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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:           Pastoor Okonek 
Vicevoorzitter:        Henk Kuhl       tel: 0591-312478 
Secretaris/Communicatie:  Mirjam Buizer      tel: 0591-349449 
Penningmeester:       Vacant 
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 z.z. 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 13 juli 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. 7 loopt van 
 4 aug t/m 14 sept 2018 

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

dag 7 & 8 juli 14de zondag  koor 

zaterdag Barger-Compas Geen viering   

 Emmer-Compas Pastoor Okonek   19.00 Heren 

zondag Klazienaveen Geen viering   

 
Zwartemeer 
 

Pastoor Okonek 
MHvD openlucht 

10.00 
Alle  
kinderkoren 

     

dag 14 & 15 juli 15de zondag  koor 

zaterdag Klazienaveen Pastoor Okonek 19.00 Care Free 

 Zwartemeer Pastor Myriam 19.00 Gem. Koor 

zondag Barger-Compas Pastoor Okonek 09.30 Dames 

 Emmer-Compas Pastor Myriam 10.00 Heren  
     

dag 21 & 22 juli 16de zondag  koor 

zaterdag Barger-Compas Pastoor Okonek  19.00 Heren  

 Emmer-Compas CV-W 19.00 Dames/Heren 

zondag Klazienaveen CV-W 09.30 Samenzang 

 Zwartemeer Pastoor Okonek 10.00 Volkszang 
     
     

dag 28 & 29 juli 17de zondag  koor 

zaterdag Klazienaveen Pastor Myriam 19.00 Samenzang 

 Zwartemeer Pastoor Okonek 19.00 Volkszang 

zondag Barger-Compas Pastoor Okonek 09.30 Dames 

 Emmer-Compas Pastor Myriam 10.00 Dames/Heren 
     

dag 4 & 5 augustus   koor 

zaterdag Barger-Compas CV-W 19.00 Heren 

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 19.00 Dames/Heren 

zondag Klazienaveen Pastoor Okonek 09.30  

 Zwartemeers CV-W 10.00 Volkszang 
 

 
 

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. 
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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 

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN 

Week 27 02 juli t/m 08 juli Pastor Myriam 

Week 28 09 juli t/m 15 juli Pastoor Okonek 

Week 29 16 juli t/m 22 juli Pastoor Okonek 

Week 30 23 juli t/m 29 juli Pastoor Okonek 

Week 31 30 juli t/m 05 aug Pastoor Okonek 

Week 32 06 aug t/m 12 aug Pastor Myriam 
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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. 
 
 

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.) 
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DRINGEND VERZOEK CENTRAAL TELEFOONNUMMER BELLEN 
 

Mensen, die vragen hebben, ongeacht welke vraag, worden verzocht het 
centrale telefoonnummer te bellen. Mocht u de voicemail krijgen, wilt u dan uw 
naam en telefoonnummer inspreken, dan wordt u te allen tijde teruggebeld. 
 

Het nieuwe centrale nummer is 06-51751592 
 

WOORD VAN DE PASTOOR 
 

Rust en bewustwording…….. 
 

Als we in Bijbelse taal spreken over de rustdag dan lezen we in het 
scheppingsverhaal dat God op de zevende dag zijn werk had voltooid. Hij 
rustte uit van het werk dat Hij gedaan had. Al aan het begin van de schepping 
laat God ons weten dat de sabbat in de joodse traditie en de zondagsrust in 
onze christelijke traditie een functie heeft. Naar mijn gevoel nemen we dit 
gebod tegenwoordig niet meer serieus. In ons drukke bestaan hebben wij het 
gevoel dat we juist op die rustdag van alles moeten doen waar we dagelijks 
niet aan toekomen. Op zondag gaan we sporten en soms winkelen en kunnen 
we onze boodschappen nog even doen. De vraag is dan: 
 

“Verliezen we onszelf niet”? 
 

Door alle multimedia, waaronder telefoon en internet, die ons heel veel goeds 
opleveren, zijn we tegenwoordig ook 24 uur per dag bereikbaar. In de trein en 
op het terras zien we mensen regelmatig op hun telefoon kijken en tussendoor 
nog even een berichtje sturen. In de rust van het moment worden we telkens 
opnieuw afgeleid door de wereld om ons heen. God laat ons in het 
scheppingsverhaal zien dat juist die rustdag heilig is. Op die dag rust Hij uit 
van Zijn scheppingswerk. Hij laat in Zijn bewustzijn doordringen wat Hij heeft 
geschapen. De zondag, is een dag om tot onszelf te komen.  
 

De vakantietijd geeft ons gelegenheid om te ontspannen, los te laten en de 
accu weer op te laden. Juist door afstand te nemen zien we waar we nu echt 
mee bezig zijn en kunnen we door terug te blikken en vooruit te kijken onze 
levenskoers bijstellen. De zondag of een rustperiode zoals de vakantie, heeft 
God aan ons gegeven om een gelukkiger mens te worden. Om ons bewust te 
laten zijn van Zijn schepping en de liefde van God en de mensen om ons heen.  
 

Dat wij door deze tijd bewust te ervaren kracht en energie krijgen om steeds 
opnieuw weer op weg te gaan. Ik hoop dat wij daardoor weer inspiratie en 
creativiteit krijgen om elkaar te inspireren. Graag wil ik u allen, mede namens 
pastor Myriam een mooie vakantietijd wensen. Laten wij voor elkaar, op onze 
eigen plek of ergens in een kerk, waar u ook naar toe gaat, een kaarsje 
aansteken en God bedanken voor alles wat wij van Hem elke dag krijgen.  

         

Pastoor Józef Okonek SChr 



Klaverblad  Algemene informatie Pagina | 8 

GEZAMENLIJKE GEZINSVIERING OP 8 JULI 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Inmiddels zijn we alweer halverwege het jaar en is 
iedereen al een beetje bezig met de zomervakantie. 
Op veel locaties liggen de activiteiten in de maand 
augustus zo goed als stil. Ook het parochiebestuur 
komt in de maand augustus niet bij elkaar, maar voor 
die tijd is er nog veel te doen. 

 

Tot onze spijt moeten we al afscheid nemen van onze penningmeester Michel 
Lankhorst. De combinatie van zijn gezin, zijn werk en het 
penningmeesterschap bleek voor hem niet haalbaar. Dat heeft er wel toe 
geleid dat we een aantal taken bij de penningmeester hebben weggehaald, 
maar voor Michel was dit toch 
een grote taak. Daarom zijn we 
nu natuurlijk wel weer op zoek 
naar een penningmeester. De 
nadruk van zijn/haar taak zal 
liggen op het adviseren en 
beleid maken op financieel 
gebied. Tips zijn natuurlijk van 
harte welkom! 
 

We zijn heel blij dat we met 
behulp van de vrijwilligers 
rondom de begraafplaatsen het 
nieuwe reglement hebben 
kunnen maken. Dit gaat nu naar het Bisdom, dus we hopen u de volgende keer 
hierover meer te kunnen vertellen. 
 

Ook de automatisering verloopt voorspoedig. De financiële administratie zit al 
helemaal in het nieuwe programma Exact Online en we hopen de komende 
maanden ook met de ledenadministratie over te gaan naar DocBase. Ook dit 
kunnen we alleen maar doen doordat heel veel vrijwilligers zich hiervoor extra 
ingezet hebben en zullen gaan inzetten de komende tijd. Hier zijn we dan ook 
heel dankbaar voor.  
 

Denkt u, ik wil me ook wel graag inzetten voor de kerk, neem dan eens contact 
op met iemand van uw locatieraad. Ook al heeft u maar af en toe wat tijd, voor 
iedereen is er wel een passende klus! Want we hebben iedereen nodig. 
 

Al laatste willen we nog noemen dat we als parochie ook druk bezig zijn met 
ons privacyreglement. Mocht u de komende maanden iets van u zelf 
tegenkomen (een bericht of een foto) en u wilt dit niet, neem dan contact op 
met ons, bijvoorbeeld door het bellen van de parochietelefoon. Daar kunt u 
altijd naar toe bellen met uw vragen, opmerkingen of ideeën. 
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BEZOEK DRENTS MUSEUM 
 

In het Parochiehuis van Emmer-Compas hangt nu de replica 
van de Drentse Madonna gekregen van de heer C. Bijl 
tijdens de opening van de Mariaweek. 
We willen graag als parochie ‘Maria Hertogin van Drenthe’ 
een bezoek brengen aan het Drents museum om daar de 
échte Drentse Madonna te bekijken. Hoe mooi zou het zijn 
om met een grote delegatie te komen. Aangezien het 
schilderij niet meer zo lang in de schijnwerpers hangt, 
hebben we gedacht dit ook zo gauw mogelijk te doen.  
We willen graag dat ieder mee kan gaan, ook de mensen die geen vervoer 
hebben en ook vanuit de locaties Barger-Compas, Zwartemeer, Klazienaveen. 
De entree (€ 13,-) enz. is wel op eigen rekening.  
 

Het vertrek is vanaf de kerk Hoofdkanaal te Emmer-Compascuum. We willen 
er een gezellige middag van maken, met misschien ook een stadswandeling. 

Geef u dus op, dan gaan wij het organiseren! 
 

Ans Berendsen abpragt@hotmail.com      tel: 0591-353630  
Diny Thole     bfptholevanluyn@gmail.com  tel: 0591-351512  
 

Wanneer?  Zaterdag 14 juli 
Waarheen? Drents museum  
Hoe laat?  Vertrek 12.15 uur, vanaf RK kerk Emmer-Compascuum.  

 

VASTENACTIE 
 

Het vastenactie campagneproject 2018 is in volle gang. We vertellen u graag 
meer over tussentijdse resultaten.  

• 244 mensen zijn voorzien van hiv-medicijnen.  

• 66 vrouwen en mannen die met hiv besmet zijn hebben een 
trainingsprogramma gevolgd over ondernemerschap en 
bedrijfsmanagement. Ze kunnen dan hun eigen micro-onderneming 
opzetten van vastenactie krijgen ze dan een micro-credit  

• 72 vrouwen kregen een training over landbouw dat ze ook andere 
dingen kunnen verbouwen dan mais. Om klein vee te houden en om 
andere groenten te verbouwen. Bijvoorbeeld sojabonen.  

• De maaltijden zijn verhoogd van 1 naar 2 en soms zelfs 3 per dag  
• Schoolgeld voor de kinderen is betaald. 

 

De zusters van de Heilige Harten geven aan dat het openen van een 
bankrekening in belangrijke mate bijdraagt aan het vergroten van de 
waardigheid en de zelfstandigheid van de deelnemers.  
 

Iedereen heel hartelijk bedankt voor de ondersteuning! 
 
 

javascript:handleMailto('mailto:abpragt@hotmail.com');return%20false;
mailto:bfptholevanluyn@gmail.com


Klaverblad  Algemene informatie Pagina | 11 

RK BEGRAAFPLAATS ST. JOSEPH ZOEKT RECHTHEBBENDEN 
 

Barger-Compascuum heeft al jaren een kerkhof, 
waar we trots op mogen zijn. Al generaties lang 
worden onze inwoners daar begraven en altijd wordt 
dit kerkhof heel goed onderhouden. 
 
Maar er komt bij het beheren van een kerkhof meer 
kijken. Zo is het verplicht dat het openbaar is wie er 
op het kerkhof begraven is. Dat is een van de 
redenen, dat we (opnieuw) in kaart hebben gebracht 

wie er op het kerkhof begraven liggen. Maar we komen ook graag in contact 
met de nabestaanden. Want wij willen hen informeren over alle veranderingen, 
die er al zijn en veranderingen, die er de komende tijd aankomen.  
 
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 de nabestaanden. Als er van u familie begraven ligt, kunt 
u ons: 
 

mailen:  begraafplaatsen.mhvd@gmail.com  
bellen:  Parochie Maria, Hertogin van Drenthe tel: 06-51751592   

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.  

 
Als u iemand kent, die 
mogelijk rechthebbende is, 
wilt u hem/haar dan op dit 
bericht wijzen? 
 
 
 
 
 
  Locatieraad Barger-Compas 

Parochie  
Maria, Hertogin van Drenthe 

 

mailto:begraafplaatsen.mhvd@gmail.com
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BEDEVAART NAAR HEEDE IN DUITSLAND 
 

 
Bedevaart naar Heede in 

Duitsland 
op vrijdag 31 augustus 2018  
vanuit de Kanaalstreek en 

Zuidoost-Drenthe 
 
Ook dit jaar gaan we weer 
samen op bedevaart. Ons 
reisdoel is opnieuw het 

bedevaartsoord Heede in Duitsland. Vanuit Zuidoost-Drenthe ongeveer een 
uur rijden in de auto of bus.  
 

Heede is een dorp aan de Eems in Nedersaksische Emsland, op ongeveer 7 
kilometer van de Nederlandse grens bij Bourtange (Groningen). Tussen 1937 
en 1940 hadden hier vier kinderen (Grete Ganseforth, Anni Schulte, Maria 
Ganseforth en Susanne Bruns) verschijningen van de H. Maagd Maria. Het 
was de tijd van het opkomende nazisme in Duitsland. Vanwege de toeloop van 
pelgrims kregen de kinderen tegenwerking van de nazi’s. Ze werden meerdere 
malen verhoord en zelfs een tijdlang opgesloten in een psychiatrische 
inrichting. Ondanks de hevige tegenwerking bleven de kinderen getuigen van 
hun verschijningen. Tot 3 november 1940 werd Maria wel vele malen op 
verscheidene plaatsen waargenomen. Heede groeide uit tot een 
bedevaartsoord en op 25 maart 2000 werden de verschijningen erkend door 
de plaatselijke bisschop, de bisschop van Osnabrück. Onze Lieve Vrouw wordt 
in Heede vereerd als ‘Koningin van het Heelal’ en ‘Koningin van de Arme 
Zielen’. 
 

Net als voorgaande jaren vertrekken we weer vanuit Klazienaveen vanaf het 
plein bij de RK-kerk. Net als vorig jaar om 9.00 uur. We hopen aan het begin 
van de avond weer terug te zijn. 
 

U kunt zich – voor zaterdag 25 augustus a.s. – opgeven bij de 
parochieadministratie, geopend woensdag van 9.30 tot 11.45 uur en van 
14.00-16.00 uur. 
Wilhelminasingel 2a, 7741 HK Coevorden:  
tel: 0524-512776, email: R.Pa1@kpnplanet.nl   
In het volgende parochieblad zullen wij u informeren hoe het programma van 
de dag eruit zal zien en wat de kosten voor de busreis inclusief 
programmaboekje zullen zijn. Deze kosten kunnen op vrijdag 31 augustus a.s. 
bij de bus worden voldaan. U dient zelf voor uw eten en drinken te zorgen. 
Deelnemers worden vriendelijk verzocht om op vrijdag 31 augustus a.s. om 
8.45 uur in Klazienaveen te zijn. We vertrekken vandaar precies om 9.00 uur.  

mailto:R.Pa1@kpnplanet.nl
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D e  p a r o c h i e r a a d  
w e n s t  u  e e n 

IMPULSDAG LITURGIE  
 

 
IMPULSDAG LITURGIE 

zaterdag 13 oktober 2018 
 

Eens in de twee jaar wordt er een ‘Impulsdag’ georganiseerd voor de 
voorgangers van Woord- Communievieringen. Daarbij wordt geprobeerd aan 
hen ondersteuning en handreikingen te geven voor de vieringen. Dit jaar is de 
Immanuelparochie aan de beurt om de Impulsdag te organiseren. De 
voorgangers in avondwaken en de lectoren willen we er deze keer ook bij 
betrekken. 
 

Wij nodigen alle voorgangers en lectoren van harte uit om deze interessante 
dag mee te beleven, elkaar te ontmoeten en feedback te geven op ieders 
manier van vieren. We kunnen altijd van elkaar leren. 
 

De Impulsdag is gepland op 13 oktober 2018, aanvang 10.15 uur. Locatie: 
O.L.V. Koningin van de Vrede, Zusterweg 19, 7765 AX  Weiteveen 
 

Het programma is als volgt: 
* Inleiding door onze bisschop monseigneur R. van den Hout –  
 Psalmen in de Bijbel en in de liturgie. 
* 1e workshop door Tjitze T. Tjepkema, pastoor in de Immanuelparochie – 

Liturgie en volksdevotie. 
* 2e workshop door Frans J.M. Wielens, diaken in de Immanuelparochie –  
 Plek en plaats van de diaken in de liturgie. 
* 3e workshop door Joost Jansen, norbertijn van de Abdij van Berne, prior van 

de abdij, pastoor van de parochie Heilige Augustinus en redacteur van 
Katholiek.nl. 
We sluiten de dag om 15.30 uur af met een vesperviering. 

 

Opgave graag vòòr 15 september 2018.  
Voor opgave, meer informatie en het volledige programma: 
 

Marjan Tholen -  Weiteveen     olv.parochie@hetnet.nl 
Hennie Huser -  Nw.-Schoonebeek henniehuser@hetnet.nl  
Els Hindriks -  Schoonebeek   hindriksels@gmail.com  
Miny Soppe - Steenwijksmoer  minysoppe@home.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:olv.parochie@hetnet.nl
mailto:henniehuser@hetnet.nl
mailto:hindriksels@gmail.com
mailto:minysoppe@home.nl
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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 



Klaverblad  Barger-Compascuum Pagina | 16 

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 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    
H. Linnemann  tel: 0591-349333 
E-mail: rkjoseph@live.nl  
of een briefje in de brievenbus van de pastorie.   
 
 
CONTACTPERSOON BEZORGING 
Truus Dijck  
Posthoorn 7 
7884 PA Barger-Compascuum 
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 

 

Zaterdag 7 juli  
voor de intenties aangevraagd voor deze dag wordt gebeden op zondag 
15 juli omdat er geen viering is. 
Willie Menzen, ouders Wehkamp-Alberts, gezusters Wielage, ouders Hake-
Cramer, ouders Tubben-Keizer, ouders Berends-Lippold, Wout Verwer, 
Bernard Lucas Gepken, Geert Hartmann, Maria Gezina Brijan-Lingenaar. 
 

Let op! Zondag 8 juli  
Openlucht gezinsviering MHvD 10.00 uur in Zwartemeer  

 

Zondag 15 juli 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, gezusters Wielage, 
ouders Hake-Cramer, moeder van altijddurende bijstand, Gretha Gepken- 
Muter, Geert Hartmann, Maria Gezina Brijan-Lingenaar, ouders Hake-Luken. 
 

Zaterdag 21 juli 
Wim Wehkamp, Willie Menzen, gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, 
Hendrik Dijck, Wout Verwer, Geert Hartmann, Maria Gezina Brijan-Lingenaar, 
ouders Hölscher-Arling.  
 

Zondag 29 juli 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, ouders Cramer-
Tubben, gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, Jo Berens, ouders Tubben-
Keizer, Geert Hartmann, Maria Gezina Brijan-Lingenaar. 
 

Zaterdag 4 augustus 
Willie Menzen, Karin Drent, ouders Wehkamp-Keuter, gezusters Wielage, 
ouders Linnemann-Rass, ouders Hake-Cramer, Wout Verwer, ouders Peters-
Lingenaar, Mieke Peters-de Vries, Geert Hartmann, Maria Gezina Brijan-
Lingenaar. 
 

KOSTERS 
 

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

 

I.v.m. de zomervakantie is er de komende 2 maanden geen ouderenviering. 
De eerstvolgende ouderenviering is op: 
 

donderdag 13 september. 
Noteert u het alvast in uw agenda??? 

 

OUDERENVIERING 
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 PAROCHIEBUREAU 
 

Tijdens de vakantieperiode van 2 t/m 30 augustus is het parochiebureau 
gesloten. Vanaf 6 september zijn we weer aanwezig. 
Uw intenties kunt u in een envelop inleveren bij de pastorie! 
 

 

OPROEP 

 
Voor locatie Barger-Compascuum, zijn we op zoek naar misdienaars en 
acolieten.  

 

Je kunt contact op nemen met: 
Marja Grummel, tel:0591-348843 

 

RK BEGRAAFPLAATS ST. JOSEPH ZOEKT RECHTHEBBENDEN 
 

Voor dit artikel zie blz 11 in het gedeelte Algemene informatie.  
 

 

KOFFIEDRINKEN!! 
 

Zondag 15 en 29 juli 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 

D e  l o c a t i e r a a d  w e n s t 
i e d e r e e n  e e n

 
 

LOCATIERAAD 

tel:0591-348843
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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:   Alidus 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 
 

Zaterdag 7 juli  
Greetje Schulte-Heller, ouders Siekman-Gers en kinderen Gerard, Herman en 
Gea, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Pa en 
Gea en Hans Sulman, overl. ouders Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina Wolthuis-
Weghorst, Gerard Mensink, Truus Over-Meijer, Hendrik Koop en Annie Koop-
Schoemaker, Diny Hendriks, Johann Hermann Spijker, Hendrik Wessel en 
Geertruida Wessel-Alberts, Jan Caspers, Renk Kuper, fam. Kuper-Wolbers, 
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, 
Angela Gesina Ellermann-Tiben, Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, 
Henk Scheven, Geert Harm Thole, Johannes Teiken en Maria Judith Teiken-
Twickler, Hennie Bredek, Ria Kaijser-Dijck, Henk Thole,voor ouders van 
ongedoopt gestorven kinderen. 
 

Let op! Zondag 8 juli  
Openlucht gezinsviering MHvD 10.00 uur in Zwartemeer  

 

Zondag 15 juli  
Greetje Schulte-Heller, ouders Siekman-Gers en kinderen Gerard, Herman en 
Gea, Theo van Mensvoort, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, 
fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, 
echtpaar Wolters-Twickler, Willem en Herman Buurman, Maria Margaretha 
Ahlers-Hoezen, Johann Hermann Spijker, ouders Thole-Kloppenburg, Renk 
Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus Welling, Alida Adriana 
Hulsebosch-Schoorl. 
 

Zaterdag 21 juli  
Greetje Schulte-Heller, Hendrik Trip en Engelina Trip-Welling, Boelie Rouw, 
overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Jan Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne-
Wessel, Albert Heijne, Klaas de Vries en Annie de Vries-Twickler, Renk Kuper, 
overl. ouders Kuper-Wolbers en zoon Herman, Hennie en Riet Deiman-
Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, Henk Scheven, Rika 
Harms-Schulte. 
 

Zondag 29 juli  
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Jan Kasper 
Heijne en Maria Gesina Heijne-Wessel, ouders Thole-Kloppenburg, Renk 
Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus Welling.  

 

U leest in het volgende Klaverblad wanneer we  
weer beginnen. Voor nu wensen we u een 

KVE 
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KOSTER VAN DE WEEK 
 

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 
ma 23 juli  t/m  zo 29 juli  José Wessel    06-27369063 
ma 30 juli  t/m  zo 05 aug Margriet Ahlers   0591-354093 
ma 06 aug  t/m  zo 12 aug René Berendsen  0591-353630 
ma 13 aug  t/m  zo 19 aug Diny de Roo    0591-351697 
 

PAROCHIEBUREAU 
 

JULI                 AUGUSTUS 
do 12  Tiny Hogenbirk       do 02  Christa Schut 
do 19  Tonny Thole        do 09  Mieke Hoesen 
do 26  Bernadette de Roo     do 16  Tilda Heine 
 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

datum misdienaar/acoliet lector 

za 07 juli Rianne Hoesen          Larissa Witteveen Jorinde Wessel 

zo 15 juli Inge Bolk                          Annemiek Bos Jolien Dijck 

za 21 juli Marell Mulder             Chantal Witteveen Diana Pomp-Tiben 

zo 29 juli Naomi Emming                       Astrid Bolk Janique Dijck 
   

BLOEMVERSIERING 
 

Gr 4  M. Tromp   0591-354507   09 juli t/m 22 juli  
M. Spijker   0591-353482 

 

Gr 1  B. de Roo   0591-351878   23 juli t/m 05 augustus 
    M. Graafsma  0591-224161 
 

KERKSCHOONMAAK 
 

GROEP   PERIODE 
Groep 1   23 juli  t/m  27 juli 
Groep 2   27 aug  t/m  31 aug 
 

 

Groep   Periode  
Groep 3  09 juli  t/m  13 juli 
Groep 1  23 juli  t/m  27 juli 

 
 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
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EXAMEN 
 

Iedereen 
die geslaagd is gefeliciteerd 

 
en degenen die gezakt zijn of een 
herkansing hebben, veel sterkte 

 

Locatieraad 
 

GEEN CONTACTMIDDAG JULI & AUGUSTUS 
 

In juli en augustus is er geen contactmiddag, voor iedereen van 70 jaar en 
ouder, maar de eerstvolgende keer is deze middag op: 
 

4 september en begint om 14.00 uur met een viering. 
Noteert u dit vast in uw agenda!!! 

 
 

VERLOTING PAASKAARS 2017 
 

Op zondag 17 juni heeft pastoor Okonek de 
trekking van de verloting van de paaskaars 
verricht. De gelukkige winnaar is geworden: 

Margriet Ahlers. 
Van harte gefeliciteerd! 

 

 

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

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

A.M. Vos-Zomer Roswinkelerstr. 73 Roswinkel 7895 AN 29-7-1939 

A.H. Tholen- 
Hartmann 

Bertus Kerkhofstr 6 
 

EC 
 

7881 AX 
 

30-7-1939 
 

M.E. Trechsel- 
Konen 

Oosterdiep WZ 25 
 

EC 
 

7881 GL 
 

31-7-1942 
 

H. Hogenbirk Zr Damasastraat 2 EC 7881 MP 1-8-1941 
 

 
In verband met de wet op privacy: 
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.  

 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 1 AUGUSTUS  

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
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Overleden 
Op 25 mei is, overleden onze parochiaan  

Maria Gezina Sulman-Welling 
Op woensdag 30 mei werd er voor haar een avondwake gehouden.  
De uitvaartdienst werd gehouden op donderdag 31 mei.  
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.  
Dat zij mag ruste in vrede. 

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

 
 
 
 
Op 29 mei is, overleden onze 
parochiaan  
 

Anna Geziena Caspers-Hoezen  
Op vrijdag 1 juni was er gelegenheid om afscheid van haar te nemen in de 
aula naast de kerk. De plechtige uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 2 juni, 
waarna ze te ruste werd gelegd op ons parochiekerkhof.  

Dat zij mag ruste in vrede. 

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

 
 
 
 
 
Op 8 juni is, overleden onze  
parochiaan  
 

Herman Sturre 
Op dinsdag 12 juni was er gelegenheid om afscheid van hem te nemen in de 
aula naast de kerk. De gezongen uitvaartdienst vond plaats op woensdag 13 
juni, waarna de crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden in het 
crematorium te Emmen. Dat hij mag ruste in vrede. 
 

We wensen de families  
heel veel sterkte met dit verlies. 

FAMILIEBERICHTEN 
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MARIAWEEK 
 

MARIAWEEK, dat mag met hoofdletters.  
Want, net als het leven van Maria eenvoudig 
begon- en uitgegroeid tot een hele belangrijke 
vrouw, zo is het ook gegaan met de Mariaweek. 
Klein begonnen maar uitgegroeid tot een 
prachtige week. 
 

− Twee kinderen die de deuren openden.   

− Een prachtige opening waarbij dhr. Cees Bijl 

Maria echt in het 

licht zette. 

 

− De prachtige replica van de Drentse Madonna, 

als geschenk voor de parochie. 

− Mariska die gastdame was en de opening 

presenteerde. 

− Sandra die het prachtige Ave Maria van 

Schubert zong 

− Diny die het ontstaan en de route uitlegde  

− Jorinde met zoontje Lenn zong ‘Nu dat jij er bent’. 

− Een expositie die straalde in het licht en die mogelijk gemaakt is door u 

die alle beelden en schilderijen aan ons beschikbaar gesteld hebben. 

Onze grote dank voor die inzet.  

− Het aantal bezoekers: 1027  

We hadden het niet durven dromen bij de opening  
− De Mariakoekjes werden erg ludiek gevonden  

en ze smaakten lekker. 

− De Maria Vespers, met dit jaar de expositie  

erbij en voor het eerst op de speciale Mariadag.  

− De rondgang over het kerkhof.  

− Het bezoek van de ouderen van alle 4 de locaties.  

− De kinderen van De Hoeksteen die gezamenlijk kwamen en die van de 

St. Theresiaschool uit Barger-Compascuum, zelfs helemaal op de fiets. 

− De vrijwilligers die elke dag maar weer voor het toezicht zorgden en voor 

de koffie. 

− De Maria-avond met heel veel belangstelling en met inbreng van alle 

koren en solozang.  

− Een Mariabingo en een quiz. 



 

Klaverblad  Emmer-Compascuum Pagina | 26 

Alles samengevat:  
Het was een prachtweek, waarbij Maria 
‘In het licht- maar ook helemaal in het 
zonnetje gezet is. En ook buiten scheen 
de hele week de zon, wat er 
waarschijnlijk voor zorgden dat er 
mensen uit de wijde omtrek, en niet 
alleen uit Drenthe, de weg naar de 
expositie vonden, in de auto of op de 
fiets.  We kijken dankbaar en blij terug 
op al het werk wat gedaan is maar vooral 
ook het resultaat wat er is bereikt in samenwerking van een hele parochie, om 
trots op te zijn! Iedereen die op wát voor manier dan ook, mee heeft geholpen: 
Dank voor zijn/haar inzet en ook voor het bezoek. 

 

Het gastenboek en het fotoboek komen in het Parochiehuis ter inzage te 
liggen zodat u het nog vaak eens kunt bekijken. 

 

Hartelijk bedankt allemaal. 
 

BEZOEK DRENTS MUSEUM 
 

In ons Parochiehuis hangt nu de replica van de Drentse 
Madonna gekregen van de heer C. Bijl tijdens de opening 
van de Mariaweek. 
We willen graag als parochie ‘Maria Hertogin van Drenthe’ 
een bezoek brengen aan het Drents museum om daar de 
échte Drentse Madonna te bekijken.  
 

Zie voor verdere info bij Algemene informatie op blz 10 
 

MARIABEELD 
 

In de afgelopen weken hebben we voor het nieuwe Mariabeeld een aantal 
giften mogen ontvangen. Van de zusters € 250,-- en nog een gift van € 50,-- 

Dank ook aan iedereen die aan de collecte bijdraagt. 
 

GLAZEN POTTEN GEVRAAGD 
 

Met de Mariaweek hebben we weckpotten gebruikt om onze 
kwasten te spoelen maar dit soort grote glazen (Hak) potten 
of oude weckflessen (1 ltr.) willen we nog graag hebben. In 
november is er weer de rondgang over het kerkhof met 
Allerzielen daar willen we ze gebruiken om waxinelichtjes in 
te zetten. We vragen uw hulp om potten te verzamelen. Ze 
mogen gebracht worden bij het parochiebureau in Emmer- 
Compascuum. Alvast hartelijke dank. 
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LET OP: WIJZIGING OPENINGSTIJDEN PAROCHIEBUREAU 
 

In de vakantietijd is het parochiebureau NIET op maandag open maar alleen 
op:  

donderdag van 11.00 - 12.00 
zaterdag  van 10.00 – 12.00 stuurgroep aanwezig. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NIEUWS VAN DE HOEKSTEEN 

 

Oud papier inzameling: 
Op onderstaande datum staat de container 
voor oud papier voor de laatste keer vóór de schoolvakantie op de 
parkeerplaats van de kerk. We hopen dat u het papier daarna weer wilt 
bewaren. Na de vakantie komt er een nieuw rooster. 
 

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 
 

Slotviering 
Op 9 juli vieren we het slot van dit schooljaar.  
De viering is om 9.00 uur en pastoor Okonek zal 
voorgaan. Iedereen is van harte welkom. 

 

Kinderen en team van basisschool ‘De Hoeksteen’ 

wensen u een fijne vakantie 
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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 tel: 0591-314493 
Secretaris:                VACANT 
Budgethouder:              Jan Dobbe     tel: 0591-317268 
Catechese:                Gerda Reuvers 
Diaconie:                 Ria Bakker     tel: 0591-315252 
Gebouwen:               Henk Oost     tel: 0591-312080 
Liturgie:                 Albert Bruinewoud tel: 0591-314698 
Communicatie/Gemeenschapsopbouw: VACANT 
 
 

REDACTIEADRES 
henricusparochie@hetnet.nl 
 
 

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

MELDEN STERFGEVAL 
Bij een sterfgeval kunt u zich in verbinding stellen met uitvaartleider  
H.J. Harmes               tel.: 0591-394528    mobiel 06-22480061  b.g.g. 
E.Seubers-Wittendorp      tel.: 0591-707101    mobiel 06-38965889 
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 8 juli      Openlucht gezinsviering MHvD 10.00 uur in Zwartemeer  
Lubertus Beukers en Maria Magretha Hemel en Johannes Hermannus Hemel 
en overl fam., Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Toon Veringa 
overl. ouders Bruins-Arling, Angela Dina Ellerman en Steffen Groen, Tinie 
Robben-Valke, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van 
der Werf, Adriana Catharina Peters-Rademaker, Margaretha Aleida Wessel-
Lambers. 
 

Zaterdag 14 juli  
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, Jo Eikens en zoon Jo,  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, Margaretha 
Aleida Wessel-Lambers. 
 

Zondag 22 juli  
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Tinie Robben-Valke, Sophia 
Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Margaretha 
Aleida Wessel-Lambers. 
 

Zaterdag 28 juli  
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Martinus Prinsen en Maria 
Aleida Koop, Maria Catharina Speller-Siekman, Willem Wittendorp, Jo en 
Grietje Wesseling-van Os en zoon Benny, Hendrikje Welink, Geertruida 
Hendrika Koster-Heijnen, Hein en Riek Wubbels, Tinie Robben-Valke, Sophia 
Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf. 
 

OUDERENVIERING 

 
Op woensdag 01 augustus is er om 10.00 uur 

een eucharistieviering in de Dillehof, bestemd voor 
de bewoners van de Dillehof en de Melde. 

 
 

CONTACTMIDDAG VOOR OUDEREN 

 
Noteert u alvast:   
De volgende contactmiddag is 18 september. 

 
Leo Mensen 

tel: 0591-317060 
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MISDIENAARS EN ACOLIETEN 

 
Za 14 juli  S. Karstenberg  H. Slip     S. Welling   S. Koekoek 
Za 28 juli  E. Kuhl      K. Gasienicka   
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

02 juli t/m  08 juli  J. Lohuis   0591-313286 
09 juli  t/m   15 juli  H. Beukers  0591-315725 
16 juli t/m  22 juli  A. Peters   0591-313627 
23 juli  t/m  29 juli  M. Koop   0591-312241 
30 juli t/m   05 aug  J. Lohuis   0591-313286 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

 Zo 08 juli  A. Verdel     0591-312976 
 Za 14 juli  G. Többen     0591-317515 
 Zo 22 juli  G. Timmerman  0591-317726 
 Za 28 juli  B. Menzen     0591-316132 
 

NIEUWS VAN DE SCHOLEN 
 

datum   tijd     gelegenheid 
Di 10 juli  20.00 uur  Locatieraad 
Di 17 juli  19.00 uur  Redactie Klaverblad 
 

NIEUWS VAN DE SCHOLEN 
 

OUD PAPIER MIDDELKOOPSCHOOL 
 

         De container staat doorlopend aan De Strijp 
         in het tuinbouwcentrum.  
 

OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL 
 

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

FELICITATIES 
 

 
Wij willen allen 

die de komende periode 
iets te vieren hebben, 
namens de parochie, 

van harte feliciteren. 
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FAMILIEBERICHTEN 

Overleden              24 mei 

Roelof de Boer 
72 jaar, Neptunusbaan 25 

 
24 mei                                  26 mei 

Anna Jantje Roling-van Hoorn     Adriana Catharina Peters-Rademaker 
74 jaar, De Schoepen 100               61 jaar, Meridiaan 110 
 

09 juni 

Margaretha Aleida Wessel-Lambers 
87 jaar, Dordsedijk 

 

Dat zij mogen rusten in vrede… 
 

NIEUWS UIT DE LOCATIERAADSVERGADERING VAN 08 mei 2018 
 

Gasten: leden kerkhofcommissie 
 

1. In de vergadering is een bijzonder welkom geheten aan de leden van 
de kerkhofcommissie en Henk Oost, nieuwe portefeuillehouder 
gebouwen. Bennie Dillerop was voor de laatste keer aanwezig. 
 

2. Met de kerkhofcommissie is uitgebreid gesproken over de noord- en 
oostgrens van het kerkhof waar een aantal werkzaamheden verricht 
moet worden. Tevens kwam het verwijderen van de lindeboom aan de 
orde. Deze is helemaal hol van binnen. Er is voorgesteld om geen 
nieuwe boom te plaatsen, maar een Mariagrot.  
 

3. Verder zijn de volgende documenten besproken: 

• Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen 

• Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen 

• Grafakte 

• Albert Bruinewoud maakte nog een compliment naar de 
kerkhofcommissie. Op 5 mei zijn i.v.m. dodenherdenking een 
aantal wethouders op het kerkhof geweest. Zij vonden dat het 
kerkhof er keurig bij lag.   

4. Tot slot zijn er nog een aantal mededelingen gedaan: 

•   er wordt vanaf 1 mei 2018 door de kosters gewerkt met een tellijst   
voor de collectegelden. 

• pastor Myriam is de volgende vergadering afwezig i.v.m. vakantie. 
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VRIJWILLIGERSDAG 2018 LOCATIE H. HENRICUS 

 

worden ook dit jaar weer 

van harte uitgenodigd 

voor de jaarlijkse 

vrijwilligersdag 

op 

zondag 9 september a.s. 
 

Deze dag is voor alle vrijwilligers van de geloofsgemeenschap H. Henricus, hun 
partner en nog thuiswonende kinderen. Op de deze dag wordt een fietstocht 
met opdrachten georganiseerd. De lengte van de tocht is ± 20/25 km. Voor de 
mensen die niet willen of kunnen fietsen wordt er bij de kerk wat georganiseerd. 
 

De dag beginnen we om 9.30 uur met een viering waarna we koffie drinken 
met iets lekkers. Omstreeks 12.00 /12.30 uur zal gestart worden in groepjes 
van minimaal 6 personen voor de fietstocht. We verwachten dat iedereen rond 
15.30 uur terug is bij de kerk om hierna nog gezellig samen te zijn met als 
afsluiting een barbecue of buffet. Voor de lunch zullen broodjes worden 
uitgereikt en ook voor drinken onderweg wordt gezorgd. 
 

Voor deelname aan deze dag moet u zich opgeven vóór 27 augustus a.s. 
door onderstaand strookje in te vullen en in te leveren in de doos bij één van 
de uitgangen van de kerk. Mocht u vergeten zijn het strookje mee te nemen, 
geen nood, er liggen ook opgavenstrookjes bij de dozen. 
Als u op een post wilt staan bij de fietstocht kunt u dat ook vermelden.  
Er worden voor de fietstocht enkele prijsjes beschikbaar gesteld.  
 

We hopen dat veel vrijwilligers op deze dag aanwezig kunnen zijn. 
Telefonisch opgeven voor 27 augustus kan ook bij: 

Angela Dillerop  tel: 0591-313195  of  Miny Hoge  tel: 0591-314558 
 

Ondergetekende geeft zich met…….. personen op voor de 
vrijwilligersdag die gehouden wordt op zondag 9 september  
 

□ Hij/zij doet met…….. personen mee met de fietstocht. * 

□ Hij/zij blijft met…….. personen bij de kerk. * 

□ Hij/zij geeft zich op voor een post of als begeleider.  
 

Naam:……………………………..…………………………… 

Adres:………………………………………………………….. 

Tel: …………………………………………………………..… 

*Aankruisen waar u aan mee doet.

BEDANKT 
HENRICUS 

VRIJWILLIGERS 

De vrijwilligers rond de 

H. Henricuskerk in 

Klazienaveen 
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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  
Voorzitter:        Marianne Keurs tel: 0591-349088 
Secretaris: Bertha Heidotting tel: 06 55335742 
Budgethouder: Isabel Benjamins tel: 0591-311410 
Onderhoud:    Tonnie Conen tel: 0591-318374 
Catechese:     Marianne Keurs tel: 0591-349088 
Liturgie: Sandra de Jonge tel: 06 18693618 
Kerkhofbeheer: Vacant tel: 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.     
tel: 0591-316324 
 

 

ADM. BEGRAAFPLAATS + FONDS UITVAARTVOORZIENING   
Annet Harms, Kniepveen 12, tel: 06-53813195.   
Mail: r.k.begrafenisfonds@hotmail.com 

mailto:riabruinsma1@ziggo.nl
mailto:r.k.begrafenisfonds@hotmail.com


 

Klaverblad  Zwartemeer Pagina | 35 

GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 08 juli   Openlucht gezinsviering MHvD 10.00 uur in Zwartemeer   
Ouders Siebers-Siebum, Karst de Haas, Triena Wubbels-Valke, 
fam. Hoppe-Sibum, Jo Bakker-Hoppe en zoon Leon, bijzondere intentie. 
  

Zaterdag 14 juli                
Hendrik Peters, Berry Schepers, Triena Wubbels-Valke, ouders Lambers- 
Roufs, ouders Oortmann-Peters, ouders Siebers-Siebum. 
 

Zondag 22 juli            
Karst de Haas, Johan Peters en schoondochters, ouders Siebers-Siebum. 
  

Zaterdag 28 juli           
Jan Uneken en fam., ouders Tieck-Rocks en zoon en dochter,  
ouders Conen-Thöne, pa en ma Post, ouders Siebers-Siebum. 
     

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

Let op gewijzigde tijden bij de zondagsvieringen 
    

OUDERENVIERING 

 

t/m augustus 
zijn er geen ouderenvieringen 

 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

     t/m  08 juli  Jan Knol        tel: 0591-316578 
09 juli  t/m  15 juli  Jan Siebers    tel: 0591-313282 
16 juli  t/m  22 juli  Tiny Smit       tel: 0591-313472 
23 juli  t/m  29 juli  Jan Knol         tel: 0591-316578 
30 juli  t/m  05 aug  Jan Siebers    tel: 0591-313282 
06 aug  t/m  12 aug  Tiny Smit        tel: 0591-313472 
 

ACOLIETEN 

 

08 juli Geen   
14 juli Bertha Heidotting   
22 juli Marianne en Sophie   
28 juli Wander Snippe   
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08 juli Geen   
14 juli Bertha Heidotting   
22 juli Marianne  Keurs 
28 juli Annie Bartels 

   
Datum  2e Collecte 
t/m 14 september Onderhoud kerk 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

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

 

Overleden       Op 22 mei 2018 

   Maria Catharina Wubbels-Valke 
        Kamerlingswijk WZ 113 
         7894 AP Zwartemeer 
                       in de leeftijd van 86 jaar                                    Op 28 mei 2018 

Willem Strijker 
Eemslandweg 21 

7894 AA Zwartemeer 
in de leeftijd van 73 jaar 

 

Dat zij mogen rusten in vrede 

 

ZIEKEN EN BEJAARDEN BEZOEK 
 

Wilt u bezoek tijdens uw ziekte thuis belt u dan  
de contactpersonen van de werk- groep ziekenbezoek: 
Annie Lübbers   tel: 0591-315529  
Lucy Kieviet    tel: 0591-315253 
Tiny Klein           tel: 0591-393425 
Ziekenbezoeken in zieken-, verzorgings- of verpleeghuis kunt u  
aanvragen via het centrale telefoonnummer 06-51751592 van de parochie. 

LECTOREN 

COLLECTE 

FAMILIEBERICHTEN 



 

Klaverblad  Zwartemeer Pagina | 37 

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

 

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 
Tiny Klein    tel: 0591-393425 
 

VAN DE LOCATIERAAD ZWARTEMEER 
 

Oproep!!! 
Het komt de laatste tijd regelmatig voor dat er huisvuil gedumpt wordt in de 
container van het kerkhof. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Deze container 
is alleen bedoeld voor het afval van het kerkhof. Daarom willen wij via deze 
weg degene vragen die dit doet om daar mee te stoppen.   
 
De pastorie is weer bewoond 
Sinds 1 juni wonen dhr. en mevr. Fuhler in de pastorie van onze locatie 
Zwartemeer. De locatieraad wenst ze heel veel woonplezier! 
 

Bij deze willen wij alle vrijwilligers vragen om rekening te houden met de 
bewoning van de pastorie en de privacy van dhr. en mevr. Fuhler te 
respecteren. De locatieraad heeft geregeld dat de containers die bestemd zijn 
voor de kerk bij de nooduitgang achter, buiten bij de deur staan.  
Alleen deze containers mogen gebruikt worden door vrijwilligers van de kerk.  
Verzoek om oud papier achter in de kerk in een doos te bewaren en niet meer 
in of bij de schuur van de pastorie. De schuur bij de pastorie is voor gebruik 
van dhr. en mevr. Fuhler en niet meer voor de kerk.  
 

Als er vragen zijn neem dan contact op met ons.  
  Locatieraad Zwartemeer 

 
 
 
 
 

BLOEMVERSIERING 

INLEVEREN KOPIJ 
Voor het volgende parochieblad 

voor vrijdag 13 juli 2018 
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NIEUWS VAN DE BANIER 
 

Vrijdag 13 juli 2018   
staat er weer een container voor OUD PAPIER 
bij de basisschool De Banier, De Blokken 16. 

 
In deze laatste bijdragen van ons schooljaar willen wij graag als eerste de 
mensen van onze parochie bedanken voor de prachtige samenwerking. Als 
katholieke school zijn wij trots op de samenwerking die we krijgen en geven 
aan de parochie en ons dorp.  
Wij krijgen alle hulp bij de Kerstviering, Paasviering en schoolvieringen. 
Voorbereiding op de 1e Heilige Communie en het Heilig Vormsel kunnen op 
school gedaan worden en daar zijn wij allen dankbaar voor. 
 

De viertafel van deze maand (juni) staat in het teken van 3 bijzonderheden. 
Het Hoogfeest van Johannes de Doper. 
De doop is een bijzonder iets natuurlijk. Een wedergeboorte, het wegwassen 
van de erfzonde, symbool van vergiffenis. 
Johannes was een achterneef van Jezus. Hij werd gevangengenomen in 
opdracht van koning Antipas. Johannes had kritiek op het leven van de koning, 
die was daar natuurlijk niet blij mee. Maar hij durfde hem niet te doden, want 
het volk was gek op Johannes. De koningin vond dat maar zwak, maar ze kon 
haar man niet overhalen.     Ze voerde hem echter dronken en liet haar dochter 
(de stiefdochter van de koning) voor haar dansen. 
De koning liet zijn stiefdochter een wens doen...en zij wenste namens haar 
moeder, het hoofd van Johannes op een zilveren schaal. 
 

Vandaar het hoofd op een schaal... 
Het spreekwoord "Iets op een presenteerblaadje krijgen" komt daar ook 
vandaan. Iets voor elkaar krijgen zonder ervoor te werken. 
 

De 2e heilige is Bonifatius.  
De prediker uit Engeland die de Friezen wou bekeren. Hij had een feilloos 
systeem bedacht. Verwoest de afgodsbeelden van de heidenen....hun goden 
doen toch niets omdat ze niet bestaan...dus God en ik hebben gelijk. De 
Friezen konden niet tegen dat grapje toen hij hun Heilige Eik omhakte... Zij 
hakten op Bonifatius in. Hij verweerde 
zich met zijn bijbel, maar hij overleefde 
de Friezen niet. 
 

Vandaar de bijbel met een zwaard, de 
symbolen van Bonifatius.  
 

Op de plek, te Dokkum, waar zijn paard 
struikelde, welde zoet water uit de grond. 
Deze bron is nu de Bonifatiusbron. Het 
flesje wijwater komt uit die bron vandaan. 
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De 3e heilige is Antonius van Padua, onze kerkheilige.  
Hij zou haast symbool kunnen gaan staan voor onze school...de Vreedzame 
School... Antonius verkoos namelijk het dialoog boven geweld. Hij ging naar 
de Turkse sultan om gesprekken te houden, de islam te leren kennen in plaats 
van het te hekelen op afstand. Door zijn inspanningen werd de stad Jeruzalem 
weer opengesteld voor pelgrims uit Europa. 
 

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 

 
Na de laatste "weetjes" hebben we inmiddels kennis kunnen 
maken met onze nieuwe pastoor Okonek in de viering van 
zondag 27 mei met na afloop samen koffiedrinken. 
 

Een paar dagen later, namelijk op woensdag 30 mei, was hij weer present 
samen met pastor Myriam, om in de dienst voor ouderen voor te gaan. Er was 
die middag best een heel grote opkomst voor deze viering in de parochiezaal. 
Aan het eind van de dienst zegende de pastoor een tweetal Christoffel 
medailles van een parochiaan. Die parochiaan zal daar een bijzondere 
herinnering aan over houden. De pastoor had namelijk geen Nederlandse tekst 
bij zich om de medailles te zegenen. Hij deed het daarom uit zijn hoofd in de 
Poolse taal. Dat was zowel voor die ene parochiaan als voor alle andere 
aanwezigen een heel bijzonder moment, waar later bij het koffiedrinken nog 
over werd nagepraat. 
 

Op 3 juni was de pastoor weer voorganger in de viering die in het teken van 
Sacramentsdag stond. De pastoor vertelde dat met Sacramentsdag in het dorp 
waar hij werd geboren en opgegroeide iedereen een flinke schoonmaak hield 
in en om het huis om zo op een feestelijke manier het feest van 
Sacramentsdag te kunnen vieren met uiteraard een processie door het dorp. 
 

Velen van u zullen zich ook nog de jaarlijkse Sacramentsprocessie kunnen 
herinneren op ons parochiekerkhof. Het pad van de Antoniuskerk naar de 
Calvarieberg op het kerkhof was prachtig versierd met eucharistische 

symbolen die gemaakt waren van alle soorten bloemen. En 
natuurlijk kon een kelk met daarop een hostie niet 
ontbreken. De kelk was van goudenregen gemaakt en de 
hostie van witte jasmijn. 
 

Over kerkpad gesproken. Dat is al vele jaren verhard, maar 
met name het gedeelte nabij de Mariagrot was erg oneffen 
geworden waardoor het lastig werd voor mensen die 
moeilijk ter been zijn. Afgelopen zaterdag is dit pad echter 
helemaal opnieuw bestraat. Het ziet er weer mooi en strak 

uit. Dat geldt trouwens voor het hele terrein op en rond het kerkhof. 
                       Een dikke pluim voor de vrijwilligers van ons kerkhof. 
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Afgelopen weekend hadden we onze jaarlijkse parochiecontactdag of 
locatiecontactdag om precies te zijn. En dan merk je weer hoeveel vrijwilligers 
onze locatie een warm hart toedragen en er heel veel werk voor willen 
verzetten. De opbrengst wordt besteed aan de nieuwbouw van een garage. 
Het afgelopen jaar hebben we al veel onderhoud gepleegd met o.a. een 
vernieuwd dak en nieuwe kozijnen. Soms gaat het ook om kleine zaken zoals 
een nieuw slot op de voordeur van de kerk. Maar dan merk je pas hoeveel 
sleutels er nodig zijn om alle verantwoordelijke personen een andere sleutel te 
verstrekken. 
 

De werkgroep ziekenbezoek en bloemengroet is uitgebreid met Tiny Klein. Ze 
komt erbij om de taken van Lucie Kievit en Annie Lübbers te verlichten. De 
werkgroep hoopt nog vele jaren gebruik te kunnen maken van de bron van 
informatie van Lucie en Annie, want zonder informatie over zieken in onze 
locatie kan de werkgroep moeilijk haar werk doen. 
 

En dan nog een minder leuk bericht. In overleg met de locatieraad hebben we 
besloten om te gaan stoppen met ons jaarlijks kerstconcert. De laatste jaren 
nam de belangstelling sterk af en kon de kerk nog behoorlijk worden opgevuld 
door grote koren uit te nodigen, maar daar doen we het in principe niet voor. 
En natuurlijk speelt ook de concurrentie een behoorlijke rol. Want er is 
ontzettend veel keus aan kerstconcerten in een tijdsbestek van zo'n 14 dagen. 

 

Ik wens u een fijne zomer toe  
en een mooie vakantie,  JS 

 
Ook de redactie wenst 
       iedereen een  
  hele fijne vakantie 
 

GESLAAGDE PAROCHIECONTACTDAG ZWARTEMEER 
 

Zondag 10 juni 2018 hebben we met velen een hele mooie 
“open kerk” dag mogen beleven. Vele parochianen hebben 
de Eucharistie gevierd, waarin onze pastoor J. Okonek 
voorging.  
 

Veel bezoekers en belangstellenden hebben de 
rommelmarkt met marktkraampjes en ons gezellig ingericht 
terras bezocht. Er hing de hele dag door een heel gezellige 
sfeer op ons kerkplein. 

 

Gelukkig is er goed gebruik gemaakt van de gelegenheid om eens op een 
andere wijze dan gebruikelijk met elkaar te praten. Ook was het fantastisch en 
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wederom een openbaring om te zien hoe al onze vrijwilligers met zoveel plezier 
en zo’n enorm grote inzet hun taken hebben uitgevoerd. 
 

Vrijdags begint het al met ophalen van materialen, zaterdag met de opbouw 
van de markt, zondag de hele dag voor iedereen klaar staan en maandag om 
11 uur ’s morgens is alles weer opgeruimd. Ongelooflijk, maar waar.  

Super bedankt. 
Ook zijn we de lotenverkopers weer heel dankbaar, want alle loten zijn dit jaar 
weer verkocht. De opbrengst voor de nieuwbouw van een garage lijkt 
veelbelovend, het resultaat is nog niet bekend, maar we zullen het definitieve 
bedrag t.z.t. vermelden. 

UITSLAGEN LOTERIJEN 
  

    1) Paaskaars:      lotnummer  497 
 

    2) Kerkboekje:      M. Schepers-L 
 

    3) Parochieblad:   H. Peters nr 5 
                                                          

    4) Grote verloting: 
 
De winnaar van de Paaskaars is nog 
onbekend. Alle prijzen van de grote verloting 
zijn uitgereikt aan de winnaars. 
 

Bedrijven en personen die ons financieel en 
materieel gesteund hebben:  
Verwer kraamverhuur, Tieck sport en 
spelverhuur, Graco graszoden, slagerij  
Grouwe, Motor club Black Eagle, Chris en 
Grietje Temmen, Zwartemeerse Boys, 
Buurtbeheer, de Bakker van veenmuseum, 
Spar- fam. Kroeze,  Tuinbouw, Jan Strijker, Fa. 
Wolken en Fa. Kemco en Ronnie Peters.     
                                                

Alle gevers, donateurs, leveranciers, winnaars en aanwezigen 
DANK voor uw inbreng. 

 

Werkgroep Parochiecontactdag:  
                               Thea Lohuis, Ria Bruinsma, Bert Kiers en Paul van Olffen 

1e 1980 8e 2570 

2e 3478 9e 2197 

3e 2698 10e 2705 

4e 4056 11e 1268 

5e 2667 12e 492 

6e 3221 13e 776 

7e 3343 14e 1951 

  15e 427 

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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Kerken, landbouw en Laudato sí 
 

Onlangs heb ik een werkbezoek gebracht aan een 
melkveehouderij in Friesland. Het was een bedrijf met 
ongeveer 75 stuks vee. Er zijn grótere bedrijven 
tegenwoordig, maar dit bedrijf is nog een echt 
familiebedrijf. Leven en werken zijn op elkaar betrokken 
en het gezin en het bedrijf zijn niet los van elkaar te zien. 

Ik was er op uitnodiging van de Werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân. We 
hebben het bedrijf gezien en over actuele kwesties gesproken. Die zijn er 
genoeg. 
 

Bedrijfseconomisch staat de landbouwsector behoorlijk onder druk. De prijzen 
die men voor de melk krijgt zijn nauwelijks gestegen, dus de winst moet 
gehaald worden uit een grotere productie en een besparing van de kosten. 
Hiervoor zijn investeringen nodig. Verder komen er vanuit de overheid 
voortdurend maatregelen die te maken hebben met het milieu en die de kosten 
weer doen stijgen, terwijl er geen opbrengsten tegenover staan.  
 

De landbouwsector heeft in de media en de politiek geen goed imago. Ze wordt 
tegenwoordig eerder gezien als vijand van de natuur dan als beheerder van 
de natuur. Er is een kloof gegroeid tussen het steeds kleiner wordend aantal 
boeren en de burgers die steeds minder van het boeren- en tuindersbedrijf 
weten. De sector organiseert open dagen die veel belangstelling krijgen en die 
de burger de mogelijkheid geven kennis te maken met de bedrijven en de 
boeren en tuinders als mensen die hun kost verdienen met het produceren van 
ons voedsel. 
 

Ik denk dat in de agrarische sector het besef toeneemt dat er zo veel mogelijk 
duurzaam geproduceerd zal moeten worden. Zoveel mogelijk recycling en 
hergebruik. Een grotere productie alleen is niet zaligmakend, men zal ook 
moeten letten op kwaliteit en op het behoud van de natuur. Van de andere kant 
is er ook de burger die – onbewust misschien – eisen stelt aan de 
voedselproducten in de winkel die voor het milieu niet goed uitpakken.  

COLUMN MGR. RON VAN DEN HOUT 
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Er wordt nogal wat verspild en er verdwijnt nogal wat verpakkingsmateriaal in 
de vuilnisemmer.  
 

Over deze problematiek schrijft paus Franciscus in zijn encycliek Laudato sí. 
De paus heeft een praktische insteek en komt dicht bij de concrete wereld van 
de mensen. Daarmee daagt hij ons uit. Hij plaatst de milieuproblematiek ook 
in een groter verband. Het gaat hem niet alleen om het milieu, maar ook om 
de levenswijze en de moraal van de mensen en om de armoedeproblematiek. 
Deze aspecten hangen met elkaar samen. De Kerk kan aandacht vragen voor 
deze grote samenhang en voor het geluk van de mensen nu en straks, hier en 
wereldwijd. De agrarische sector, de industrie, de politiek én de burger zullen 
samen de problemen aan moeten pakken en moeten bespreken. Het eerlijkste 
is om bij jezelf te beginnen en niet meteen te wijzen naar de ander die het moet 
oplossen. Zo zat ik laatst in de auto en hoorde het nieuws dat de luchtvaart het 
meest vervuilend is van alle vervoersmiddelen. Ik dacht: ‘gelukkig zit ik in de 
auto!’ Dit is ook een voorbeeld van hoe wij in ons leven het gemakkelijkste 
naar anderen kijken in plaats van naar onszelf. De encycliek Laudato sí stelt 
ons voor een grote uitdaging. De Kerk is niet de instantie om precies aan te 
geven  wie wat moet doen, daarvoor is vakkennis nodig en die is er bij de 
bedrijfstak en bij de wetenschappers. Maar de Kerk kan wel aangeven dat de 
problemen niet los gezien kunnen worden van de mens als schepsel én 
hoogtepunt van de schepping.  
 

+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen - Leeuwarden 

 

 

Pelgrimeren is ontmoeten, samen vieren, samen delen 
en je geloof verdiepen.  Gaat u mee op zoek naar de 
roots van ons katholieke geloof? Duizenden Christenen 
gaan ieder jaar op pelgrimage met Rome als 
eindbestemming. Rome is de belangrijkste stad van 

Italië en de zetel van de paus. We gaan op zoek naar de verhalen achter 
mozaïeken, mythes en martelaren. We bezoeken de mooiste basilieken en 
kathedralen en andere interessante steden. En we gaan op bezoek bij de paus!   
 

In de herfstvakantie van 20 t/m 27 oktober a.s. organiseren we vanuit de 
Heilige Jacobusparochie een pelgrimsreis naar Rome. Voor ALLE 
parochianen van het bisdom, jong en oud. De reis is per Royal Class 
touringcar. Naast Rome doen we een aantal andere prachtige steden aan.  
De pastorale begeleiding is in handen van pastoor Marco Conijn. 
 

Voor opgave en meer informatie: Wilfred Manning, reisleider 
tel: 06-81056653. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar! 

PELGRIMAGE NAAR DE EEUWIGE STAD… 



 

 

 
Maria 
Een moeder waar je troost kunt vinden, 
een moeder waar je huilen mag. 
Een moeder die ieder wil verbinden 
het liefst voor iedere, nieuwe dag. 
Een moeder, een kind uit haar geboren. 
Een moeder, zij voelde toen de pijn. 
Een moeder wil vaak ieder laten horen 
dat haar kind bij haar mag zijn. 
 

Een moeder moet ook leren geven, 
rust en ruimte en de tijd. 

Leven delen in de vreugde  
van liefde en geborgenheid. 

Een moeder eerst zelf nog kind 
moest leren op eigen benen te gaan staan. 

Opgegroeid in een groot gezin en 
moest haar weg gauw leren gaan. 

 

Een moeder vindt zelf haar nieuwe liefde 
waarmee een nieuw gezin ontstaat. 
Ook zij zorgt voor het nieuwe leven 

en dat de band weer verder gaat. 
 

Een moeder ziet haar kinderen moeder worden,  
zo draait het klokje steeds weer rond.  
Steun en toeverlaat voor morgen        
die bij Maria de oorsprong vond.  
 

 


