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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 15 juni 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. 6 loopt van 
 7 juli t/m 3 aug 2018 

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

dag 2 & 3 juni H. Sacrament  koor 

zaterdag Klazienaveen Pastor Myriam 19.00 Care Free ‘16 

 Zwartemeer Pastoor Okonek 19.00 Gem. Koor 

zondag Barger-Compas Pastoor Okonek 09.30 Heren 

 Emmer-Compas Pastor Myriam 10.00 Heren 
     

dag 9 & 10 juni 10de  zondag  koor 

zaterdag Barger-Compas CV-W  19.00 Dames 

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 19.00 Dames 

zondag Klazienaveen CV-W 09.30 Henricuskoor 

 Zwartemeer Pastoor Okonek 09.30 Gem. Koor 
     

dag 15 juni H. Vormsel  koor 

vrijdag Klazienaveen Bis. v.d. Hout 19.00  
     

dag 16 & 17 juni 11de  zondag  koor 

zaterdag Klazienaveen Pastoor Okonek 19.00 Samenzang 

 Zwartemeer CV-W 19.00 Gem. Koor 

zondag Barger-Compas CV-W 09.30 Heren 

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 10.00 Heren 
     

dag 23 & 24 juni 
Geb. Johannes 
de Doper 

 koor 

zaterdag Barger-Compas Pastoor Okonek 19.00 Dames 

zondag Klazienaveen CV-W 09.30 Henricuskoor 

 Zwartemeer Pastoor Okonek 10.00 Gem. Koor 

 Emmer-Compas CV-W 10.00 Enjoy 
 

dag 30 juni & 1 juli 13de zondag  koor 

zaterdag Klazienaveen  Pastor Myriam 19.00 Jesus Freaks 

 Zwartemeer Pastoor Okonek 19.00 Young People 

zondag Barger-Compas Pastor Myriam 09.30 Dames 

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 10.00  Dames 

dag 7 & 8 juli 14de zondag  koor 

zaterdag Barger-Compas Geen viering   

 Emmer-Compas Pastoor Okonek   19.00  

zondag Klazienaveen Geen viering   

 
Zwartemeer 
 

Pastoor Okonek 
MHvD openlucht 

10.00 
Alle  
kinderkoren         
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BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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

Pastor Myriam Oosting  tel: 0591-226172 
Pastoor Okonek     tel: 06-34905233 
 

SACRAMENT VAN ZIEKENZALVING  
 

Op tijd de Ziekenzalving ontvangen 
Enige weken geleden mocht ik een man die al meer dan twintig jaar ziek is, 
het Sacrament van de ziekenzalving geven. Die man was niet stervend en zal 
ook niet de eerste maanden sterven. 
 

Hij had gehoord dat je om ‘bediend’ te worden niet stervend hoefde te zijn. Het 
woord ‘bedienen’ maakt bang. Vroeger was de bediening iets wat met de dood 
te maken had. Dit Sacrament moest zo lang mogelijk uitgesteld worden. 
 

Sinds 40 jaar spreken we daarom over het Sacrament van de ziekenzalving 
en ook is er de ziekenzegening: God blijft dichtbij. Toch leeft bij veel mensen 
het idee: als je bediend bent, ga je dood. Ik zeg regelmatig tegen mensen: “Ik 
breng niets waar je van doodgaat, integendeel: ik breng iets voor het leven hier 
en later!” Dit sacrament is een steun voor iedereen die lijdt en ziek is. In 
momenten dat een mens ziek is, dan kan er angst en twijfel zijn, ook naar God. 
Door de ziekenzalving wil God op een liefdevolle, troostende en sterkende 
manier bij de zieke en natuurlijk ook bij de stervende mens komen. Men kan 
de Ziekenzalving vaker ontvangen. Het gebeurt ook regelmatig dat mensen 
voor een zware operatie de ziekenzalving ontvangen. Er zijn ouderen die 
jaarlijks het Sacrament van de ziekenzalving ontvangen. Ze voelen aan dat ze 
ouder worden en ze weten dan: de Heer is dicht bij mij, Hij geeft mij kracht.  
 

Dus…graag op tijd doorgeven om in alle rust een afspraak te kunnen maken 
en het ontvangen van het sacrament voor te bereiden. Op tijd de ziekenzalving 
ontvangen voorkomt teleurstelling! In situaties wanneer er geen priester 
beschikbaar is, is het mogelijk de ziekenzegen te ontvangen. De ziekenzegen 
wordt toegediend door een pastoraal werk(st)er. 
                           

U kunt voor het Sacrament van de Ziekenzalving contact opnemen met: 
Pastoor Okonek tel: 06-34905233.  
Voor de ziekenzegen kunt u contact opnemen met:  
Pastor Myriam tel: 0591-226172 

Week 22 28 mei t/m  03 juni Pastor Myriam 

Week 23 04 juni t/m  10 juni Pastoor Okonek 

Week 24 11 juni t/m 17 juni Pastoor Okonek 

Week 25 18 juni t/m 24 juni Pastoor Okonek 

Week 26 25 juni t/m 01 juli Pastor Myriam 

Week 27 02 juli t/m 08 juli Pastor Myriam 

Week 28 09 juli t/m 15 juli Pastoor Okonek 
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DOOP -  WELKOM IN DE GEMEENSCHAP VAN DE KERK 
 

In het sacrament van het doopsel geeft God ons zijn 
‘ja’ en wordt de pasgeborene kind van God. De 
dopeling wordt opgenomen in de gemeenschap van 
de Kerk en in de parochie/locatie waarin het gezin 
woont. Meestal zijn het de ouders die voor hun kind 
de keuze maken en daarmee uitspreken dat ze hun 
zoon of dochter het geloof willen bijbrengen. Het is 
altijd een bijzonder feestelijke aangelegenheid als 
kinderen tijdens de zondagse Eucharistieviering 

gedoopt worden en in de gemeenschap van de Kerk en de geloofsgemeen-
schap worden opgenomen. In uitzonderlijke situaties kan daarvan worden 
afgeweken en is het mogelijk om de doop te laten plaatsvinden in een aparte 
viering.  
 

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. 
 

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. 
 

 

AFWEZIGHEID PASTOR MYRIAM 
 

Van 9 t/m 24 juni is pastor Myriam afwezig in verband met vakantie. 
 
Als u dringende vragen hebt, kunt u zich tot pastoor Okonek wenden.  
Hij neemt tijdens deze periode ook de uitvaartwacht waar.  
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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 PASTOR - VERBONDENHEID 
 

Het is tussen Hemelvaart 
en Pinksteren als ik dit 
woord van de pastor 
schrijf. We hebben een 
bijzonder mooie 
installatieviering achter de 
rug. Na de afwezigheid en 
het vertrek van pastoor de 
Zwart zijn we heel blij en 
dankbaar dat we weer 
een pastoor in ons 
midden hebben. 
 

We mogen ook dankbaar zijn voor de manier waarop we dit als parochie 
gevierd hebben. Met een prachtige sfeer van eenheid en verbondenheid, een 
volle kerk, en twee koren: koor Enjoy uit Emmer-Compascuum en een 
gelegenheidskoor met ongeveer 70 koorleden afkomstig uit alle locaties van 
onze parochie. Ook bij de voorbeden was inbreng uit de hele parochie.  

En zo was het een echt parochiefeest! 
 

Aan het slot van de viering kwam onze pastoor 
Okonek voor het eerst als onze pastoor aan het 
woord, en zijn woord sloot heel mooi bij deze 
viering aan. Hij zei onder anderen dat een 
installatieviering en soort verbondenheidsviering 
is.  
 

We gaan een verbond met elkaar aan. 
 

Verbondenheid, zei hij, is 
als cement in een 
bouwwerk. 
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Als er in een gezin een hechte band is, een onderlinge betrokkenheid, een 
gevoel van “wij horen bij elkaar”, dan zit het met zo'n gezin wel goed.  
 

Zo is het ook met een geloofsgemeenschap. Verbondenheid met elkaar en 
met God is belangrijk. Als we verbonden zijn met elkaar en met God is het 
mogelijk te groeien in geloof en vruchtbaar te zijn. 
 

In deze dagen horen we in de vieringen hoe Jezus zelf spreekt over het belang 
van blijvende verbondenheid. En Hij heeft ons hiervoor de Heilige Geest 
gegeven, zoals we met Pinksteren zullen vieren. Paus Franciscus noemt de 
Heilige Geest de ziel en levensader van de kerk en elke christen. Hij is de 
liefde van God die altijd in ons is, in ons hart. 
 

Mogen we openstaan voor deze gave van God, niet alleen op het feest van 
Pinksteren, maar altijd. En door de Geest groeien in geloof, hoop en liefde en 
verbondenheid. Dan zullen we een hechte gemeenschap vormen, een 
aantrekkelijke gemeenschap, waar mensen bij willen horen. Omdat we voor 
elkaar instaan, elkaar bemoedigen, met elkaar in gesprek blijven, luisteren 
naar elkaar, en samen verbonden blijven met God, de Bron van ons bestaan. 
Want, zoals pastoor Okonek tijdens de installatieviering zei: de liefde tot God 
en de onderlinge liefde zijn onze belangrijkste gave en opgave. 

Pastor Myriam 
 

GEZAMENLIJKE GEZINSVIERING OP 8 JULI 
 

Ook zo'n zin in zomer? En in zomervakantie? Het duurt 
nog even, maar op zondag 8 juli gaan we vieren dat 
het bijna zomervakantie is. De laatste gezinsviering 
voor de vakantie wordt heel speciaal. Als het mooi 
weer wordt, gaan we namelijk buiten vieren op het 
grasveld bij de kerk in Zwartemeer. Het wordt ook de 
eerste gezinsviering met onze nieuwe pastoor.  

De drie kinderkoren van onze parochies zullen komen zingen. En daarbij 
hoeven kinderen niet stil op hun stoel te blijven zitten! 
Na de viering zal er gelegenheid voor ontmoeting zijn met koffie, thee, andere 
dranken en natuurlijk iets lekkers erbij. En voor de kinderen zijn er leuke 
spelletjes en wie weet, misschien zelfs wel een springkussen! In het volgende 
parochieblad zullen we er nog meer over vertellen! Maar we kondigen het nu 
al vast aan, zodat u de datum in de agenda kunt schrijven. 
 

Namens de gezamenlijke gezinsvieringgroepen en 
pastoor Okonek en pastor Myriam 

Wat: gezamenlijke gezinsviering 
Wanneer: zondag 8 juli 10.00 uur 

Waar: grasveld bij de kerk in Zwartemeer 
Handig: als u zeker van een zitplaatsje wilt zijn: Stoel meenemen 

 

Zegt het voort en kom allemaal, het wordt vast heel erg bijzonder. 
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     2017  2018 

     Realisatie  Begroting 

LASTEN        

        

Persoonskosten    117.858,00  111.920,00 

Kosten kerkelijke gebouwen   125.375,00  140.111,00 

Kosten eredienst    33.339,00  36.470,00 

Kosten pastoraal    15.785,00  20.200,00 

Verplichte en vrijwillige bijdragen  41.712,00  39.934,00 

Beheerskosten    14.335,00  12.475,00 

Kosten begraafplaats   14.155,00  23.900,00 

Financiële lasten    2.424,00  0,00 

        

Totaal lasten    364.983,00  385.010,00 

        

BATEN        

        

Bijdragen parochianen   266.896,00  233.550,00 

Opbrengst uit bezittingen en beleggingen 74.623,00  118.394,00 

        

Totaal baten    341.519,00  351.944,00 

        

Resultaat voor incidentele baten en lasten -23.464,00  -33.066,00 

        

Incidentele baten en lasten   52.161,00  0,00 

        

Resultaat     28.697,00  -33.066,00 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Jaarrekening 2017 
Over 2017 zijn de cijfers voor het eerst samengevoegd na de fusie die per 1 
januari 2017 heeft plaatsgevonden. In 2017 is er hard gewerkt door de locaties 
om de stijgende kosten te beperken. Daarnaast heeft het feit dat er meer 
kerkbijdrage is betaald ervoor gezorgd dat het nadelig resultaat beperkt is 
gebleven tot € 23.464 (vóór de incidentele baten en lasten). We hebben dus 
nog wat te gaan, maar we zijn op de goede weg. In 2017 zijn er een aantal 
incidentele baten geweest waardoor we onder aan de streep op een positief 
resultaat eindigen. Dit waren met name teruggaven van energiebelasting van 
de afgelopen 5 jaar, verkoop van een stuk grond, correcties op balansposten 
van voorgaande jaren. We begroten voor 2018 een nadelig resultaat van € 
33.066. Deze cijfers vragen nog wel de nodige inspanning om weer een 
financieel gezonde organisatie te worden. Verder bezuinigen is niet meer 
mogelijk, dus zijn we op zoek naar andere manieren om toch kosten te 
besparen. Daarom zal ook naar de kerkbijdrage gekeken moeten worden. 
Samen met een aantal projecten die op stapel staan hopen we de komende 
jaren de cijfers weer positief te krijgen, zodat de parochie een gezonde 
financiële positie heeft. 
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KINDERPAGINA 
 

Deze vissers gebruiken een sleepnet om in het meer van Galilea allerlei 
soorten vissen te vangen. Jezus vertel in Matteüs 13:47-50 een verhaal over 
het sleepnet. Zoek de tien verschillen tussen de plaatjes. 
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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 
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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 
 

Gezinsbijdrage:      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, is nu nog: 

Herman Linnemann  0591-349333 
Budgethouder:   Arie Buizer      0591-349449 
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   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 
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 3 juni 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, Karin Drent, gezusters 
Wielage, ouders Linnemann-Rass, ouders Hake-Cramer, Geert Hartmann, 
Maria Gezina Brijan-Lingenaar, Johan Hake. 
 

Zaterdag 10 juni 
Willie Menzen, ouders Steenhuis-Rolfes en dochter Lia, gezusters Wielage, 
ouders Hake-Cramer, Hennie en Erwin Feringa, Wout Verwer, Geert 
Hartmann, Lies Griemink- Schulte, Maria Gezina Brijan-Lingenaar. 
 

Zondag 17 juni                                                                                 Vaderdag 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, ouders Cramer-
Tubben, Wim Wehkamp, Chris Weinans, ouders Wehkamp- Keuter, gezusters 
Wielage,Jan Heller, ouders Linnemann-Rass, ouders Hake-Cramer, ouders 
Scholte Albers-Hemmen, Jan Kuhl, ouders Tubben-Keizer, ouders Berends-
Lippold, Jan Pruim en Ouders Tiben-Robben, Hendrik Dijck, Hendrik Heller, 
overl. fam. Bernard Heinrich Hake, overl. fam. Heller-Ottens, vader Herman 
Heller,Bernard Lucas Gepken, Ina Rolfers- Suurmeijer, Geert 
Hartmann,Willem Wehkamp, Tinus Roufs, Maria Gezina Brijan-Lingenaar, 
ouders Hölscher- Arling, Johan Hake. 
 

Zaterdag 23 juni 
Willie Menzen, gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, Ouders Feringa-
Hake, Wout Verwer, fam. Berends- Hölscher, Geert Hartmann, Maria Gezina 
Brijan-Lingenaar. 
 

Zondag 1 juli 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, Lies Hartmann, 
Gerard Koiter, echtpaar Vedder-Wehkamp, Karin Drent, gezusters Wielage, 
ouders Linnemann-Rass, ouders Hake-Cramer, ouders Berens-Wehkamp, 
Jan Pruim en Ouders Tiben-Robben, Siny Linnemann-Dieters, Geert 
Hartmann, Maria Gezina Brijan-Lingenaar. 
 

KOSTERS 
 

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

OPROEP! OPROEP! OPROEP! 
 

Voor locatie 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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Op donderdag 14 juni 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: Sientje Siekman tel: 0591-859762 (dit ivm afwezigheid van Minie)  

Minie v/d Aa    tel: 0591-349144. 
 

U wordt dan gehaald en na de koffie weer thuisgebracht. 
 

 

Zondag 3 juni is er na de viering weer gelegenheid om een 
kopje koffie te drinken in de parochiezaal, pastoor Okonek 
zal hierbij aanwezig zijn om kennis met u te maken. 
 

U bent allen van harte welkom!! 
 

FELICITATIES 
 

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

namens de parochie van harte feliciteren. 
 
 

OPBRENGST VASTENACTIE 2018 

 
Wij zijn weer heel blij met het mooie bedrag van  
€1015,64 dat dit jaar in totaal aan de vastenactie is 
overgemaakt voor hun project in Zambia. 
 

De opbrengst is:  
Collecte themaviering      €    30,40  
Vastendoosjes schoolkinderen  €  529,39   
Vastenzakjes in de kerk         €  342,25  
Bezinningsmaaltijd           €  113,60 
           Totaal    €  1015,64 
 
Hartelijk dank aan iedereen die geholpen heeft dit bedrag bij elkaar te 
brengen. Maar in het bijzonder de kinderen van Basisschool St.    
Theresiaschool.       
                                 Een dikke                             voor jullie 
 
 
                                                                                                                  
                                                                                                     VOM – groep 

OUDERENVIERING 

KOFFIEDRINKEN!! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC7ee-483ZAhVGCcAKHTMpB7wQjRx6BAgAEAY&url=http://parochiepeerkedonders.nl/nieuws/114/vastenactie-2018-steun-ons-project&psig=AOvVaw3K5otfm58AuKnyLiOGaCw-&ust=1520084793220430
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj29pHLuNDaAhUSmrQKHe73BKgQjRx6BAgAEAU&url=https://pimsep.wordpress.com/2012/07/08/pluim/&psig=AOvVaw086iT5POd4k3RSPKLkXYdY&ust=1524574447519039
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 Maria Gezina Brijan – Lingenaar  
1 december 1933   3 april 2018 

 

Sinie werd geboren als derde kind van in totaal 11 kinderen in het gezin 
Lingenaar. Op 12 mei 1956 trouwt ze met Piet Brijan met wie ze in 1958 de 
allom bekende patatkraam startte. Dan slaat het noodlot toe als Piet op  
42 jarige leeftijd plotseling overlijd. Sinie blijft achter met haar 6 kinderen. Ze 
was een lieve moeder en oma. 
Na de plechtige uitvaart op 10 april is zij begraven op het parochiekerkhof in 
haar woonplaats. 
                                 We wensen haar 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 
gemeenschapsgevoel 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. 
 

Vrijwilligersdag 
De locatieraad is bezig met de voorbereiding van een vrijwilligersdag op 
zondag 24 juni, u kunt deze datum alvast noteren in uw agenda. 
Vrijwilligers kunnen de uitnodiging tegemoet zien. 
 

Hondenpoep! 
Met grote regelmaat gebeurt het 
dat inwoners hun hond uitlaten bij 
en rondom de kerk. Helaas ligt er 
regelmatig zo’n grote hoop in de 
tuin van de pastorie/ kerk, 
waardoor de beheerder eerst poep 
moet gaan opruimen voordat hij het 
gras kan gaan maaien. 
 

We willen u dan ook vragen om de behoefte van uw hond op te ruimen.  
Zodat het gras zonder hindernissen gemaaid kan worden. 

IN MEMORIAM 



Klaverblad  Barger-Compascuuum Pagina | 17 

RK BEGRAAFPLAATS SINT JOSEPH 

 
Sinds 1943 heeft Barger-Compascuum de huidige begraafplaats in gebruik, 
waar Katholieke en niet Katholieke inwoners begraven werden en nog worden. 
Omdat veel inwoners indertijd mee geholpen hadden met de aanleg van de 
begraafplaats was het jarenlang gebruikelijk dat men hier zonder kosten 
begraven kon worden. En omdat er geen nota’s gemaakt hoefden te worden, 
werden er geen rechthebbenden van de graven geregistreerd. 
 
Inmiddels zijn we vele jaren verder. En alweer ruim 15 jaar betalen mensen, 
zowel voor het grafrecht als het onderhoud van de begraafplaats. Indertijd is 
ook besloten, dat het, aantoonbare, verleende eeuwigdurende grafrecht niet 
aangetast zou worden. Maar een begraafplaats moet ook onderhouden 
worden. Daarom is in 2002 vastgelegd dat iedereen een onderhoudsbijdrage 
dient te betalen; dus ook de rechthebbenden van de “oude” graven. Er werd 
een overgangstermijn van 15 jaar ingesteld. Dat betekende dat iedere 
rechthebbende vanaf 1 januari 2017 verplicht werd mee te betalen aan het 
algemene onderhoud van de begraafplaats. 
Omdat de St. Josephkerk juist in die tijd fuseerde met de Katholieke kerken uit 
Emmer-Compascuum, Klazienaveen en Zwartemeer, werd besloten te 
wachten met het innen van deze bijdrage tot er één reglement en één tarief 
vastgesteld was voor de gehele parochie. Nu is het bijna zover, maar om deze 
bijdrage te innen, moeten nog wel de rechthebbenden gevonden worden.  
Daarom vragen wij nu uw medewerking: Wilt u, wanneer u een 
familielid/familieleden op de begraafplaats heeft liggen, contact met ons op 
nemen? We hebben inmiddels een complete lijst van de overledenen met 
daarbij de plaats waar ze begraven liggen. Graag willen we deze lijst aanvullen 
met de gegevens van rechthebbenden. Als u denkt rechthebbende te zijn kunt 
u ons: 

- Mailen: begraafplaatsen.mhvd@gmail.com  

- Bellen: Parochie Maria, Hertogin van Drenthe tel: 06-517 515 92 (bij 
voicemail graag uw naam en telefoonnummer inspreken, dan wordt u 
teruggebeld)  

- Langskomen op het Parochiebureau (Verlengde Oosterdiep w.z. 67). 
Deze is geopend op donderdagavond van 18.30 tot 21.00 uur.  

 
We vinden het heel fijn als u langs kunt komen, dan kunnen we u persoonlijk 
op de hoogte brengen van alle (toekomstige) veranderingen.  
Als u iemand kent, die mogelijk rechthebbende is, wilt u hem/haar dat op dit 
bericht wijzen? 

Helpt u mee onze begraafplaats mooi te houden! 
 

Locatieraad Barger-Compascuum 
Parochie Maria Hertogin van Drenthe 

mailto:begraafplaatsen.mhvd@gmail.com
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Doorndistel 16 

Klazienaveen 

Tel: 0591-312223 
www.woonsfeerheine.nl 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.woonsfeerheine.nl/
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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 

 
 

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
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 3 juni  
Greetje Schulte-Heller, Anton Hempen en Susanna Hempen-Stroot, overl. 
fam. Herbers-Ellermann, fam. Geerdink-Jansen, fam. Mulder-Wolters, Bé 
Möller, overl. ouders Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, 
Gerard Mensink, Albert en Herman Heijne, ouders en grootouders Wessel-
Hempen, Truus Over-Meijer, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, 
ouders de Groot-Kaiser, Diny Hendriks, Willem en Herman Buurman, Overl. 
ouders Kaiser-Hake, ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, Hennie en Riet 
Deiman-Dekkers, Alida Adriana Hulsebosch-Schoorl, Angela Gesina 
Ellermann-Tiben, Geert Harm Thole, Lenie Bentlage-Tieben, voor ouders van 
ongedoopt gestorven kinderen. 
 

Zaterdag 9 juni 
Greetje Schulte-Heller, Helena Alida Harms-Ophof, overl. fam. Herbers-
Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Pa en Gea en Hans Sulman, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Jan Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne-
Wessel, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, 
Jan Geert Meijer, Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, Henk Scheven, 
Gerhard Geerdink, Ria Kaijser-Dijck, Gradus Welling. 
 

Zondag 17 juni                             Vaderdag 
Greetje Schulte-Heller, fam. Siekman-Gers,Hendrik Trip en Engelina Trip-
Welling, Boelie Rouw, Theo van Mensvoort, overl. fam. Herbers-Ellermann, 
Harm Hooiveld, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-
Weghorst, Gerard Mensink, Henderikus Herbers, Willem Hendrik Berends, 
Johan Herman Thole, overl. ouders Ahlers-Koop en dochter Joke,  ouders 
Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, overl. ouders Kuper-Wolbers en zoon 
Herman, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Johan Bernard Ellermann en Maria 
Aleida Ellermann-Robben, Jo Siekman, Geert Harm Thole, Hennie Bredek, 
Grietje Bentlage-Tiekstra. 
 

Zondag 24 juni                       Midzomermarkt 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Theresa de Roo, Maria Wilhelmina Wolthuis-
Weghorst, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-
Mensink, Jan Geert Meijer, Alida Adriana Hulsebosch-Schoorl, Geert Harm 
Thole, Rika Harms-Schulte, Gradus Welling. 
 

Zondag 1 juli 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Jozef Sturre, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, ouders Thole-
Kloppenburg, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Geert Harm 
Thole, Geert Hendrik Mensen en Roelofje Mensen-Lange, Lenie Bentlage-
Tieben. 
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VIERING MET DE MIDZOMERMARKT 
 

Op zondag 24 juni is de midzomermarkt. In dit weekend is de viering verplaatst 
van zaterdagavond naar zondagmorgen 10.00 uur. Het zal een bijzondere 
viering worden waarbij het koor Enjoy zal zingen. We hopen dat we met velen 
mogen vieren. 
 

KENNISMAKEN MET PASTOOR OKONEK 

 
Zondag 17 juni om 10.00 uur gaat pastoor Okonek bij ons 
voor in de Eucharistieviering. Aansluitend aan de viering is 
er koffiedrinken in het parochiehuis en kunt u/jij 
kennismaken met pastoor Okonek.  

Iedereen is van harte welkom. 

 
KOSTER VAN DE WEEK 

 

ma 04 juni t/m zo 10 juni Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 11 juni t/m zo 17 juni René Berendsen 0591-353630 
ma 18 juni t/m zo 24 juni Diny de Roo 0591-351697 
ma 25 juni t/m zo 01 juli José Wessel 06-27369064 
ma 02 juli t/m zo 08 juli Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 09 juli t/m zo 15 juli René Berendsen 0591-353630 
ma 16 juli t/m zo 22 juli Diny de Roo 0591-351697 

 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

datum misdienaar/acoliet lector 

Zo 03 juni Marell Mulder                       Inge Bolk Janique Dijck 

Za 09 juni Julia Pol                       Annemiek Bos Mariska Zwols 

Zo 17 juni Naomi Emming     Chantal Witteveen Jolien Dijck 

Zo 24 juni Astrid Bolk                    Jo-Ann Loves Diana Pomp-Tiben 

Zo 01 juli Arjan Hoezen            Jeffrey Emming  Ria de Vries 
 

PAROCHIEBUREAU 
 

JUNI 
Ma 04 Bernadette de Roo Do 21 Tilda Heine 
Do 07 Christa Schut Ma 25 Bernadette de Roo 
Ma 11 Tiny Hogenbirk Do 28 Christa Schut 
Do 14 Mieke Hoesen Do 21 Tilda Heine 
Ma 18 Tonny Thole Do 05 juli Mieke Hoesen 

 
 



 

Klaverblad  Emmer-Compascuum Pagina | 22 

BLOEMVERSIERING 
 

Gr 1 B. de Roo 
M. Graafsma 

0591-351878 
0591-224161  

28 mei        t/m 
 

10 juni 

Gr 2 S. Wilkens 
M. Tiben 

0591-351081 
0591-353718 

11 juni        t/m 24 juni 

Gr 3 G. Rengers 
H. Idema 

0591-354229 
0591-354626 

25 juni        t/m  08 juli 

 

Groep Periode 

Groep 3 25 juni t/m    29 juni 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

 
 
 

 

 

C.B. Hempen Westerdiep OZ 2 EC 7881 HB 8-6-1935 

H. Tiesema Boetseweg 25 Roswinkel 7895 AV 9-6-1940 

J.A.M. van Mensvoort-
Burgmans 

Runde NZ 64 
 

EC 
 

7881 JJ 
 

10-6-1939 
 

M.A. Mensink-Deddens Runde NZ 154 EC 7881 JL 17-6-1943 

H. Pol Braakhekkepl. 40 EC 7881 MC 24-6-1937 

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

G. Gustin-Hulshof Spoel 107 EC 7881 BN 1-7-1922 

A.E. Möller-Rolfes Spil 41 EC 7881 BT 1-7-1943 

H.A. Arling-Thole Willehadshof 5 EC 7881 LH 2-7-1942 

Zr. Euphemia Petterson Zuidsingel 40 Amersfoort 3811 HG 2-7-1942 
 

Als u niet wilt dat uw verjaardag vermeld wordt, kunt u dit doorgeven via  
E-mail: parochiewillehadus@kpnmail.nl of tijdens openingsuren op het 
parochiebureau. Dit i.v.m. de nieuwe wet op privacy. 
 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 
 
 

KERKSCHOONMAAK 

Groep            Periode 

Groep 1 11 juni t/m   16 juni 

Groep 2 25 juni t/m   29 juni 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 6 JULI 
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FAMILIEBERICHTEN 
 

Gedoopt 
Op 15 april 2018 is gedoopt:  

Lenn Willem Theodor 
Zoontje van  

Jeroen Wesseling en Jorinde Wessel 
Veenhoeksweg 19, 7891 NW Klazienaveen 

We feliciteren Jeroen en Jorinde  
met deze heugelijke dag. 

 

Verhuisd 
Fam. Van Hebel 
Van Spoel 97 naar 
Laan van het Kwekebos 118 B             
7823 LJ  Emmen                

              Fam B.H. Mencke  
Naar Merel 8 
7881 DJ Emmer-Compascuum 

 

Leidy Deddens-Over 
Van Kalkovenwijk 19 naar  
Spoel 121  
7881 BN Emmer-Compascuum 

 

Fam Emming 
Van Kalkovenwijk 19 naar  
Kwartel 55 
7881 DC Emmer-Compascuum 
 

Iedereen een heel goede tijd gewenst op het nieuwe adres 
 

KVE 
 

Mei - juni  Reisje 
 

Als afsluiting van afgelopen seizoen gaan 
we traditiegetrouw met elkaar op reis 

 

GRAAG TOT DAN! 
 

GEVONDEN 
 

Er is een gouden armband gevonden. Informatie tijdens openingstijden op 
het parochiebureau in ons Parochiehuis,  
Hoofdkanaal OZ 82 A  tel: 0591-351351 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-2p7U2oLbAhXCL1AKHb_yBMAQjRx6BAgBEAU&url=https://poetskampioen.nl/nieuws/poetskampioen-is-verhuisd/&psig=AOvVaw0lWyp2EYw11V_WnzX54XTF&ust=1526301532902418
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12de  MIDZOMERMARKT 
 

‘WIST U DAT’: 
✓ We dit jaar al voor de 21e keer de Midzomermarkt houden? 
✓ We hopen dat het weer een succes gaat worden? 
✓ We dit alleen kunnen realiseren met jullie hulp? 
✓ We daarom weer op zoek zijn naar mensen die willen helpen bij allerlei 

activiteiten? 
✓ Het in de planning ligt om parochianen de kans te geven mee te doen 

aan de Talentenjacht? 
✓ Dit Playback, livezang, koorzang, een sketch of iets anders kan zijn?  
✓ Dit individueel kan maar ook als groepje, dat alles mogelijk is?  
✓ Dat er al verschillende mensen en groepen zijn die zich hebben 

aangemeld? 
✓ Dit wel binnen een bepaalde tijdslimiet, ± 5- uiterlijk 10 minuten moet? 
✓ We graag willen dat u zich aanmeldt, zodat we een planning kunnen 

maken? 
✓ De optredens plaats vinden vanaf 13.30 uur? 
✓ U nog spullen in kunt leveren voor de rommelmarkt, en dat u hierover 

contact op kunt nemen met Annie Thole, tel. 351143? 
✓ U nog prijsjes in kunt leveren voor het Rad van Avontuur? 
✓ Dat er weer van alles is te doen die dag 

zoals:  
o Rommel- en boekenmarkt 
o Optredens van diverse mensen 

 

Verras ons en meldt je in groten getale aan.  
Dit kan bij één van de commissieleden of via 

de mail parochiewillehadus@kpnmail.nl 
 

Bij voorbaat hartelijk bedankt! 
 

Financiële commissie: René Berendsen, Jenneke van den Heuvel,  
Erik Meijer, Geert-Jan Mulder en Henk Zwart  

 

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.  
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CONTACTMIDDAG 
 

Op dinsdag 5 juni 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 
 

MOGEN WE WEER OP U REKENEN-: MIDZOMERMARKT 
 

De Midzomermarkt is dit jaar gepland op 
zondag 24 juni. 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 telefoon tijdens de 
openingstijden van het parochiebureau tel: 
0591-351351 of per e-mail 
parochiewillehadus@kpnmail.nl  

 
We hopen er een gezellige dag van te maken 

U bent weer van harte welkom! 
 

De Financiële commissie 
 

NIEUWS VAN DE HOEKSTEEN 

 
Data oud papier ophalen: 

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

dinsdag       03-07-2018 woensdag       04-07-2018 
 

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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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 

 
 
LOCATIERAAD 
Voorzitter:                Frederikus Kuper  0591-314493 
Secretaris:                Vacant 
Budgethouder:              Jan Dobbe      0591-317268 
Catechese:                Gerda Reuvers 
Diaconie:                 Ria Bakker      0591-315252 
Gebouwen:               Henk Oost 
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    mob: 06-22480061  b.g.g. 
          E.Seubers-Wittendorp  tel: 0591-707101    mob: 06-38965889 
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zaterdag 02 juni 
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Harm Kolmer, Jan Roufs,  
Maria Regina Heller-Wehkamp, Tinie Robben-Valke, Sophia Maria Magdalena 
van der Werf-Tieben en Henk van der Werf. 
 

Zondag 10 juni 
Lubertus Beukers en Maria Magretha Hemel en Johannes Hermannus Hemel 
en overl. fam., Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Margaretha 
Aleida Kolmer-Kramer, overl. ouders Vinke-Wolfs, overl. ouders Valke-Tholen, 
Tinie Robben-Valke, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk 
van der Werf. 
 

Zaterdag 16 juni                                                                              Vaderdag 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Gerard 
Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Nicolaas Maatje, Jan Koop en Lies 
Koop-Schepers en zoon Gerard Koop, Herman Gerard Tieck, Johan Bernard 
Cosse en Maria Margraretha Hoffard en zoon Bennie en schoonzoons Joop 
en Bennie, Toon Veringa, Johannes  Bernardus Kolmer, Hendrikus Gerhardus 
Loves, Martinus Prinsen en Maria Aleida Koop, overl. fam. Wittendorp-
Kloppenburg, overl. ouders Tenfelde-Prinsen en overl. kinderen, Jan Berens, 
Joop Wübkes, overl. ouders Többen-Tubben, overl. ouders Heijnen-
Wittendorp, Hendrikus Lankhorst en Maria Helena Lankhorst- Falke, overl. 
ouders Valke-Tholen, Maria Elisabbeth Grol-Rolfes, Toon Loves en Annie 
Loves-Tholen en overl. fam. Loves en Tholen, Tinie Robben-Valke, Sophia 
Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Jo Eikens en 
zoon Jo. 
 

Zondag 24 juni 
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Jan Koop en Lies Koop-
Schepers en zoon Gerard Koop, Marie Kloppenburg en overl. fam., Maria 
Catharina Speller-Siekman, Jo en Grietje Wesseling-van Os en zoon Benny, 
Hendrikje Welink, Harm Kolmer, Jan Roufs, Mannus Plas en Maria Helena v. 
Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Tinie Robben-Valke, Sophia Maria Magdalena 
van der Werf-Tieben en Henk van der Werf. 
 

Zaterdag 30 juni 
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Anna Maria Helena Hemel en 
Theodoor Arling, Angela Dina Ellerman en Steffen Groen, Hein en Riek 
Wubbels, Tinie Robben-Valke, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben 
en Henk van der Werf. 
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KOFFIEDRINKEN 
 
 

Zondag 10 juni na afloop van de dienst koffiedrinken in de parochiezaal. 
 

OUDERENVIERING 
 

Op woensdag 06 juni en woensdag 04 juli  
is er om 10.00 uur een eucharistieviering  
in de Dillehof, bestemd voor de bewoners  
van de Dillehof en de Melde. 
 

CONTACTMIDDAG VOOR OUDEREN 
 

Dinsdag 19 juni is er 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 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 de volgende contactmiddag is 18 september 
 

MISDIENAARS EN ACOLIETEN 
 

Za 02 juni  D. Ramos  E. Kuhl   
Zo 10 juni  B. Menzen  H. Slip     G. Snippe   C. Snippe 
Za 16 juni  J. Lohuis   R. Harmes   E. Boere    L. Boere 
Zo 30 juni  G. Snippe  C. Snippe   
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

28 mei  t/m  03 juni   M. Koop   0591-312241 
04 juni   t/m   10 juni   J. Lohuis   0591-313286 
11 juni   t/m   17 juni   H. Beukers  0591-315725 
18 juni  t/m  24 juni   A. Peters   0591-313627 
25 juni    t/m  01 juli   M. Koop   0591-312241 
02 juli  t/m   08 juli   J. Lohuis   0591-313286 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

Za 02 juni A. Verdel     0591-312976 
Zo 10 juni G. Többen    0591-317515 
Za 16 juni G. Timmerman  0591-317726 
Zo 24 juni A. Heijnen    0591-315653 
Za 30 juni B. Menzen     0591-316132 
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VERGADERINGEN 
 

datum    tijd      gelegenheid 
Di 05 juni          Vormselvoorbereiding 
Di 12 juni   20.00 uur   Locatieraad 
Di 19 juni   19.00 uur   Redactie Klaverblad 
 

FELICITATIES 
 

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

 

KAARTEN 

 
Op dinsdag 26 juni om 13.30 uur kaartmiddag 

voor ouderen. Iedereen is van harte welkom in de 
parochiezaal. De deelname bedraagt 2 euro. 

Voor koffie of thee en fris wordt gezorgd. 
 

De Zonnebloem, afd. Klazienaveen 
 

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 08 april  

                           Bernhard Heinrich Tappel 
                 98 jaar, Dillehof 
 
op 12 april                                                                           op 16 april 

Johannes Hermannus Wesseling                Henderika Kolmer 
77 jaar, Oude Dordsedijk 2                                             62 jaar, Bereklauw 30                      
 

Dat zij mogen rusten in vrede 
 

OUD PAPIER MIDDELKOOPSCHOOL 

OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL 
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ACTIE POTGROND SUCCESVOL VERLOPEN 
 

Later dan u van mij gewend bent, maar toch even een bericht: 
Evenals voorgaande jaren hebben we ook dit jaar de verkoopactie van 
potgrond met elkaar weer tot een succes gemaakt. We hebben iets minder 
zakken verkocht dan vorig jaar, en daardoor was natuurlijk de opbrengst ook 
iets minder. Dit jaar hebben we 720 zakken besteld, maar deze zijn nog niet 
allemaal verkocht.  
 

We hebben wederom transportbedrijf Wittendorp bereid gevonden om een 
vrachtauto ter beschikking te stellen. Dit tegen een vergoeding voor de 
brandstof. Hierbij hartelijk dank aan de heer Wittendorp voor de geboden hulp. 
 

De inkoopprijs is wederom iets gestegen, maar we hebben toch besloten om 
de verkoopprijs niet te verhogen. Hierdoor kunnen we nog steeds concurreren 
met de verkoopprijzen van de tuincentra en bouwmarkten.   
 

De opbrengst voor dit jaar is € 830,00 
 

Dit is natuurlijk een heel mooi bedrag wat zal worden bijgeschreven op de 
rekening van onderhoud kerk. Daar er op het moment van het schrijven van 
dit stuk nog een 50 zakken beschikbaar zijn kan dat bedrag nog worden 
verhoogt.  
 

Dus als u in uw tuin of op het terras aan het planten of verpoten bent geslagen 
en u komt nog potgrond te kort, kunt u altijd even contact opnemen met 
Frederikus Kuper (tel: 0591-314493). Op is op, maar bij hele grote afname, 
kan ik misschien ook nog wel iets regelen.  
 

Allen hartelijk bedankt voor dit prachtige resultaat. 
 

Natuurlijk ook de mensen bedankt die belangeloos hun inzet hebben 
gegeven bij het rondbrengen van de zakken. 
We hopen volgend jaar weer op u te kunnen rekenen. 

Frederikus Kuper  

VASTENACTIE 2018 
 

De Vastenactie die is gehouden in onze parochie voor 
Mbala in het uiterste noorden van Zambia heeft een 
bedrag opgeleverd van € 539,97 
 

Henricusschool                     €   61,02 
Pastoor Middelkoopschool  €    95,75 
H. Henricus parochie           €   383,20 

 
Allen hartelijk dank hiervoor. 

VOM-groep Klazienaveen 
Ria Bakker en Mirjam Hilbrands 
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UITVAARTVERENIGING IN CHRISTO SALUS 
 

De algemene ledenvergadering van 
de begrafenisvereniging 

In Christo Salus wordt gehouden op 
 

woensdag 6 juni 2018 
zaal open om 19.30 uur 
in de Noorderbreedte. 

 
Iedereen is van harte welkom. 

 
Agenda Algemene Ledenvergadering 
Uitvaartvereniging ”IN CHRISTO SALUS” 
Aanvang vergadering 20:00 uur. 
 
1.   Opening 
2.   Vaststelling Agenda 
3.   Mededelingen 
4.   Vaststelling verslag van 29 mei 2017 
5.   Jaarverslag 
6.   Verslag commissie van toezicht 
7.   Benoeming leden Commissie van Toezicht 
8.   Financieel verslag penningmeester 2017 
      P-A-U-Z-E 
9.   Twenthe Uitvaartverzekeringen 
10. Bestuursverkiezing 
      Aftredend zijn: de heer H.B. Wesseling (herkiesbaar) 
      Wij hebben momenteel diverse bestuur vacatures 
      Kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris t/m 6 juni 2018 
11.  Rondvraag 
12.  Sluiting  

 

VERZORGING KERKHOF 
 

Ter attentie van de personen die het kerkhof 
verzorgen. 

 

Bij de bijeenkomst op het kerkhof van 4 mei 
jl. was het kerkhof prima verzorgd. 

 

Het zag er keurig uit, 
mijn complimenten aan het kerkhofteam. 
 

Met vriendelijke groeten en alle goeds, 
Jan Wesseling, Dalen 
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NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD APRIL 2018 

 

• Gesprek St. Henricusschool en Pastoor Middelkoopschool  

• Jaarrekening 2017  

• Nieuw Liturgisch schema  

• Afscheid leden en welkom nieuw lid locatieraad 

• Veertigdagenboekje  

• Opbrengst vastenactie 

• Mededelingen 

 
 

1. Gesprek Scholen 
In onze vergadering is uitvoerig gesproken met een ruime afvaardiging van 
de St. Henricusschool en de Pastoor Middelkoopschool. Veel onderwerpen 
zijn de revue gepasseerd waarvan we hierna de belangrijkste weergeven; 
 

1.1. Dit jaar heeft de voorbereiding op de eerste communie voor het eerst 
plaatsgevonden op de school. Dit is zowel de school als de vrijwilligers 
vanuit onze geloofsgemeenschap goed bevallen. In tegenstelling tot 
vorige jaren was er maar een gering aantal eerstecommunicanten, te 
weten 4. Er is nog een aantal kinderen afgevallen om reden dat de eerste 
communieviering nu op zaterdag is. In totaal zullen er vanuit onze 
parochie 28 kinderen de eerste communie doen. 

1.2. Als de school kijkt naar de leerlingen die nu op school zitten is de 
verwachting niet dat dit aantal de komende jaren weer zal stijgen naar 
aantallen zoals we die in het verleden gekend hebben. Het is bekend dat 
veel van de ouders van de schoolgaande kinderen wel gedoopt zijn maar 
de kinderen niet meer.  

1.3. We zien dit ook terug bij het aantal kinderen dat aan de 
kinderwoorddiensten in onze kerk deelneemt.  

1.4. De voorbereiding op het vormsel zullen we op de wijze blijven doen zoals 
dat de laatste jaren gebeurd is. Dit draait volgens de vrijwilligers van onze 
geloofsgemeenschap goed en tot tevredenheid. Op dit moment nog geen 
rol voor de school. 

1.5. De scholen hebben, en dit was vorig jaar al aangekondigd, veel aandacht 
besteed aan het ontwikkelen van lesmateriaal rond religie. Zo zijn er een 
12-tal thema’s uitgewerkt in lessen en aangevuld met ideeën. Zo zijn er 
o.a. thema’s rond kerkgebouw, sacramenten en doop. Als 
geloofsgemeenschap verlenen we bij de invulling van deze thema’s alle 
medewerking o.a. door de kerk open te stellen voor bv het bekijken van 
de doopvont, ook onze pastores zeggen alle hulp toe. 

1.6. De scholen hebben het afgelopen jaar verschillende vieringen gehouden 
in onze kerk en dat blijven ze ook doen. Ook hier alle medewerking van 
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pastores en locatieraad. We volgen graag onze bisschop die gezegd 
heeft “doe de deuren open” en dat doen we graag. 

1.7. Ook blijven we samenwerken in de Vastenactie en de actie zoals dit jaar 
voor Gambia. 

 
2. Jaarrekening 2017 
2.1. In tegenstelling tot vorige jaren kon onze budgethouder een positief 

resultaat melden over het jaar 2017. Hij kon de boeken sluiten met een 
positief resultaat van ruim €. 23.000. Er moet direct bij gezegd worden 
dat dit resultaat voor een belangrijk deel bestaat uit incidentele 
inkomsten. Zo kregen we een niet onaanzienlijk bedrag terug aan 
energiebelasting over voorgaande jaren. 

2.2. Ook als we dit incidentele bedrag niet meerekenen konden we positief 
afsluiten met een bedrag rond de €. 4.000,00 

2.3. Vermeldenswaardig in dit verband is zeker de aanzienlijk hogere 
opbrengst aan parochiebijdragen c.q. actie kerkbalans. We hopen dat we 
dit vol kunnen houden. 
 

3. Nieuw Liturgisch schema 
3.1. Door de komst van onze nieuwe pastoor, pater Okonek, moest er een 

nieuwe liturgisch schema opgesteld worden daar er nu in principe weer 
elk weekend een priester aanwezig is en er dus weer meer 
eucharistievieringen plaats kunnen vinden.  

3.2. Ook heeft het parochiebestuur in overleg met de locatieraden de 
vieringen gewijzigd. Er zullen nu 2 woord- en communievieringen en 2 
eucharistievieringen per weekend zijn. Dit waren 3 eucharistievieringen 
en 1 woord- en communieviering. 

3.3. Ook kan er bij speciale vieringen sprake zijn van één viering in de 
parochie Maria, Hertogin van Drenthe. Deze is dan in een van 
parochiekerken terwijl er dan in de andere drie kerken geen viering is.  

3.4. Door het terugbrengen van het aantal vieringen kon ook het 
aanvangstijdstip van de viering gewijzigd worden. Voor onze 
geloofsgemeenschap is gekozen voor 9.30. Dit betekent in ieder geval 
dat we tijdens het koffiedrinken na de viering ook de voorganger van die 
zondag kunnen ontmoeten.  

 
4. Afscheid leden en verwelkoming nieuw lid locatieraad  
4.1. Na zich vele jaren op verdienstelijke wijze te hebben ingezet voor onze 

geloofsgemeenschap, eerst gedurende vele jaren als lid van het 
kerkbestuur en vanaf vorig jaar als lid van de locatieraad, nemen we deze 
vergadering afscheid van Bennie Dillerop. Jaren beheerde hij de 
portefeuille Gebouwen. Mede onder zijn leiding vond, alweer enige tijd 
geleden, de grote opknapbeurt van onze kerk en pastorie plaats. Hij blijft 
nog tot 1 mei in functie. Daarna blijft hij zich inzetten voor de tuinploeg. 
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4.2. Ook onze secretaris Jonny Hoge neemt voor laatst deel aan onze 
vergadering. Hij heeft ook bedankt als lid van de raad per 1 mei, maar 
blijft op andere plaatsen actief. 

4.3. Gelukkig hebben we in de persoon van Henk Oost een opvolger 
gevonden voor de portefeuille Gebouwen. Hij zal voorgedragen worden 
aan het parochiebestuur voor benoeming als portefeuillehouder 
Gebouwen. 

 
5. Veertigdagenboekje 
5.1. Op 22 april zal er in de kruiskerk een oecumenische viering zijn o.a. met 

de bewoners van de Hilde.  
5.2. Tijdens deze viering zal ook de opbrengst van het veertigdagenboekje 

aangeboden worden. De opbrengst in onze geloofsgemeenschap 
bedroeg €. 73,00. Gezien het aantal verkochte boekjes een geringe 
opbrengst. Vanuit ons budget zullen we dit bedrag aanvullen tot €. 200.  

 
6. Opbrengst Vastenactie 

Door middel van de vastendoosjes is op de scholen een bedrag van  
€ 72 bijeengebracht. Tijdens de Palmpasenviering hebben er ook nog 
kinderen een bedrag van € 41,00 naar de kerk gebracht. In totaal kan de 
VOM-groep melden dat er in onze geloofsgemeenschap een bedrag van 
€ 539 is binnengekomen. Of dit precies het bedrag is weten we niet. Zo 
zijn er ook mensen die tijdens de paaswake in Barger-Compascuum hun 
vastenzakje ingeleverd hebben en zo kan er ook op het landelijke 
banknummer gestort zijn. 

 
7. Korte mededelingen 
7.1. Er is nogmaals in onze cv-ketel gekeken en een afgebroken pijp ontdekt. 

Deze is gerepareerd en we hopen de komende tijd, voor zover dat nog 
nodig is, er warmpjes bij te zitten. Met het parochiebestuur is overleg 
gestart over hoe verder met onze ketel of nog een keer renoveren of 
vervangen. 

7.2. Pater Okonek zal op 23 april zijn intrek nemen in de pastorie in 
Klazienaveen. Vlak voor die datum zal onze schoonmaakploeg nog een 
keer de pastorie na lopen. 

7.3. Van de kerkhofcommissie is een nadere toelichting en uitwerking met     
  begroting ontvangen voor een Maria gedenkplaats op ons kerkhof. Er is  
  nog geen besluit gevallen. 
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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 

 
 
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 02 juni  
Gré Schoonbeek-Lambers, ouders Siebers-Siebum, pa en ma Post, 
Karst de Haas, fam. Lübbers-Helle. 
 

Zondag 10 juni                                              Parochiecontactdag 09.30 uur  
Herman en Sien Gerdes, ouders Immink-Kolmer en zoon,  
ouders Siebers-Siebum. 
 

Vrijdag 15 juni    Vormsel in Klazienaveen Bisschop v.d. Hout. 19.00 uur 
Ouders Bennie en Dinie Hoffard. 
 

Zaterdag 16 juni 
Geert Peters, Gradus van Ommen, Hendrik Peters, ouders Winters-Teiken, 
pa en ma Fühler-Bernsen, Herman en Stien de Groot en zoon Gerrie, 
Jan Uneken en fam., ouders Tieck-Rocks en zoon en dochter, ouders Peters-
Houtman en kinderen en kleinkinderen, Karst de Haas, ouders Siebers-
Siebum. 
 

Zondag 24 juni 
Gré Schoonbeek-Lambers, Johan Peters en schoondochters, Karst de Haas, 
ouders Siebers-Siebum. 
 

Zaterdag 30 juni 
Ouders Tiben-Sandten en Jan Tiben, ouders Siebers-Siebum.  
 

Zie voor alle kerkdiensten voor in het Klaverblad bij: 
VIERINGEN OP DE LOCATIE  

Let op gewijzigde tijden bij de zondagsvieringen 
 

OUDERENVIERING 
 

In de maanden 
juni, juli en augustus 

zijn er geen 
ouderenvieringen 
i.v.m de vakantie 

 

 

COLLECTE 

t/m 14 september Voor onderhoud van de kerk 
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KOSTER VAN DE WEEK 
 

     t/m  03 juni  Jan Siebers            0591-313282 
04 juni  t/m  11 juni  Tiny Smit                0591-313472 
12 juni  t/m  17 juni  Jan Knol                 0591-316578 
18 juni  t/m  24 juni  Jan Siebers            0591-313282 
25 juni  t/m  01 juli  Tiny Smit                0591-313472 
02 juli  t/m  08 juli  Jan Knol                 0591-316578 
09 juli  t/m  15 juli  Jan Siebers            0591-313282 
 

ACOLIETEN 
 

02 juni Jan Siebers   
10 juni Bertha Heidotting   
16 juni Geen   
24 juni Wander Snippe   
30 juni Jan Siebers   
 

 

02 juni  Jan Siebers   
10 juni  Annie Bartels  
16 juni  Geen   
24 juni  Jan Siebers   
30 juni  Jan Siebers   
 

 

datum  tijd     bijeenkomst  
07 juni  20.00  uur   Vergadering locatieraad 
 

ZIEKEN EN BEJAARDEN BEZOEK 
 

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

Ziekenbezoeken in zieken-, verzorgings- of 
verpleeghuis kunt u aanvragen via het centrale 
telefoonnummer 06-51751592 van de parochie. 
 

 

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

LECTOREN 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 

BLOEMVERSIERING 
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FAMILIEBERICHTEN 
 
Overleden             op 05 april 2018 

 

Wilhelmina Catharina Schink–Bos (Miny) 
Meerwijk NZ 7 

7894 AV Zwartemeer 
in de leeftijd van 71 jaar 

                                                                                 op 22 april  2018 

                                                           Marten Strijker 

                                                            Dosterdstraat 53 
                                                                                    7894 CR Zwartemeer 
                                                                                   in de leeftijd van 70 jaar 

                           Dat zij mogen rusten in vrede 
 

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 
 

NIEUWS VAN DE BANIER 

 
Vrijdag 13 juli 2018  OUD PAPIER 

staat er weer een container voor oud papier 
bij de basisschool De Banier, De Blokken 16. 
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VAN DE LOCATIERAAD ZWARTEMEER 
 

Vastenactie       De opbrengst van de vastenactie van 2018 is 
voor de locatie Zwartemeer     € 744,38 

 

De kinderen van de basisschool de Banier hebben super hun best gedaan om 
een groot deel van dit bedrag bij elkaar te brengen. Het overige geld is 
bijeengebracht in de tweede collecte die gehouden is in de vastenperiode en 
gedeponeerd in de bus voor de vastenactie. Alle parochianen heel erg bedankt 
voor uw bijdrage. 
 

Presentatiedienst vormelingen locatie Zwartemeer 
 
Op 15 april hebben tijdens 
een hele mooie kerkdienst de 
vormelingen van Zwartemeer 
zich voorgesteld. Wij wensen 
de vormelingen veel plezier 
met de voorbereidingen voor 
het Heilig Vormsel dat zij op 
15 juni 2018 mogen 
ontvangen. 
 

v.l.n.r.  Tessa Rocks,  
Cilan Peters, Marilyn Kiers, 

Angelique Mink,  Ilse Jansen, 
Claudia Neinders,  
Maureen Hoffard,  
Esmee Hebels. 

 
 
Eerste Heilige Communie viering 
Op 21 april hebben 25 kinderen uit de vier locaties van onze parochie Maria 
Hertogin van Drenthe de Eerste Heilige Communie gedaan. Tijdens een mooie 
viering, in de kerk van de locatie Zwartmeer, waar pastoor Wellen is 
voorgegaan hebben alle kinderen meegewerkt aan de dienst. Een aantal 
kinderen hebben voorgelezen en een aantal kinderen hebben geholpen om 
het altaar klaar te maken. 
 

De kinderkoren van Emmer-Compascuum, Klazienaveen en Zwartemeer 
hebben gezamenlijk prachtig gezongen. En natuulijk moet gezegd worden dat 
de communicantjes er allemaal prachtig uitzagen.  
Namens alle ouders van de communicantjes van de locatie Zwartemeer wil ik 
Marianne Keurs van harte bedanken voor de begeleiding van onze kinderen 
naar de Eerste Heilige Communie. 
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Verhuur pastorie locatie Zwartemeer 
Zoals u wellicht hebt gezien wordt er op dit moment hard geklust in de pastorie 
op onze locatie. Als locatieraad zijn wij zeer verheugd te mogen mededelen 
dat dhr. en mevr. N. Fuhler binnenkort in de pastorie gaan wonen.  

 

Wij wensen ze veel geluk op deze mooie plek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KINDERKOOR YAËLA GAAT DOOR! 
 

Goed nieuws! 
Het is even spannend geweest of het kinderkoor door kon gaan of 
niet (omdat er te weinig leden waren) maar het is gelukt! Met veel 
trots en blijdschap kunnen we melden dat we voorlopig doorgaan 
tot aan de zomervakantie! :) 
 

Wie zijn wij en waarom zingen we in het koor? 
Yaëla is het kinderkoor van de Maria Hertogin van Drenthe parochie (locatie 
Zwartemeer) die in de huidige setting bestaat sinds augustus 2014 en houdt 
van zingen! Het is een kinderkoor die swingende liedjes ten gehore brengt. 
Yaëla’s motto is: ‘Zingen maakt blij!’  
De liedjes worden ondersteund met gebaren. Dit doen we omdat we de liedjes 
dan beter kunnen onthouden en we leren op deze manier ook verschillende 
woorden/zinnen uit de Nederlandse gebarentaal. Daarnaast is zingen en 
bewegen ook nog eens goed voor onze ontwikkeling! 
 

Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van muziek op kinderen 
Bij kinderen is keer op keer via wetenschappelijke onderzoeken bewezen, dat 
muziek het intelligentiequotiënt verhoogt. Met name het abstractievermogen 
en het analytisch denken worden sterk verbeterd. Door gezamenlijk te zingen 
of muziek te maken, wordt ook het groepsgevoel en de discipline (we moeten 
het samen doen) versterkt, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. 
Uiteindelijk hebben deze vaardigheden belangrijke gevolgen voor toekomstige 
leerprestaties en maatschappelijke en sociale vaardigheden van kinderen. 
Muziek levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de toekomstige 
maatschappij (bron: http://www.muziekmaaktslim.nl/onderzoeken.html).  
 

Voor wie? 
Alle kinderen, van welke basisschool/ VO- school of dorp dan ook, met of 
zonder religieuze achtergrond, die graag bij ons koor zouden willen, zijn van 
harte welkom!  

INLEVEREN KOPIJ     
Voor het volgende parochieblad 

voor vrijdag 15 juni 2018 

http://www.muziekmaaktslim.nl/onderzoeken.html
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Waaruit bestaat het kinderkoor? 
Ons koor bestaat momenteel uit 
tien enthousiaste leden  
 

Lieke, Floortje, Stan, Flair, Esmay, 
Mirthe, Jade, Chantal, Serina en 
Meike.  
 

Dat zijn er eigenlijk nog te weinig 
en we zouden dan ook dolgraag 
meer nieuwe leden willen zodat we 
ook in de verdere toekomst door 
kunnen!  
 
Wat kost het en wanneer repeteren we? 
Lid zijn van het kinderkoor kost niets, wel verwacht ik inzet en enthousiasme 
van de kinderen. We repeteren op woensdagavond van 17.45- 18.30 uur in de 
RK kerk te Zwartemeer (m.u.v. schoolvakanties en de week waarin de 
wandel4daagse wordt gehouden). 
Wil je liever eerst een keer komen kijken en luisteren, dan mag dat natuurlijk 
ook. Kom dan gerust langs op een woensdagavond! Papa en/of mama mag 
dan ook gerust blijven om te kijken/ luisteren naar hun kind(eren). 
 

Wanneer kunt u ons weer zien en horen? 
Op zondag 8 juli zingen we om 10.00 uur in een gezamenlijke gezinsviering in 
Zwartemeer. Onze nieuwe pastoor zal voorgaan in deze viering. 
  
Lieve groet,                         Mirella Peters-Burmann 
                                           begeleidster van het kinderkoor tel: 0591-311464 

                                  E- mail: mirellapetersburmann@hotmail.com 
  

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 
 

Op Palmzondag was de presentatiedienst van de 
communicanten van onze locatie. Het was een mooie dienst met 
pastor de Wolff als voorganger. Behalve de 12 communicanten 
waren er ook veel andere kinderen die hun "haantie op hun 
stokkie" hadden meegenomen en er mee in processie door de 

kerk gingen met zang van Yaëla. 
 

Yaëla had het druk de afgelopen periode want ook bij de Eerste Heilige 
Communie van alle gezamenlijke locaties in onze kerk op zaterdag 21 april 
was Yaëla het koor dat de zang verzorgde samen met de kinderkoren van de 
andere locaties en dat deden ze heel goed. Natuurlijk ook een dikke pluim voor 
Mirella Peters. 
 

mailto:mirellapetersburmann@hotmail.com
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De gezamenlijke viering van de Eerste Heilige Communie bracht heel wat 
kerkgangers op de been. Alle extra kuipstoelen waren in de kerk geplaatst en 
voor de parochiezaal waren zelfs nog extra stoelen geleend. En alle plaatsen 
waren bezet. Dat was een mooie ervaring. 
 

Op woensdag 25 april was de maandelijkse ouderenviering, ook nu weer in de 
parochiezaal. De opkomst was heel goed. In plaats van pastor Myriam 
verscheen pastor Tako de Wolff als voorganger. Hij vertelde ons niet alleen 
het levensverhaal van de evangelist Marcus, maar vertelde ook dat hij 
vandaag afscheid van ons ging nemen en dat hij tot september van dit jaar in 
de parochie van Hoogeveen als pastor ging werken. 
De werkgroep ouderenviering was blijkbaar door pastor Myriam goed 
geïnformeerd want na afloop werd pastor de Wolff nog getrakteerd op een 
mooi boeket. 
 

Afgelopen maandag 7 mei was de jaarlijkse grote schoonmaak van onze kerk. 
Het is elke keer weer een hele klus, maar de meeste vrijwilligers weten precies 
wat ze moeten doen en daardoor verloopt alles heel soepel. En aan de 
innerlijke mens wordt ook goed gedacht en dat vergroot natuurlijk ook de 
arbeidsvreugd. Bij deze nog dank aan alle vrijwilligers. Ook dank aan de 
vrijwilligers Anna Peters en Anna Harms die heel veel jaren hebben 
meegedaan met de grote schoonmaak. 
 

De werkgroep kerkschoonmaak is nog op zoek naar twee vrijwilligers die mee 
willen doen in de periodieke schoonmaak van de kerk. Als u belangstelling 
heeft kunt u zich aanmelden bij   Antje Lambers   of        Sientje Walda. 

 

Ik wens u allen een goede vakantieperiode toe. JS 
 

ROMMELMARKT SPULLEN VOOR PAROCHIECONTACTDAG  
 

Om zoveel mogelijk weer “oude” spullen te verzamelen voor 
de rommelmarkt geeft de werkgroep u de mogelijkheid om 
uw 2e hands artikelen in te leveren bij de kerk. 
 

Op zaterdag: 26 mei, 2 en 9 juni  
van 10.00 uur tot 11.00 uur 

 

Ook kunt u een afspraak maken met Johan Peters     
Verl.v. Echtenskanaal nz 15      tel: 0591- 317570 

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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PAROCHIECONTACTDAG ZWARTEMEER 
 

Onze jaarlijkse open dag van de Rooms-
katholieke kerk wordt dit jaar op  

Zondag 10 juni 2018  

op het plein voor de 
 “Verrijzeniskerk” gehouden.  

 

Tegelijk met de contactdag is er ook een  

Rommelmarkt vanaf 9.00 uur en 
Eucharistieviering om 9.30 uur 

Pastoor Okonek zal voorgaan in deze mis en onze 3 kerkkoren, St. 
Caecilia, Young People en Yaëla zullen een feestelijke en religieuze 
bijdrage leveren. Om 12.00 uur is de trekking van het lot op het kerkboekje. 

Iedereen is welkom, we houden open huis, 

want samen met u willen we bouwen aan een gemeenschap in Zwartemeer 
waarin geloof en dagelijks leven met al hun facetten centraal staan. We willen 
u uitnodigen om te ervaren wat een gemeenschap van gelovigen u allemaal te 
bieden heeft, tevens een zinvolle en inspirerende ontmoetingsdag met mensen 
van overal.  
 

Een interessante dag met leuke activiteiten, mogelijkerwijs nog met optredens 
van kerkkoren uit onze parochie/buurtlocaties, verkoop van prachtige 
bloemstukjes voor weinig geld, Rozijnenbollen, het bekende smakbrood, tarwe 
en roggebollen, diverse soorten koeken waaronder de overheerlijke veenbes-
en gevulde koeken, allemaal uit de ambachtelijke bakkerij in het Veenpark. 
 

Ook kunt u weer een gokje wagen o.a. door mee te doen aan het welbekende 
Rad van Avontuur met aantrekkelijke vleesprijzen (we draaien maar een 
beperkt aantal rondes)  of met het 21-kaartspel. Ook voor kinderen is er iets te 
doen; een springkussen en eventueel enveloppen of leuke knuffels trekken.  
 

Centraal in dit geheel staat het terras, gezellig aangekleed, en de plek om 
eens gezellig bij te kletsen en de onderlinge band te versterken. We bieden 
koffie, drankjes en hapjes aan tegen lage prijzen.  
De Parochiecontactdag zal besloten worden met een aantal trekkingen van 
diverse verlotingen om 16.00 uur. Zo zal de trekking van de Paaskaars, 
parochieblad en de Grote verloting. verricht worden  
 

BIJ INLEVERING VAN UW NAAM EN TEL NR. OP VOORBLAD VAN DIT 
PAROCHIEBLAD BIJ INGANG KERKPLEIN HEBT U KANS OP PRIJS; 

 
De toegang is gratis 

De totale opbrengst van deze dag gaat besteed worden aan de bouw van een nieuwe 
garage met opslagruimte. 
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De kerk: een mysterie (2) 
Dat de Kerk een mysterie is, blijkt misschien nog wel het 
duidelijkste in een beeld dat voor de Kerk gebruikt wordt. 
Dit beeld wordt al in het eerste hoofdstuk van Lumen 
Gentium genoemd, en wordt voor het eerst door Sint-
Paulus gebruikt in zijn brieven: de Kerk als lichaam van 
Christus (Romeinen 12; 1Korintiërs 12; Efeziërs 4 en 5; 
Kolossenzen 1).  

Dit is niet moeilijk te begrijpen, en ook eenvoudig voor te stellen. 
Een lichaam heeft ledematen die je aan de buitenkant ziet, en ín het lichaam 
bevinden zich de organen die je niet ziet, maar die wel wezenlijk zijn. Elk 
lidmaat en elk orgaan heeft zijn eigen functie en draagt bij aan het functioneren 
van het gehele lichaam. Eigenlijk kan niets gemist worden om het geheel goed 
te laten werken. Je kunt wel enige gradatie aanbrengen. Het missen van een 
vinger of een teen is minder ingrijpend dan het missen van een hele arm, om 
over het hoofd of het hart nog maar te zwijgen. Als die ontbreken leeft het 
lichaam niet meer. Maar eigenlijk kunnen we niets missen. 
 

De Kerk wordt ook een lichaam genoemd, omdat het uit vele ledematen (en 
organen) bestaat die ieder hun plek en hun taak hebben: de gelovigen. Er zijn 
gelovigen die heel zichtbaar zijn, maar er zijn er ook die onmisbaar op de 
achtergrond werken. Het gaat erom dat ieder zijn of haar plaats leert ontdekken 
en verantwoordelijkheid voor het geheel wil nemen. Het geheel kan 
functioneren als het samen werkt. Er is ook een centrale aansturing nodig die 
ieder lidmaat tot zijn of haar recht laat komen, van ieders talenten profiteert en 
ook weet bij te sturen.  
 

Dat de vele afzonderlijke leden van de Kerk een lichaam vormen, is een 
mysterie, een geestelijke werkelijkheid, een werkelijkheid van de heilige Geest. 
Hij houdt het geheel samen en probeert het steeds meer samen te brengen, 
want afzonderlijke ledematen hebben soms de neiging een eigen weg te gaan 
of solistisch op te treden.  

COLUMN MGR. RON VAN DEN HOUT 
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Het onzichtbare hoofd van de Kerk is Christus. Door zijn aansturing houdt Hij 
het geheel bij elkaar. Dat doet Hij door de heilige Geest. Wij zijn dus samen 
de Kerk van Christus. Deze staat onder leiding van paus en bisschoppen die 
het zichtbare hoofd zijn van het geheel (de paus) of van een deel van het volk 
Gods (de diocesane bisschoppen). Zij geven op concrete wijze sturing aan het 
hele lichaam. 
 

De Kerk is niet alleen onzichtbaar en geestelijk, ze is ook lichamelijk en 
zichtbaar in de wereld aanwezig. Het onzichtbare en het zichtbare samen 
denken is typisch en wezenlijk voor de katholieke kerk. 

+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen - Leeuwarden 

 
 

UITNODIGING VAN DE BISSCHOP 
 

Bonifatiusdagen 2018  en 25-jarig priesterjubileum 
Bisschop Ron van den Hout viert op zondag 10 juni a.s. tijdens de jaarlijkse 
Bonifatiusdagen in Dokkum zijn 25-jarig priesterjubileum. Het thema van deze 
Bonifatiusdagen is  ‘Geloof, Hoop en Liefde’:  kernwoorden van elke christelijke 
geloofsgemeenschap.  De Bonifatiusdagen zijn een meerdaags programma in 
samenwerking met protestantse zusterkerken in de stad.  Zondag 10 juni is 
om 11.00 uur de eucharistieviering met de bisschop in de Dokkumer 
parochiekerk. Vanaf 12.30 uur is de traditionele Bonifatiusprocessie door de 
Dokkumer binnenstad naar het park van de Bonifatiuskapel. Aanwezigen 
krijgen daar een lunch aangeboden door het bisdom met muzikale omlijsting. 
Voor deelname aan de lunch graag aanmelden bij mevr. Bouwman i.v.m. 
de catering: v.bouwman@bisdomgl.nl . Om 15.00 uur volgt een 
oecumenische gebedsviering met de bisschop en voorgangers van alle 
betrokken kerken.  
 
Het volledige programma vindt u op de website van het bisdom via bijgaande 
link: 
http://bisdomgl.nl/bonifatusdagen-en-25-jarig-priesterjubileum-bisschop-van-
den-hout/ 
 
 

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) 
 

mailto:v.bouwman@bisdomgl.nl
http://bisdomgl.nl/bonifatusdagen-en-25-jarig-priesterjubileum-bisschop-van-den-hout/
http://bisdomgl.nl/bonifatusdagen-en-25-jarig-priesterjubileum-bisschop-van-den-hout/
http://www.bisdomgl.nl/
mailto:jongeren@bisdomgl.nl


 

 

 
 
 
 

 
Als het zout der aarde zijn, 

is liefdevol, bescheiden zijn, 
en wijs van hart, aandachtig zijn, 

is luisterend aanwezig zijn 
en ruimte scheppend bezig zijn, 

is trouwe vriend en troost te zijn 
en sterkte voor een ander zijn 

                is door heel weinig véél te zijn, 
zo spiegel van elkaar 

én van de Ander te zijn. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Uit: ‘Medemens 5 
Marijke de Bruijne 

Het zout der aarde… 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjdi77-75HaAhXCDcAKHaP1DhIQjRx6BAgAEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DzO7zxw4pdTk&psig=AOvVaw0AesBNN3yuQQQoQLcGtgoB&ust=1522424616382371

