiebron zijn bij parochiebijeenkomsten, werkgroep vergaderingen of in 
de privékring.  Bisschop Van den Hout: ‘‘In gesprekken met jonge mensen 
bespeur ik grote bereidheid om zich voor de mensen in te zetten en hun leven 
te geven zoals de Goede Herder “zijn leven geeft voor zijn schapen” (Joh 
10,11). We mogen dankbaar zijn voor deze roepingen en hen ondersteunen 
met ons gebed.’’  
 

BISSCHOPSJUBILEUM EN BONIFATIUSDAGEN IN DOKKUM 
 

In het weekend van 8,9 en 10 juni a.s. zijn de jaarlijkse Bonifatiusdagen in 
Dokkum. Thema dit jaar is ‘Geloof, Hoop en Liefde’. Het programma op zondag 
(10 juni) in de Bonifatiuskapel staat ook in het teken van het 25-jarig 
priesterjubileum van onze bisschop, mgr. Ron van den Hout. Dat belooft een 
extra feestelijke dag te worden met muziek, gasten en genodigden, ook uit 
Brabant. Meer informatie over het programma in volgende Bisdom Berichten. 
 

JONGERENWEEKEND - THE MESSENGER 8-10 JUNI  
 

Het tweede jongerenweekend (14 t/m 30 jaar) van het Jongeren-Platform zal 
plaatsvinden in het park van het Bonifatiusheiligdom in Dokkum tijdens de 
Bonifatiusdagen. De boodschap van Bonifatius is nu niet minder actueel dan 

toen. De boodschap van geloof hoop en liefde.  Info: www.bisdomgl.nl  
maar ook via  tel / WhatsApp :  06-24863901  
opgave:     jongeren@bisdomgl.nl voor 4 juni (voor 14 mei = €5 korting)

http://www.bisdomgl.nl/
mailto:jongeren@bisdomgl.nl


 

 

 

Zoals Maria 
 

Zoals Maria 
wil ik mij laten bewegen 
door de Liefde van God. 
 

Ik open gewoon mijn handen, 
het zijn handen 
van eenvoud en beschikbaarheid. 

 

Ik strek mijn handen uit, 
het zijn handen 

van verwondering en vertrouwen. 
 

Ik leg mijn handen op mijn hart, 
het zijn handen 

van ontvankelijkheid en stilte. 
 

Ik reik mijn handen naar de hemel, 
het zijn handen 

van lof en bewondering. 
 

Kijk, mijn handen, 
het zijn handen 
van dienstbaarheid 
en behulpzaamheid. 

 

Maria, ik hou van je naam 
en ik luister naar uw leven. 
Maria, ik kijk naar je hart. 

 


