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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 

Centraal nummer:   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 24 augustus 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. 8 loopt van 
 15 sept t/m 15 okt 2018 

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

dag 4 & 5 aug 18de zondag  koor 

zaterdag Barger-Compas CV-W 19.00 Heren 

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 19.00 Dames/Heren 

zondag Klazienaveen Pastoor Okonek 09.30 Volkszang 

 Zwartemeers CV-W 10.00 Volkszang 
     

dag 11 & 12 aug 19de zondag  koor 

zaterdag Klazienaveen Pastoor Okonek 19.00 Henricuskoor 

 Zwartemeer Pastor Myriam 19.00 Volkszang 

zondag Barger-Compas Pastor Myriam 09.30 Dames 

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 10.00 Dames/Heren 
     

dag 18 & 19 aug 20ste  zondag  koor 

zaterdag Barger-Compas CV-W 19.00 Heren 

 Emmer-Compas Pastor Myriam   19.00 Dames/Heren 

zondag Klazienaveen Pastor Myriam 09.30  Volkszang 

 Zwartemeer CV-W 10.00 
Janique en 
Anne Jan  

     

     
     

     

dag 25 & 26 aug 21ste  zondag  koor 

zaterdag Klazienaveen Pastor Myriam 19.00 Heren 

 Zwartemeer CV-W 19.00 Volkszang 

zondag Barger-Compas CV-W 09.30 Dames 

 Emmer-Compas Pastor Myriam 10.00 Dames/Heren 
     

dag 1 & 2 sept 22ste  zondag  koor 

zaterdag Barger-Compas Pastor Myriam 19.00 Heren  

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 19.00 Dames/Heren 

zondag Klazienaveen Pastoor Okonek 09.30 Volkszang 

 Zwartemeer Pastor Myriam 10.00 Volkszang 
     

dag 8 & 9 sept 23ste  zondag koor 

zaterdag Barger-Compas CV 19.00 Dames  

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 19.00 Heren 

zondag Klazienaveen Pastoor Okonek   09.30 
Care Free en 
Henricuskoor 

 Zwartemeer Oec. Viering 10.00  

 
Vanaf 5/6 september zullen er weer door-de-weekse-vieringen 

zijn, zie blz. 6 van dit Klaverblad voor de juiste tijden en dagen. 
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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 
 

AFWEZIGHEID PASTOOR OKONEK 
 

Pastoor Okonek is van 
13 t/m 29 augustus afwezig i.v.m. vakantie. 

 

Indien u de ziekenzalving wenst of andere pastorale 
vragen heeft kunt u contact opnemen met: 
pastor Myriam Oosting 
tel: 0591-226172 
 

 

SACRAMENT VAN ZIEKENZALVING  
 

 

Op tijd de Ziekenzalving ontvangen 
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 31 30 juli t/m 05 aug Pastoor Okonek 

Week 32 06 aug t/m 12 aug Pastor Myriam 

Week 33 13 aug t/m 19 aug Pastor Myriam 

Week 34 20 aug t/m 26 aug Pastor Myriam 

Week 35 27 aug t/m 02 sept Pastor Myriam 

Week 36 03 sept t/m 09 sept Pastoor Okonek 

Week 37 10 sept t/m 16 sept Pastoor Okonek 
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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 centraal nummer is 06-51751592 
 

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 geloofsgemeenschap 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. 
 

VIERINGEN-DOOR-DE-WEEK 
 

Met ingang van september zullen weer door-de-weekse eucharistie-vieringen 
gehouden worden.  

Pastoor Okonek zal 
op woensdag om 18.00 uur in Barger Compascuum voorgaan 

en op woensdag om 19.00 uur in Emmer Compascuum. 
 

Op donderdag zal de door-de-weekse-viering 
om 18.00 uur in Zwartemeer zijn 
en om 19.00 uur in Klazienaveen. 

 

Op 5 en 6 september zullen de eerste door-de-weekse vieringen zijn. 
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COMMUNIE THUIS 
 

Al vanaf het begin van het christendom bestaat 
in de kerk de traditie om de communie naar de 
zieken thuis te brengen. Daarmee wordt 
uitgedrukt dat we als kerk een gemeenschap 
vormen. Ook mensen die niet meer in staat zijn 
om naar de kerk te komen, horen erbij.  
 

Zieken en/of ouderen die minder mobiel zijn, 
kunnen kracht putten uit het ontvangen van het 

sacrament en het gezamenlijk gebed.  
 

In onze parochie is het ook mogelijk om de communie thuis te ontvangen. 
Pastor Myriam of mensen van een speciale werkgroep komen dan thuis om 
samen met u te bidden en de communie te geven. 
 

Wanneer u niet meer in staat bent om naar de kerk te komen, of kerkdiensten 
bij te wonen en wel graag de communie wilt ontvangen kunt u contact 
opnemen met pastor Myriam, tel: 0591-226172  

 

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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WOORD VAN DE PASTOOR 
 

Op vakantie! 
Als de Paus op vakantie gaat, gaan prelaten en priesters ook op vakantie. Dat 
wil zeggen, ook zij pakken hun koffer en gaan naar hun vakantiebestemming. 
In hun koffer zit het eigen missaal en een rozenkrans, maar misschien ook wel 
strandkleding en zonnebrandcrème!  
 

Het is tijd voor een opfrismoment zoals 
anderen misschien om de zoveel tijd een 
opfriscursus volgen. Je trekt je terug in stilte 
en eenzaamheid om ruimte te maken voor 
gebeds- en geloofsverdieping. Door drukke 
werkzaamheden in de parochie of andere 
bezigheden komt dit vaak in het gedrang. 
Vaak gaat een priester in zijn vakantietijd één 
week of een paar dagen met retraite. Dit kan 
ook in groepsverband. Bisdommen 
organiseren retraiteweken voor hun priesters. 
Kloosters in binnen- en buitenland bieden 

ruimte aan en ademen de sfeer voor een zingevende retraite. De locaties voor 
een retraite liggen vaak in een mooie landschappelijke omgeving. Genieten 
van een mooie wandeling is hier zeker niet verkeerd, maar het uiteindelijke 
doel van deze week is niet het genieten maar verdiepen. 
Ook wordt de eigen kansel vaak verwisseld voor een tijdelijke preekstoel in 
den vreemde. Veel Poolse priesters die in het buitenland werken gaan in deze 
periode terug naar hun geboorteland om familie en vrienden te bezoeken en 
tegelijkertijd een plaatselijke pastoor te vervangen die op zijn beurt zo op 
retraite en op vakantie kan gaan.  
 

Vakantietijd:  kan tijd worden om wat afstand te nemen van de eigen  
  belangen die wij het hele jaar menen te moeten verdedigen.  

Vakantietijd: kan tijd worden om eens een oude kennis te ontmoeten,  
een zieke te gaan bezoeken. 

Vakantietijd: kan tijd worden om een duidelijk gebaar te stellen waarmee 
onze wereld, meer een wereld wordt naar Gods droom.  

 

Beste parochianen, ook ik ga binnenkort drie weken van 13-29 augustus terug 
naar mijn geboorteland om familie en vrienden op te zoeken. U kunt in die 
periode voor de ziekenzegen en al uw pastorale vragen contact opnemen met 
pastor Myriam, zij helpt u dan verder.   
 

Graag wil ik u allen, mede namens pastor Myriam, een mooie vakantietijd 
toewensen. 

Pastoor Józef Okonek SChr 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Vakantietijd….  
Heerlijk even bijkomen van een periode hard 
studeren of hard werken. Want er is heel hard 
gewerkt deze periode. Maar wat een mooi resultaat! 
 
Mag ik wat hoogtepunten noemen?  

De installatieviering van pastoor Okonek. Vele mensen voor en achter de 
schermen zijn bezig geweest om dit tot een mooie viering te maken. En wat 
ook heel fijn was dat u er in groten getale bij was. Een waar welkom voor onze 
pastoor! 
 

Een ander hoogtepunt was de “Maria-in-het-licht”-expositie. Mensen van ver 
buiten onze parochiegrenzen kwamen naar Emmer-Compascuum om dit te 
bekijken. Ook dit was alleen mogelijk omdat hier veel werk voor is verzet! Onze 
dank aan alle vrijwilligers! 
 
 
Ook binnen ons bestuur is er hard gewerkt. De jaarrekening heeft veel tijd 
gekost van onze penningmeester, maar nu hij vertrekt laat hij een duidelijk stuk 
achter voor onze nieuwe penningmeester.  

 

Bij deze willen wij Michel Lankhorst 
nogmaals bedanken voor zijn inzet. 

 

Heeft u nog tips wie wij kunnen benaderen om hem op te volgen? 
Voor catechese worden de algemene lijnen rondom de Eerste Heilige 
Communie en het Heilig Vormsel langzaam maar zeker duidelijk. Dit alles zal 
terecht komen in een draaiboek, zodat we nog jaren plezier kunnen hebben 
van wat deze vrijwilligers hebben uitgewerkt. 
 

Voor liturgie zijn er ook veranderingen. Zo zijn de tijden in het weekend al 
veranderd, maar er komen vanaf september ook weer door-de-weekse 
vieringen. Wanneer en hoe laat kunt u lezen op onze website en blz 6 van 
dit Klaverblad. 
 

Zo maar twee portefeuilles, maar ook op de andere gebieden zijn er 
ontwikkelingen, waar we u de volgende keer weer verder over zullen 
informeren. 
 

Mede namens het parochiebestuur wens ik u allen 
een fijne vakantie periode 

 
Mirjam Buizer 

secretaris/communicatie 
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BIJZONDERE VIERING IN DE OPENLUCHT 
 

Het is zondagmorgen 8 juli half zeven en een mooie ochtend zon. Het 
springkussen wordt geplaatst op het grasveld. Samen met een paar mannen 
worden alle materialen voor deze dag opgehangen en de stoelen klaargezet. 
Ook de dames voor de koffie zijn er weer vroeg bij. De vissersboot wordt 
klaargemaakt in het water en de vissersnetten hangen her en der te drogen. 
Het thema was "Elke dag opnieuw beginnen" 
 

Het Evangelie ging over de vissers. 
Tijdens de overweging van Pastoor 
Okonek mochten de kinderen 
allemaal de boot in. De pastoor had 
samen met de kinderen een goed 
gesprek over het Evangelie. 
 

Er waren twee kinderen van het 
kinderkoor die jarig waren. Ook 
dacht Pastoor Okonek even dat hij 
jarig was. Hij wilde ook wel graag 
even in de boot maar dat ging niet 
door. 

Een hele prestatie dat ze op hun 
eigen verjaardag aanwezig waren 
om mee te zingen in hun koor. Ze 
mochten dan ook in de boot staan 
en er werd voor de jarigen 
gezongen. 
 

Het was een geweldig mooie dienst en veel mensen, ongeveer 255, waren 
aanwezig. Bij de mededelingen werd door voorzitter Marianne Keurs een 
woord van dank uitgesproken naar alle werkgroepen van de gezinsviering, 
Ron Heijnen voor het geluid, kinderkoren van Klazienaveen, Emmer-Compas 
en Zwartemeer, de bloemengroep van Zwartemeer en alle aanwezigen die 
deze dienst mogelijk hebben gemaakt. 
 

Na de dienst was er voor de kinderen drinken en chips, voor de volwassenen 
koffie met wat lekkers. Een aantal vormelingen hebben meegeholpen met 
koffie inschenken en cake of koek rondbrengen. 
We kunnen terugkijken op een hele mooie gezamenlijke gezinsviering van 
alle locaties en het is  
 

zeker voor herhaling vatbaar. 
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GELOVEN NU 
 

Samen gedachten uitwisselen over Geloven in deze tijd: Geloven Nu 
 

Ongeveer 7 tot 8 keer per jaar komen we als groep samen om te praten over 
ons geloof: onze vragen, onze twijfels, onze vreugde. We doen dit aan de hand 
van Geloven Nu. Geloven Nu is een methode voor een vrij geloofsgesprek in 
de kleine groep aan de hand van Bijbelverhalen. In het boekje van Geloven 
Nu staat voor elke bijeenkomst een Bijbelverhaal centraal, daarbij staan in het 
boekje dan ook gespreksvragen, gebed, beeld en bijbels-theologische 
achtergrondinformatie bij de tekst. 
 

Tijdens de bijeenkomsten van Geloven Nu komen geloofs- en levensvragen 
aan de orde. De gesprekken ontstaan aan de hand van het Bijbelverhaal en 
de vragen in het boekje, maar kunnen ook een eigen leven gaan leiden. 
 

De makers van Geloven Nu proberen met de verhalen en onderwerpen aan te 
sluiten bij de actualiteit en vragen van mensen van nu. En dat levert vaak 
boeiende gesprekken op.  
 

De bijeenkomsten zijn steeds op maandagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur 
in het parochiehuis van Emmer-Compascuum. De eerste bijeenkomst in het 
najaar van 2018 is maandag 1 oktober. 
 

Nieuwsgierig geworden en wil je het komend jaar meedoen? Neem dan 
contact op met pastor Myriam, tel: 0591-226172 
 

KOSTERSDAGEN 2018 
 

Het werk van de koster in elke parochie vraagt veel kennis over de liturgie en 
het kerkgebouw. Een verantwoordelijke functie, waar velen veel voldoening 
aan beleven!  De Diocesane Werkgroep Liturgie organiseert in oktober 2018 
voor beide vicariaten in het bisdom opnieuw de Kostersdagen. Ontmoeting en 
verdieping staan daarin centraal. Voor de ochtend is onze bisschop, mgr. dr. 
C.F.M. van den Hout, bereid gevonden een lezing te verzorgen. Na de lunch 
zijn er drie workshops waarin het thema van de dag wordt uitgewerkt.  
 

De eerste Kostersdag is zaterdag 6 oktober in de parochiezaal van de H. 
Martinusparochie te Groningen.  
De tweede is op zaterdag 20 oktober in het Titus Brandsmahuis te 
Leeuwarden. Beide dagen beginnen om ’s morgens om 10.00 uur en 
eindigen om15.30 uur.  
 

Meer informatie en een uitgebreide folder volgen nog, informatie kan ook 
opgevraagd worden via de Werkgroepvoorzitter pastoor Victor Maagd, 
pastoormaagd@gmail.com 
 

Opgave kan bij l.winter@bisdomgl.nl 

mailto:pastoormaagd@gmail.com
mailto:l.winter@bisdomgl.nl
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PROGRAMMA BEDEVAART NAAR HEEDE IN DUITSLAND 
 

 
 

Bedevaart naar Heede  
in Duitsland 

op vrijdag 31 augustus 2018  
vanuit de Kanaalstreek en 

Zuidoost-Drenthe 
 
 

We vertrekken vanuit Klazienaveen vanaf het plein bij de RK-kerk om 9.00 uur. 
In Heede zullen we na een korte processie om 11.00 uur in de middeleeuwse 
Petruskerk de H. Mis vieren. Daarna is er gelegenheid om te lunchen: naar 
keuze in een restaurant of ergens op het terrein. ’s Middags om 14.00 uur kan 
er gekozen worden tussen een rondleiding over het terrein met een gids, het 
bidden van de kruisweg of van de rozenkrans, of een andere eigen invulling. 
Om 16.00 uur is er gelegenheid om thee of koffie te drinken. Om 17.00 uur 
vertrekken we zodat we omstreeks 18.00 uur in Ter Apel zullen aankomen. 
Daar gaan we in de middeleeuwse kloosterkerk - samen met de gelovigen daar 
– de vespers bidden. 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, Wilhelminasingel 2a, 7741 HK Coevorden,  
tel: 0524-512776, email: R.Pa1@kpnplanet.nl (geopend woensdag van 9.30 
tot 11.45 uur en van 14.00-16.00 uur). De kosten (inclusief programmaboekje) 
zijn 15 euro. 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.  
 

ONTMOETINGSDAG PARTNERVERLIES 
 

Voor mensen, die hun partner hebben verloren 
De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden 
organiseert elk half jaar in telkens een andere regio een Ontmoetingsdag voor 
mensen, die hun partner door de dood hebben verloren. De eerstvolgende keer 
vindt de ontmoetingsdag plaats in Joure op: donderdag 11 oktober 2018 
van 10.00 tot ongeveer 15.30 uur  
in het parochiehuis, Midstraat 110, 8501 AV Joure 
 

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

mailto:R.Pa1@kpnplanet.nl
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Pastor Bernard Buit zal een inleiding houden over verliesverwerking. Hij zal 
ook stilstaan bij de plaats, die God daarbij inneemt. De dag zal worden 
besloten met een korte viering. Voor koffie/thee en een lunch wordt gezorgd. 
Er wordt van u een bijdrage in de kosten gevraagd van € 12,00. Als u het prettig 
vindt, kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.  
 

U kunt zich tot 3 oktober 2018 opgeven bij: 
de afdeling Pastorale Dienstverlening van het Bisdom Groningen-
Leeuwarden Ubbo Emmiussingel 79     9711 BG Groningen 
tel: 050-4065888               Email: l.winter@bisdomgl.nl 
 

Wilt u meer of andere informatie, dan kunt u bellen met: 
Dhr. A. van Rijdt           tel: 0527-615748 
Mevr. M.H.A. Steen-Blom     tel: 0516-850820 
Mevr. J. v. Mensvoort-Brugmans tel: 0591-351596 
 

Na opgave ontvangt u rond 4 oktober 2018 een programma, een 
routebeschrijving en verdere informatie over de ontmoetingsdag. 
 

BELEEF DE WERELDJONGERENDAGEN VANAF AMELAND 
 

De Wereld Jongeren Dagen met de Paus in Panama: 
Het is misschien je grote droom, maar wat als je merkt: 
-  Ik moet naar school   
-  Ik moet werken  
 -  Ik ben nog geen 18  
 - Ik kan die reis deze keer niet betalen  
 

Dan is dit de oplossing voor jou:  

Kom naar de Nederlandse WJD@home op Ameland! 
in het weekend van 25-27 januari 2019 

 

Ameland heeft net als Panama: • Veel zee • Mooie natuur • Leuke mensen en 
tijdens de WJD ook: Geloofsgesprekken, catechese door bisschoppen, 
eucharistievieringen, een avond van barmhartigheid, workshops en een 
strandwandeling. PLUS:  Live verbinding met Panama. 
 

Het thema van de internationale Wereld Jongeren Dagen is:  
“Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord” (Lucas 1, 38). 
Paus Franciscus benadrukt dat Maria met haar geloof, moed en durf een 
voorbeeld is voor jongeren en de Kerk.  
 

Aanmelden:  Mail naam, adres, telefoonnummer en eventuele 
bijzonderheden naar info@jongkatholiek.nl     

Leeftijd:    Jongeren van 16 tot 30 jaar. Kosten:  € 75,-- 
Het deelnamebedrag overmaken op rekeningnummer  
NL11 INGB 0002784498 t.n.v. ‘Secretariaat RK Kerkgenootschap’ te Utrecht. 
Omschrijving: ‘Home 2019’.  Aanmelden kan tot 20 december a.s.  
Mocht dit voor jou te duur zijn, neem dan contact op met het bisdom.  

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

 

REDACTIEADRES 
Truus Dijck  tel: 0591-391084   en  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 
 

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. 
 

Zondag 12 augustus 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, gezusters Wielage, 
ouders Heller-Benes, ouders Hake-Cramer, Geert Hartmann, Maria Gezina 
Brijan-Lingenaar, Frans Wittendorp. 
 

Zaterdag 18 augustus 
Wim Wehkamp, Willie Menzen, gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, 
Hendrik Berens, Jan Kuhl, Lies Griemink-Schulte, ouders Feringa-Hake, Wout 
Verwer, Maria Gesina Gepken-Linneman, Geert Hartmann, Maria Gezina 
Brijan-Lingenaar, ouders Schulte-Nijkamp. 
 

Zondag 26 augustus 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, gezusters Wielage, 
ouders Hake-Cramer, Hendrik en Willie Berens, ouders Berends-Lippold, 
Hendrik Dijck, ouders Heller-Bols, Geert Hartmann, Maria Gezina Brijan-
Lingenaar, ouders Rocks-Siekman, Lies Alers-Menzen. 
 

Zaterdag 1 september 
Willie Menzen, Lenie Berends-Heijne, Karin Drent, gezusters Wielage, ouders 
Hake-Cramer, Jan Pruim en ouders Tiben-Robben, Wout Verwer, ouders 
Suelmann-Berends, Geert Hartmann, Maria Gezina Brijan-Lingenaar, ouders 
Hölscher- Arling. 
 

Zaterdag 8 september 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, echtpaar Vedder-
Wehkamp, gezusters Wielage, ouders Linnemann-Rass, ouders Hake-
Cramer, Willie Berens, Hennie en Erwin Feringa, Maria Gezina Brijan-
Lingenaar, Geert Hartmann. 
 

Vanaf 5/6 september zullen er weer 
door-de-weekse-vieringen zijn, 

zie blz. 6 van dit Klaverblad voor de juiste tijden en dagen. 
 

KOSTERS 
 

G. Wolken  tel: 0591-349033  
M. v.d. Aa  tel: 0591-349144  
S. Siekman tel: 0591-859762  
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I.v.m. de zomervakantie is er de komende 2 maanden 
geen ouderenviering. 

 

De eerst volgende viering is op 
donderdag 13 september. 

Noteert u het vast in uw agenda??? 

LOCATIERAAD 
 

Wegens vakantie is er in de maand augustus geen locatieraadvergadering. 
De eerstvolgende vergadering is op dinsdag 25 september. 
 

PAROCHIEBUREAU 
 

Tijdens de vakantieperiode van 2 t/m 30 augustus is het parochiebureau 
gesloten. Uw intenties kunt u in een envelop inleveren bij de pastorie! 

 

Vanaf 6 september zijn we weer aanwezig. 
 

De gastdames wensen u allen een fijne vakantie. 
 

OPROEP 
 

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

 
Marja Grummel,  

tel: 0591-348843 
 

EFFE LACHE 
 

Heilige Geest…. 
 

Kleine Björn rijdt met zijn nieuwe fiets rond de kerk en de pastoor komt buiten 
en vraagt waarom hij niet naar de mis komt. Björn antwoord: “Ik kan niet 
komen, want anders stelen ze mijn nieuwe fiets!” 
Waarop de pastoor antwoordt: “Heb geen zorg, de Heilige Geest zal wel op je 
fiets passen.”  Ze gaan binnen en de pastoor vraagt Björn om 
een kruisje te maken en hij doet het voor. Björn antwoordt 
daarop: “In de naam van de Vader, de Zoon, amen.”  
“Je bent de Heilige Geest vergeten”, zegt de pastoor. 
“Nee hoor”, zegt Björn. “Die past toch buiten op mijn fiets!” 

OUDERENVIERING 
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FELICITATIES 
 

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

namens de parochie 
 

v a n  h a r t e  f e l i c i t e r e n . 
 

KOFFIEDRINKEN!! 

 
Zondag 16 september is er na de viering weer 
gelegenheid om een kopje koffie te drinken in de 
parochiezaal. 
 

U bent hierbij allen van harte uitgenodigd. 
 

FAMILIEBERICHTEN 

 
Dopen  

Op 16 september om 9.30 uur 
zal tijdens de eucharistieviering  

in onze St. Joseph kerk worden gedoopt: 
 

Wij hopen samen met u Sam te verwelkomen in onze geloofsgemeenschap. 
 

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

Zaterdag 4 augustus  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard 
Mensink, Herman Heijne, Truus Over-Meijer, Hendrik Koop en Annie Koop-
Schoemaker, ouders de Groot-Kaiser, Diny Hendriks, Willem en Herman 
Buurman, Johann Hermann Spijker, overl. ouders Ahlers-Koop en dochter 
Joke, ouders Welling-Tieben, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, 
Gradus Welling, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, Alida Adriana 
Hulsebosch-Schoorl, Angela Gesina Ellermann-Tiben, Geert Harm Thole, 
Lenie Bentlage-Tieben, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen. 
 

Zondag 12 augustus  
Greetje Schulte-Heller, Theo van Mensvoort, 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, Maria 
Margaretha Ahlers-Hoezen, ouders Weinans-Scheven en Jan en Hendrik 
Scheven, ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, fam. Kuper-Wolbers, 
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, Jo 
Siekman, Henk Scheven, Hennie Bredek, Ria Kaijser-Dijck. 
 

Zaterdag 18 augustus  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Jozef Sturre, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, ouders Over-
Wubbels, Renk Kuper, overl. ouders Kuper-Wolbers en zoon Herman, Hennie 
en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, Johan 
Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben.  
 

Zondag 26 augustus  
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Henderikus 
Herbers, Willem Hendrik Berends, ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, 
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus Welling, Alida Adriana Hulsebosch-
Schoorl, Rika Harms-Schulte. 
 

Zaterdag 1 september  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Truus Over-
Meijer, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, ouders de Groot-Kaiser, 
Diny Hendriks, Willem en Herman Buurman, Renk Kuper, Hennie en Riet 
Deiman-Dekkers, Lenie Arling, Jan Geert Meijer, Angela Gesina Ellermann-
Tiben, Geert Harm Thole, Lenie Bentlage-Tieben, voor ouders van ongedoopt 
gestorven kinderen. 
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Zaterdag 8 september  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, 
fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina 
Wolthuis-Weghorst, Maria Margaretha Ahlers-Hoezen, 
ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, fam. Kuper-
Wolbers, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus 
Welling, Gré van Uem-Mensink, Herman Heijnen en Annie 
Heijnen-Greve, Johann Heinrich Thole en Margaretha 
Thole-Bentlage, Ria Kaijser-Dijck. 
 

Vanaf 5/6 september zullen er weer door-de-weekse-vieringen zijn, 
zie blz. 6 van dit Klaverblad voor de juiste tijden en dagen. 

 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

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 
ma 20 aug  t/m  zo 26 aug   José Wessel    06-27369058 
ma 27 aug  t/m  zo 02 sept  Margriet Ahlers   0591-354093 
ma 03 sept  t/m  zo 09 sept  René Berendsen  0591-353630 
ma 10 sept  t/m  zo 16 sept   Diny de Roo    0591-351697 
ma 17 sept  t/m  zo 23 sept  José Wessel    06-27369058 

 

PAROCHIEBUREAU 
 

augustus                  september 
do 23  Tiny Hogenbirk            ma 03 Tonny Thole 
do 30  Bernadette de Roo          do  07 Mieke Hoesen 
                         ma 10 Bernadette de Roo 
                        do  13 Tilda Heine 
 

KERKSCHOONMAAK 
 

Gr 2  27 augustus  t/m   31 augustus 
 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

datum acoliet  lector 

Za 04-08 Jo-Ann Loves       Rianne Hoesen Ria de Vries 

Zo 12-08 Inge Bolk               Annemiek Bos Jolien Dijck 

Za 18-08 Marell Mulder  Chantal Witteveen Jorinde Wessel 

Zo 26-08 Astrid Bolk                          Nieuw Janique Dijck 

Za 01-09 Arjen Hoezen       Jeffrey Emming Ria de Vries 

Za 08-09 Naomi Emming    Rianne Hoesen Diny Thole 
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BLOEMVERSIERING 
 

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

Gr 2 S. Wilkens   0591-351081   06 aug  t/m  19 aug  
   M. Tiben    0591-353718 
 

Gr 3 G. Rengers  0591-354229   20 aug  t/m  02 sept  
   H. Idema    0591-354626 
 

Gr 4 M. Tromp   0591-354507   03 sept  t/m  16 sept  
   M. Spijker   0591-353482 
 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

Gr 2  06 aug  t/m  10 aug 
Gr 3  20 aug  t/m   24 aug 
Gr 1  03 sept  t/m   07 sept 
 

KVE 
 

Vakantie t/m augustus 
Daarna zijn alle bijeenkomsten weer in  
ons Parochiehuis en beginnen om 19.30 uur. 
De juiste data zijn nog niet bekend. 

 
 

 

Revalidatie 
Mevr. Cathrien Thole-Schoemaker, verblijft tijdelijk in de Horst voor revalidatie. 
Ze heeft haar been gebroken. 
De Horst, Kamer 7, De Vaart, Rondweg 97, 7825 TC EMMEN 
tel: 06-11492426 
 

We wensen haar van harte beterschap. 
************************************ 

Geboren                                    
  
Op 7 juni 2018 is geboren 

Twan Huizing 
Zoontje van Werner Huizing en Pauline Zwart 
Peppelerweg 44    3881 NA Putten 
 

We wensen Werner en Pauline heel veel geluk met Twan. 

FAMILIEBERICHTEN 
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G. Dijck-Rengers Spil 59 EC 7881 BV 6-8-1936 

A.S. Heijnen-Tapken Spoel 59 EC 7881 BH 6-8-1936 

H.T. Langen Hoofdkanaal WZ 111 EC 7881 AG 6-8-1931 

Z. Twickler-Middeljans Spil 32 EC 7881 BW 7-8-1934 

B. Over Wilhelminastraat 94E Emmen 7811 JN 11-8-1938 

J.B. Ahlers Rondweg 2A Schuinesloot 7777 SL 14-8-1940 

H.B. Bentlage Hoofdkanaal OZ 76 EC 7881 CN 17-8-1933 

A.M. Bijlsma-Berenzen J. Oostinjerstraat 4 EC 7881 EN 19-8-1937 

A.M.A. Berends- 
Grummel 

Koppelwijk OZ 9 
 

EC 
 

7881 NV 
 

19-8-1942 
 

H. Welling-Setz Spoel 45 EC 7881 BH 20-8-1925 

A.J.M. Hooiveld- 
Behrens 

Dr.Bekenkampstr. 
55K 211 

Ter Apel 
 

9561 RD 
 

21-8-1927 
 

H.J. Arling Willehadshof 5 EC 7881 LH 25-8-1939 

J.B. Berends Runde NZ 160 EC 7881 JL 26-8-1936 

A.M. Tubben-Kuper Molenplein 12 Ter Apel 9561 KS 27-8-1941 

C. Hogenbirk-Fuhler Zr Damasastraat 2 EC 7881 MP 29-8-1942 

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

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

 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 
 

CONTACTMIDDAG 
 

Op dinsdag 4 september is er weer de eerste contactmiddag van het nieuwe 
seizoen. De middag begint om 14.00 uur met een viering. Na de viering is er 
een gezellig samenzijn, onder het genot van een kopje koffie/thee. 

 

Deze middag is voor iedereen van 70 jaar en ouder.  
Kom ook eens kijken, u bent van harte welkom!  
Hebt u geen vervoer, dan kunt u bellen met:  
Mevr. Hoesen tel: 0591-352408 

 
 

 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 14 SEPTEMBER 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA3Ibwv5ncAhXJJ1AKHXM_CRQQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.depositphotos.com/7600902/stockafbeelding-koffie-drinken-met-bonen.html&psig=AOvVaw1Nk_Db6cIoojg95qhfYctm&ust=1531482712995699
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KORT NIEUWS VAN ONS DAMESKOOR INTERNOS 
 

Hier even een kort berichtje van ons dameskoor om u te laten weten dat we 
na de zomervakantie gewoon doorgaan. Hoe??? dat leest u in het volgende 
Klaverblad. 

Bent u al nieuwsgierig??? 
We hebben een dirigent en soms een organist  

of is het nou ….. 
een organist en soms een dirigent??? 

 

Nou ja hoe het ook zit…….Wij gaan gewoon door. 
Wilt u 2 weken eerder weten hoe het precies zit?  

Meldt u dan aan als lid bij ons koor. 
 

 Dames van harte welkom op onze eerste repetitie  
op woensdag 5 september om 19.30 uur in het parochiehuis. 

 

BERICHT VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE 
 

Beste Parochianen, 
Ondanks dat het weer een beetje tegen zat hebben we toch weer een leuke 
Fancy Fair mogen beleven. Ook dit jaar heeft een grote groep vrijwilligers alles 
opgebouwd en opgeruimd, het restant van de rommelmarkt werd opgehaald 
door de kringloopwinkel.   
 

Na aftrek van de kosten hebben we in totaal een bedrag van € 2731,51 
overgehouden. Een deel van de opbrengst willen we besteden voor 2 nieuwe 
bankjes bij de Mariakapel. 
 

Wij willen graag alle vrijwilligers en donateurs 
die dit mede mogelijk hebben gemaakt van harte bedanken! 

 

De Financiële Commissie 
 

 

Het maken van het Klaverblad is een hele klus waar meerdere mensen aan 
werken. Helaas wordt de kopij niet altijd voor/op de sluitingsdatum 
aangeleverd.  
Voorin het Klaverblad staat 
altijd vermeld wat de uiterlijke 
inleverdatum is van de kopij.  
We vragen u vriendelijk hier 
a.u.b. rekening mee te 
houden. Alvast hartelijk dank. 

 
Redactie locatie Willehadus 

OP TIJD KOPIJ INLEVEREN! 

VOLGEND KLAVERBLAD: 

Loopt van 15 september tot 26 oktober 

Kopij inleveren uiterlijk: 24 augustus! 
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PLUIM VOOR WILLEHADUS LOCATIE 

Gelovigen en vrijwilligers  
vaak in de weer. 
Niet enkel ín de kerk  
maar ook daarbuiten. 
Door het jaar vele activiteiten,  
keer op keer. 
De parochieleden  
zitten niet achter de ruiten. 
Het kerkgebied ligt er keurig 
netjes bij. 
Mooi plantsoen  
naast- en achter de kerk. 
Ook het kerkhof prima verzorgd,  
rij voor rij. 
Allemaal vrijwilligers,  
wekelijks aan het werk. 
Ook de jongeren zijn vaak 
superactief. 
En verzorgen  
voor ouderen een mooie dag. 
The Compassion  
vinden allen zeer positief. 
Ze hijsen regelmatig de 
parochievlag. 
 

De Maria processie  
op Tweede Pinksterdag, 
trekt vele gelovigen  
uit de wijde omgeving. 
De Maria Tentoonstelling  
boezemde ontzag. 
En was voor duizend bezoekers  
een beleving. 
De jaarlijkse Midzomermarkt  
achter de kerk. 
Lokt steeds veel bezoekers  
uit de regio.  
Daarna even pauze 
voor het parochiewerk. 
Het was weer lekker druk  
en activiteiten legio. 
De Kerstmusical is  
de kroon op het jaar. 
In september start al de 
voorbereiding 
Wel 60 parochianen  
treden op rond het altaar. 
Met veel  
enthousiasme en toewijding  
                                    Herry Thole  

 

NIEUWS VAN DE HOEKSTEEN 
 

We willen iedereen die afgelopen 
schooljaar, op wat voor manier dan ook, 
belangstelling heeft getoond voor onze 
school, en alle mensen die weer papier hebben gespaard van harte bedanken! 
Zodra het nieuwe rooster voor oud papier ophalen bekend is zullen we dat 
weer in het Klaverblad plaatsen. 

 
    Team & kinderen 

    v.d. Hoeksteen wensen 
iedereen 

 een fijne vakantie toe! 
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Op zondag 16 september is, in onze Willehaduskerk, om 10.00 uur de 
oecumenische Startzondag.  

Het thema is dit jaar 
‘EEN GOED GESPREK’ 

 

In de kerk voeren we g esprekken over 
van alles en nog wat. Wanneer zeggen we 
dat het een goed gesprek was? Dan gaat 
het in ieder geval om een echte 
ontmoeting, met tijd en aandacht. Dan 
gaat het ook over wat ons bezighoudt, wat 

ons bezielt. Wat we daaraan beleven en wat we daarvan door willen geven. 
Aan onze kinderen, aan onze vrienden, aan de mensen om ons heen. 
 

Een goed, open en eerlijk gesprek hebben we soms nodig. En dat is gebleken: 
er zijn veel goede gesprekken geweest met bezoekers in de dagen van de 
Mariatentoonstelling, heel inspirerend, en verrijkend. 
De voorgangers in deze viering, die voorbereidt is door leden van de 
oecumenische commissie, zijn dhr. Jan van Vondel en pastor Myriam, samen 
met de leden van de WEK. 
 

U bent van harte uitgenodigd, om samen te zingen, te bidden en te luisteren 
naar één van de gesprekken die Jezus voerde met zijn leerlingen. Om 
inspiratie op te doen in ons eigen dagelijks leven, samen met anderen. Na de 
viering is er koffie of thee in ons Parochiehuis. 
 

Laten we zo als christenen mét elkaar vieren, om het nieuwe werkjaar in te 
luiden, met ‘Een goed gesprek’. U bent van harte welkom!   

 

De oecumenische commissie 
 
 
 

 
 

OECUMENISCHE STARTVIERING 2018 
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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     0591-312080 
Liturgie:                 Albert Bruinewoud 0591-314698 
Communicatie/Gemeenschapsopbouw: Vacant 
 
 
REDACTIEADRES 
henricusparochie@hetnet.nl 
 
 
R.K. UITVAARTVERENIGING ‘IN CHRISTO SALUS’ 
Voor inlichtingen en opgaven van adreswijzigingen, geboorten enz.:  
T.M. Valentin, Meridiaan 106 
7891 EJ Klazienaveen 
tel: 0591-312499.  Uitsluitend voor zaken van “In Christo Salus”.  
 
 
MELDEN STERFGEVAL 
Bij een sterfgeval kunt u zich in verbinding stellen met:  
uitvaartleider H.J. Harmes      tel: 0591-394528    mobiel 06-22480061  b.g.g. 
          E.Seubers-Wittendorp  tel: 0591-707101    mobiel 06-38965889 
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 05 augustus 
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. ouders Tenfelde-Prinsen 
en overl. kinderen, Tinie Robben-Valke, Sophia Maria Magdalena van der 
Werf-Tieben en Henk van der Werf, Johannes van Ommen, Hendrikus Maria 
Demkes, Theodorus Gerardus Adrianus Kempers, Anna Margaretha Maria 
Valke. 
 

Zaterdag 11 augustus 
Lubertus Beukers en Maria Magretha Hemel en Johannes Hermannus Hemel 
en overl. fam., Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Pastoor Swart, 
Jo Eikens en zoon Jo, overl. ouders Valke-Tholen, Tinie Robben-Valke, 
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, 
Johannes van Ommen, Hendrikus Maria Demkes, Theodorus Gerardus 
Adrianus Kempers, Anna Margaretha Maria Valke. 
 

Zondag 19 augustus 
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Johan 
Schiphouwer en zoon Peter, Herman Heinrich Cosse en Helena Cosse-Koop, 
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Johan Bernard Cosse en Maria 
Margraretha Hoffard en zoon Bennie en schoonzoons Joop en Bennie, 
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, Johannes van Ommen, Hendrikus Maria Demkes, Theodorus 
Gerardus Adrianus Kempers, Anna Margaretha Maria Valke. 
 

Zaterdag 25 augustus 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Maria Catharina Speller-Siekman, Jo en 
Grietje Wesseling-van Os en zoon Benny, Hendrikje Welink, Geertruida 
Hendrika Koster-Heijnen, Hein en Riek Wubbels, Maria Regina Heller-
Wehkamp, Tinie Robben-Valke, Sophia Maria Magdalena van der Werf-
Tieben en Henk van der Werf, Theodorus Gerardus Adrianus Kempers, Anna 
Margaretha Maria Valke. 
 

Zondag 02 september 
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Anna Maria Helena Hemel en 
Theodoor Arling, Riekie Grijze-Kranendonk, Joop Wübkes, Willem Wittendorp, 
overl. ouders Bruins-Arling, Tinie Robben-Valke, Sophia Maria Magdalena van 
der Werf-Tieben en Henk van der Werf. 
 

Vanaf 5/6 september zullen er weer 
door-de-weekse-vieringen zijn, 

zie blz. 6 van dit Klaverblad voor de juiste tijden en dagen. 
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Zondag 09 september 
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, 
Lubertus Beukers en Maria Magretha Hemel en Johannes Hermannus Hemel 
en overl. fam., Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Marie 
Kloppenburg en overl. fam., Jo Eikens en zoon Jo, Mannus Plas en Maria 
Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Tinie Robben-Valke, Gerhardus 
Hendrikus ten Velde, Herman Wesseling en Riekie Heijnen, Sophia Maria 
Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf. 
 

OUDERENVIERING 
 

Op woensdag 05 september 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 vast in uw agenda??? 
De volgende contactmiddag is 18 september.                              Leo Mensen 

tel: 0591-317060 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

30 juli  t/m   05 aug  J. Lohuis   0591-313286 
06 aug   t/m   12 aug  H. Beukers  0591-315725 
13 aug  t/m  19 aug  A. Peters   0591-313627 
20 aug  t/m  26 aug  M. Koop   0591-312241 
27 aug   t/m  02 sept  J. Lohuis   0591-313286 
03 sept  t/m  09 sept  H. Beukers  0591-315725 
10 sept  t/m  16 sept  A. Peters   0591-313627 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

zo 05 aug  A. Heijnen    0591-315653 
za 11 aug  A. Verdel     0591-312976 
zo 19 aug  G. Többen     0591-317515 
za 25 aug  G. Timmerman  0591-317726 
zo 02 sept  B. Menzen     0591-316132 
zo 09 sept  A. Heijnen    0591-315653 

 

VERGADERINGEN 
 

datum     tijd      gelegenheid 
di    28 aug   19.00 uur   Redactie Klaverblad 
ma  03 sept   09.30 uur   KBO 
di   11 sept   20.00 uur   Locatieraad 
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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 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden                                   op 03 juli 

Hendrikus Maria Demkes 
83 jaar, Horizon 2 

 

op 06 juli                                                                                             op 08 juli 

Anna Margaretha Maria Valke                     Johannes van Ommen 
61 jaar, Loperstraat 101                                                 82 jaar, De Weegbree 
 

op 11 juli 

Theodorus Gerardus Adrianus Kempers 
79 jaar, Het Ambacht 19 

 

Dat zij mogen rusten in vrede. 
                              

***************************************** 
Dopen  
 

Op 2 september zal in de eucharistieviering  
van 9.30 uur in De Henricuskerk worden gedoopt  

J a c k  P o s t 
 

van Echtenskanaal NZ Klazienaveen.  
 

Wij hopen samen met u Jack  
te verwelkomen in onze geloofsgemeenschap. 
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KAARTEN 
 

Op dinsdag 
25 september 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 
 

BEDANKT 
 

Jans van de Weide laat weten dat het hem goed doet dat de parochie 
meeleeft met zijn ziek zijn. 
Hartelijk dank voor het kaartje.                             Jans en Siny van der Weide 
 

NIEUWS UIT DE LOCATIERAADSVERGADERING – 12 JUNI 2018 
 

Gasten: Mirjam Buizer bestuurslid van de Parochie Hertogin van Drenthe. 
 

1.  Een bijzonder welkom aan pastoor Okonek die voor de eerste keer de  
locatieraad vergadering van Klazienaveen bijwoont. 

 

2.  Vrijdag 15 juni 2018 ontvangen 27 jongeren het H. Vormsel. De jongeren  
komen uit de 4 Parochies van de Hertogin van Drenthe. De vormelingen 
zullen worden bijgeschreven in het Doopboek. Vanaf 1 januari 2018 is er 
een nieuw Doopboek voor de Parochie Hertogin van Drenthe. 

 

  9 September is de vrijwilligersdag in onze Parochie. Door wijzigingen in  
verschillende parochies is er in Klazienaveen geen viering. Wij proberen  
te ruilen met een andere locatie zodat pastoor Okonek de zondagviering  
vooraf aan de vrijwilligersdag in Klazienaveen kan doen. 

 

Ook is er een brief van het bestuur binnen gekomen dat het penning-
meesterschap een grote belastbare functie is. In goed overleg is besloten 
om de functie op te splitsen in boekhouder en financieel manager. 

 

Het aanmeldingsformulier van de Actie Schoenendoos is ontvangen. 
In goed overleg heeft de VOM-groep besloten om nog 1 jaar het project  
van de gezusters Alers te steunen. 

 

Er is nog een vacature in de locatieraad Klazienaveen v.w.b.  
    gemeenschapsopbouw en communicatie. Belangstellenden kunnen  

contact opnemen met 1 van de locatieleden. 
 

     Tot slot wenst de voorzitter iedereen een fijne vakantie. 
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VRIJWILLIGERSDAG 2018 LOCATIE H. HENRICUS 
 

Alle vrijwilligers 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 
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ZWARTEMEER - PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA 

 

Kerk en Parochiebureau               
De Hoven 8 
7894 BT Zwartemeer 
Telefoon: 0591-769144 
 

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        Vacant  
Secretaris Bertha Heidotting 06 55335742 
Budgethouder Isabel Benjamins 0591-311410 
Onderhoud    Tonnie Conen 0591-318374 
Catechese     Vacant  
Liturgie Vacant  
Kerkhofbeheer Vacant  
   

Marianne Keurs zal totdat we vervanging hebben gevonden de functie van 
voorzitter op zich nemen. Ook is zij de contactpersoon voor catechese en 
liturgie totdat we deze functies ingevuld hebben. tel: 0591-349088 
Marianne Keurs is per 1 juli 2018 officieel geen voorzitter meer. 
 
REDACTIEADRES 
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   tel: 06-53813195   mail: r.k.begrafenisfonds@hotmail.com 

mailto:liespeters@outlook.com
mailto:riabruinsma1@ziggo.nl
tel:0591-31
mailto:r.k.begrafenisfonds@hotmail.com
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 05 augustus  
Hendrik Peters, Herman Lübbers en kinderen, ouders Siebers-Siebum, 
Karst de Haas. 
 

Zaterdag 11 augustus 
Angela Uneken-Heidotting, ouders Uneken, ouders Heidotting en Jacob Vos, 
ouders Immink-Kolmer en zoon, ouders Conen-Thöne, pa en ma Post, 
Berry Schepers, ouders Siebers-Siebum. 
 

Zondag 19 augustus          een bijzondere dienst meer info zie pagina 40 
Ouders Tieck-Rocks en zoon en dochter, ouders Siebers-Siebum, 
Karst de Haas. 
 

Zaterdag 25 augustus          
Ouders Winters-Teiken, Jan Uneken en fam., ouders Siebers-Siebum, 
Berry Schepers, Johan Peters en overleden families Peters en Arling, 
Lea Peters en moeder Klaasje, Mia Santing-Abeln. 
 

Zondag 02 september  
Ouders Tiben-Sandten en Jan Tiben, ouders Siebers-Siebum,  
Karst de Haas. 
 

Zondag 09 september  OECUMENISCHE VIERING in de Gereformeerde 
kerk Zwartemeer om 10.00 uur 
 
 

Vanaf 5/6 september zullen er weer 
door-de-weekse-vieringen zijn, 

zie blz. 6 van dit Klaverblad voor de juiste tijden en dagen. 
 

 

 
 

OUDERENVIERING 

 
Noteer al vast in u agenda! 

Onze eerstvolgende ouderenviering is op 
 

woensdag 26 september om 14.00 uur 
 

COLLECTE 

Datum 2e collecte 

t/m 14 september Onderhoud kerk 

15 t/m 23 september Vredesweekcollecte 



 

Klaverblad  Zwartemeer Pagina | 38 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

     t/m  05 aug  Jan Siebers   0591-313282 
06 aug  t/m  12 aug  Tiny Smit        0591-313472 
13 aug  t/m  17 aug  Jan Knol         0591-316578 
18 aug  t/m  19 aug  Bert Kiers       0591-317031 
20 aug  t/m  26 aug  Jan Siebers    0591-313282 
27 aug  t/m  02 sep  Tiny Smit        0591-313472 
03 sep  t/m  09 sep  Jan Knol         0591-316578 
10 sep  t/m  16 sep  Jan Siebers    0591-313282 
 

ACOLIETEN 
 

05 aug  Geen   
11 aug  Bertha Heidotting   
19 aug  Marianne en Sophie   
25 aug  Geen   
02 sep  Wander Snippe   
09 sep  Oecumenische dienst Gereformeerde kerk 10.00 uur   
 

 

05 aug  Geen   
11 aug  Bertha Heidotting   
19 aug  Marianne   
25 aug  Geen   
02 sep  Annie Bartels  
09 sep  Oecumenische dienst Gereformeerde kerk 10.00 uur   

 

Datum   Tijd     Bijeenkomst 
11 sept   20.00 uur   Vergadering locatieraad 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

 
Werkgroep  

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

LECTOREN 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
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Overleden  
 

Op 18 juni 2018 

Aaltje Peters-van Dam 
Stichtingstraat 11 
7894 AW Zwartemeer 
de leeftijd van 66 jaar      Op 02 juli 2018 

                                  Henderikus Hegeman (Henk) 
                                            De Hoven 19 

                                                                7894 BN Zwartemeer 
                                                          in de leeftijd van 78 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  
Tiny Klein           tel: 0591-393425 
 

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

 
 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  
Tiny Klein           tel: 0591-393425 
 
 
 

FAMILIEBERICHTEN 

BLOEMVERSIERING 
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DE BANIER 

 

Zomervakantie van 20 juli t/m 2 september 
 
 
 

   

OPBRENGST PAROCHIECONTACTDAG ZWARTEMEER 
 

Opbrengst Parochiecontactdag van zondag 10 juni 2018 :  

€  3669,19  
 

Allen dank hiervoor 
 

VAN DE LOCATIERAAD ZWARTEMEER 

 

Woensdag 29 augustus  
is het parochiebureau gesloten. 

 

NIEUW  NIEUW   NIEUW   NIEUW 
 

 

Zondag 19 augustus is er om 10.00 uur  
een woord en communieviering. Het wordt een bijzondere viering. Onze koren 
hebben dan namelijk allemaal vakantie, maar er zijn twee mensen die de 
muziek en liedjes gaan verzorgen namelijk: 
 

Janique en Anne-Jan 
 

Wilt u weten wie dat zijn en hoe ze dat doen, 
kom dan naar de dienst om 10.00 uur. 

Iedereen is van harte welkom. 
 

VERBOUWING KERK 
Zoals jullie hebben kunnen zien zijn er nieuwe kozijnen in de kerk gekomen. 
Ook bij de nooduitgang en bij het parochiebureau zijn er nieuwe geplaatst. 
Allemaal onderhoudsvrij. 
 

Binnenkort wordt er in de parochiezaal een kast gemaakt voor spullen voor de 
schoonmaak en voor de voedselbank. 
 

En er is nog een stuk vloerbedekking over van het koor en altaar en dat wordt 
gebruikt voor het parochiebureau. 
 

Zo zie je maar weer dat de kerk up-to-date blijft. 
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Uitnodiging vrijwilligersbijeenkomst 2018 locatie Zwartemeer!!! 
 

Hallo vrijwilligers van de parochie Maria Hertogin van Drenthe locatie 
Zwartemeer, ook dit jaar willen wij jullie inzet voor onze parochie niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan. Als vrijwilligers zetten jullie je met hart en ziel 
in voor onze locatie en daarvoor willen wij jullie bedanken. Dat willen wij dit 
jaar doen door een vrijwilligersbijeenkomst te organiseren op: 
 

Datum:  7 oktober 2018 
Tijd:   11.00 uur - 14.00 uur 
Plaats:  Parochiezaal van de kerk te Zwartemeer 
 
Op 7 oktober gaan we gezellig met elkaar brunchen. Onder het genot van 
diverse broodjes en andere lekkernijen bijpraten en gezellig samen zijn.  
Wil je meedoen met de vrijwilligersbijeenkomst dan kun je je opgeven door 
onderstaand strookje, voor 23 september 2018, in te leveren op het 
parochiebureau of door een e-mail te sturen naar 
parochie.zwartemeer@gmail.com met de gevraagde gegevens. 
 

De locatieraad parochie Maria Hertogin van Drenthe locatie Zwartmeer 
 

 

Ja, ik doe mee met de vrijwilligersbijeenkomst op 7 oktober 2018! 
 

Naam:……………………… 
 

Wij komen met …..personen. 
 

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 
 

De zomervakantie is, als ik dit schrijf nog enkele weken te gaan. 
Maar voor het kinderkoor Yaëla is de vakantietijd nu al 
aangebroken. Op zondag 8 juli was hun laatste optreden in een  
hele mooie bijzondere viering in de openlucht op het plein en 
gazon voor onze kerk. 

Het kinderkoor heeft nu vakantie tot 5 september. Dan begint weer een nieuw 
seizoen. Normaal wordt het seizoen afgesloten met een feestelijke avond, 
maar nu start men het nieuwe seizoen met een feestelijke avond. 
Op 5 september krijgt het koor bezoek van "Rafi....." Een hele rare vogel met 
veel praatjes. Uiteraard wordt er die avond ook gezongen en krijgen de 
kinderen wat lekkers. 
Kinderen die graag bij het kinderkoor willen, van welke basisschool ook of uit 
welk dorp dan ook, zijn die avond ook van harte welkom. De boodschap van 
de dirigente is dat Yaëla in ieder geval doorgaat met de groep die nu bestaat 
uit 10 zeer enthousiaste kinderen. Misschien een aansporing voor uw kind of 
kleinkind. 

mailto:parochie.zwartemeer@gmail.com
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In mijn "Weetjes "moet ik rekening houden met de in mei ingegane AVG 
(Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dat betekent dat als ik een 
vrijwilliger een pluim op de hoed wil steken eerst aan die vrijwilliger 
toestemming moet vragen of hij/zij wel met naam genoemd wil worden. Dat is 
erg jammer want dan is de "beloningsverrassing" er niet meer. 
 

Ook voor ons gemengd koor St.Cecilia en The Young People gaat half juli de 
welverdiende vakantie in en moeten wij als parochianen zelf ons beste beentje 
voorzetten tijdens de volkszang. Jammer dat beide koren afscheid nemen van 
een enthousiast zang lid. Daarom toch maar weer eens een oproep om u aan 
te sluiten bij een van beide koren. De meesten zijn vele jaren lid, dus zijn het 
vast heel gezellige  groepen. 
 
Voor sommige vrijwilligers of vrijwilligersgroepen is er geen vaste periode van 
vakantietijd. Ze moeten met anderen overleggen of die zijn/haar taak tijdelijk 
overnemen, want sommige taken gaan het gehele jaar door zoals schoonmaak 
van de kerk, onderhoud tuin bij de kerk of van het kerkhof, kleine 
onderhoudsklusjes van de kerk, acoliet of lector, koster, koperpoetser, 
bezoeker van zieken en bejaarden, collectant, koffieschenker, klokluiders bij 
sterfgevallen, grafdelvers, vrijwilligers avondwake en woord en 
communievieringen, redactie parochieblad, bezorgers parochieblad, 
bloemversiering, bijhouden administratie, dagelijks bestuur locatie ................ 
 

Dank aan alle vrijwilligers van onze locatie en een fijne zomertijd. 
 

Zaterdag 16 juni was een woord en communieviering met als voorganger 
Albert Bruinewoud uit Klazienaveen. Ons gemengd koor verzorgde het 
gezang. Albert Bruinewoud had een hele mooie en heldere overweging over 
het thema  "Zaai, het zaad zal bloeien ..."  . We kennen allemaal wel het 
Bijbelverhaal over het mosterdzaadje.  Het gaat in ons dagelijks leven als 
gelovige om kleine daden van barmhartigheid en rechtvaardigheid, van liefde 
en authenticiteit, die kiemkracht in zich hebben en zo tekens zijn van het 
koninkrijk Gods onder ons. 
 

In de zondagsviering van 25 juni was pastoor Okonek de voorganger met 
medewerking van het Gemengd Koor. De viering stond in het gedenken van 
de geboorte van Johannes de Doper. De pastoor maakte ons in zijn korte maar 
heldere overweging duidelijk dat het gedenken van de geboortedag iets heel 
bijzonders is in de vieringen van de kerk. Behalve de geboorte van Jezus en 
Maria gedenken we ook de geboorte van Johannes de Doper. Dat is alleen 
maar weggelegd voor de allergrootsten. Van alle andere heiligen gedenken wij 
hun sterfdag. 
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In de viering van zaterdag 30 juni was pastoor Okonek ook de voorganger. Dit 
keer was The Young People het koor. Het thema van de weekendviering luidde 
"Sta jij op in geloof?"  
Dat is in deze huidige tijd vaak niet gemakkelijk. Vroeger moest je duidelijk 
maken waarom je geen actieve gelovige was en tegenwoordig is het bijna het 
omgekeerde.  
Ook JaÏrus die Jezus wilde raadplegen over zijn zieke dochter werd door zijn 
kennissen afgeraden om nog de hulp van Jezus te vragen voor zijn zieke 
dochter. Maar Jezus raadde hem aan te blijven vertrouwen in zijn geloof.     
En dat resulteerde in een goede afloop voor het dochtertje. De tekst nodigt ook 
ons uit tot geloof en vertrouwen in Jezus en in de God van het leven. 
De vakantietijd is een mooie periode om de boodschap van deze drie 
overwegingen en thema's  nog eens te overdenken voor uzelf. 
 

Vanmorgen weer de oecumenische dienst besproken dat op 9 september in  
de Gereformeerde kerk wordt gehouden. Dit is de jaarlijkse viering ter 
gelegenheid van Nationale Ziekenzondag. Voorgangers zijn pastor Myriam en 
dominee Reinoud Wentink. Het koor staat nog niet vast nu ik dit schrijf. 
Het zou mooi zijn als u eens de moeite zou nemen om deze dienst te bezoeken 
met een familielid, goede kennis of buurman/buurvrouw die niet zelf in staat is 
om deze dienst alleen te bezoeken. De dienst begint om 10.00 uur 
 
 
 

                                                                                            J S 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

INLEVEREN KOPIJ 
Voor het volgende parochieblad 
voor vrijdag 24 augustus 2018 

mailto:hpeters@ziggo.nl
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De kerk: zichtbaar en onzichtbaar 
We hebben al twee keer gesproken over de Kerk als 
mysterie. Ze is zichtbaar in de wereld aanwezig én ze is 
onzichtbaar. De zichtbare en de onzichtbare dimensie 
van de Kerk vinden we vooral terug in de sacramenten. 
Laten we het Doopsel maar als voorbeeld nemen voor 
deze column. Er is een zichtbare kant en een onzichtbare. 
Het ene kan niet zonder het andere. Er moeten uiterlijke 

handelingen worden gesteld, er is water nodig en er klinken woorden, en 
zonder dat alles is er geen sacrament. Wij spreken in onze Kerk van 
sacrament; het Griekse woord is mysterion – dit Grieks verstaat u wel. Het legt 
de nadruk op het onzichtbare. Het zichtbare is een uiterlijk teken van het 
onzichtbare. 
 

Bij het doopsel is water nodig. Als er geen water is, kan er niet worden gedoopt. 
Het water wordt over het hoofd van de dopeling uitgegoten en daarbij klinken 
de woorden: “Ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest.” Deze woorden horen er bij. Zonder deze woorden is er ook geen 
sacrament. Alleen het water over het hoofd uitgieten is niet voldoende. Met de 
woorden geven we de juiste betekenis aan het water en de handeling van het 
begieten.  
 

Het is ook belangrijk dat déze woorden gebruikt worden. Ik heb wel eens 
vernomen dat de bedienaar zei: “Ik doop je, dat het je goed mag gaan in je 
leven en dat je zegen zult verspreiden.” Dit zijn wel zinvolle woorden, maar 
horen in de voorbede thuis. Voor de geldigheid van de christelijke doop is het 
belangrijk dat er water wordt gebruikt, én de juiste woorden (zoals ze in het 
Evangelie volgens Matteüs en in de Handelingen van de Apostelen staan).  
 

Op onzichtbare wijze deelt de dopeling in de genade van God, maar Hij komt 
onder een bijzonder teken. Christus is eigenlijk degene die doopt. Het 
sacrament is het instrument waarlangs Christus zijn genade uitdeelt.  
Via het uiterlijke teken laat de onzichtbare God zijn liefde zien. Zoals je ook je 
liefde voor iemand kunt laten zien met een kus.  

COLUMN MGR. RON VAN DEN HOUT 
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Zo is ook de Kerk is zichtbaar in haar leden en in haar instituties, maar 
tegelijkertijd geestelijk en onzichtbaar. 
 

+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden 
 

 

Ontmoeting met de aartsvaders van het 
geloof. Genesis 12 - 36 lezen met de 
bisschop  
 

Het boek Genesis in het Oude Testament 
verhaalt over Abraham, Isaäk en Jakob, de 
aartsvaders van het joodse en christelijke 
geloof. Mgr. Ron van den Hout is docent 
Oude Testament geweest en deelt zijn 
kennis graag met geïnteresseerden. 
Centraal staan de Bijbelverhalen in Genesis 

over Abraham en Jakob. Van harte welkom in het bisdomhuis!  
 

Data:      25 september, 23 oktober, 6 november, 27 november  
Tijd:       19.30 tot 21.00 uur 
Plaats:      Bisdomhuis Ubbo Emmiussingel 79, Groningen 

(10 min. lopen vanaf het Centraal Station) 
Parkeren kan op het parkeerterrein van het bisdomhuis. 

Aanmelding: Bisdomhuis, mw. Lisette Winter, tel. 050 - 4065888 
E-mail:     l.winter@bisdomgl.nl 

 

De Diocesane Commissie Sint-Gregorius van 
het bisdom Groningen-Leeuwarden 
organiseert op 6 oktober 2018 een 
kerkmuziekdag voor koorleden, dirigenten, 
organisten en andere belangstellenden op 
zaterdag 6 oktober in de Heilige Michaelkerk te 
Emmeloord. Een muziekdag rondom 
Marialiederen en het ‘Sanctus’ in de liturgie.   
 
Aanvang:      10.00 uur 
Kosten:    collecte ter bestrijding van 

de onkosten 
Opgave per mail:   l.winter@bisdomgl.nl of tel: 050-4065888 
 
 
 
 
 

UITNODIGING BIJBELCURSUS MET BISSCHOP  VAN DEN HOUT 

KERKMUZIEKDAG 6 OKTOBER 2018 TE EMMELOORD 

mailto:l.winter@bisdomgl.nl
mailto:l.winter@bisdomgl.nl
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In Sappemeer en Hoogeveen 
 

In de herfst van 2018 biedt de Projectgroep Toerusting, Groningen-Drenthe, 
een cursus Suïcidepreventie aan.  
 

Terwijl in het buitenland al langer aan 
preventie op dit gebied wordt gedaan, staat 
het in Nederland nog in de kinderschoenen. 
En dat terwijl in ons land jaarlijks bijna 
tweeduizend mensen sterven ten gevolge 
van zelfdoding.  
Nog wat cijfers: per jaar doen 
negentigduizend mensen een poging en 
nog heel veel meer mensen (ongeveer 
vierhonderdduizend) denken er wel eens 
aan.  
 

In eerste instantie denk je van jezelf dat je 
misschien nooit in je leven met zelfdoding te maken hebt gehad, maar wanneer 
je er langer over denkt, blijkt meestal dat ook jij er – op wat voor wijze dan ook 
– mee van doen hebt gehad.  
 

De cursus geeft natuurlijk een inleiding op de suïcideproblematiek. O.a. 
komen de volgende gespreksvragen aan de orde.  

- Hoe maak ik het onderwerp bespreekbaar?  
- Wat zijn eigenlijk de signalen en hoe herken ik die?  
- Welke vervolgstappen moet ik nemen?  

 

De Kerk heeft een visie op suïcide en ook die komt aan de orde. Met nadruk 
zeggen wij dat deze cursus niet bedoeld is voor mensen die het verlies van 
een dierbare te verwerken hebben die overleden is t.g.v. zelfdoding. 
 

Waar en wanneer:  Op twee plaatsen bieden wij dezelfde cursus aan:  
 

Sappemeer: woensdagavonden 3 en 17 oktober plus een 
terugkomavond op 21 november.   

Adres: Noorderstraat 154 
parochiezaal (in oude pastorie). 

 

Hoogeveen: donderdagavonden 11 en 18 oktober plus een 
terugkomavond op 22 november.  

Adres: Blankenslaan Oost 2 
parochiezaal. (Parkeren achter parochiezaal) 

 

 

CURSUS SUÏCIDEPREVENTIE 
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Tijden:         De avonden zijn van 18.00 uur – 21.00 uur.  
We beginnen met een broodmaaltijd. 

Voor wie:   Voor leden van bezoekersgroepen, 
wijkcontactpersonen, evt. leerkrachten en mensen die 
bezig zijn in de jongerencatechese, en verder voor 
allen die belangstellend zijn. 

Door wie: Solidair Groningen & Drenthe en Suïcidepreventie 
voor Kerken. Inleiders: Astrid Agterkamp en Willem 
van der Berg. 

Kosten:        € 15,- per persoon.  
Deze kosten kunt u eventueel declareren bij 
Parochiële Caritas Instelling of parochiebestuur. 

Aanmelding:     Vóór 26 september a.s. bij  
Vicariaat Groningen-Drenthe 
t.a.v. mevr. L. Winter Ubbo Emmiussingel 79 
BG Groningen      Tel.nr.: 050-4065 888 (alle dagen) 
Mailadres: vicariaatgrdr@bisdomgl.nl 

Bij opgave graag ook tel.nr. en mailadres vermelden. 

 

In september 2018 start de Diocesane Werkgroep voor Liturgie haar cursus 
voor parochianen. De cursus belicht het kerkelijk jaar. Veel voorkennis is niet 
vereist omdat we, stap voor stap, in 7 bijeenkomsten de feesten en liturgische 
tijden volgen. Cursuslocatie is het Parochiehuis van Wolvega. Als basis 
gebruiken we het boek ‘Ons brood gedoopt in licht’ van Andries Govaart: een 
inleiding in geloof, kerk en liturgie.  
 

Voor wie is de cursus bestemd?  
Je bent als vrijwilliger werkzaam op het gebied van de liturgie, maar…. hoe zat 
het ook al weer ? Je wilt meer achtergronden weten, je bent ooit gedoopt en 
hebt de behoefte je opnieuw te oriënteren op het geloof, je bereidt je als ouders 
voor op het doopsel van je kind of je begeleidt doopouders. Aan de hand van 
het liturgisch jaar geeft Andries Govaart inzicht in de belangrijke thema’s van 
het christelijk geloof. Denk aan de sacramenten, kernteksten over geloof en de 
heiligen, wezenlijke vragen in het leven. Informatie, gedichten, oefeningen en 
afbeeldingen wisselen elkaar af. 
 

Cursusdocenten zijn Pastoor Victor Maagd, Ann Dikhoff-Pollmann, pastor 
José Lange en pastor Arjen Jellema van de Diocesane Werkgroep Liturgie. 
Cursusdata zijn: 12 september, 17 oktober, 14 november, 12 december, 20 
februari 2019, 10 april en 22 mei. Telkens van 20.00 uur tot 22.00 uur. Meer 
informatie  of een uitgebreide folder: zie website bisdom of via 
Werkgroepvoorzitter pastoor Victor Maagd, pastoormaagd@gmail.com 
Opgave bij l.winter@bisdomgl.nl    
 

BASISCURSUS KERKELIJK JAAR EN LITURGIE 

mailto:pastoormaagd@gmail.com
mailto:l.winter@bisdomgl.nl


 

 

 
 

 

Waar je ook bent of gaat… 
 
 

Ik ben voor jou geen nieuwe naam. 
Ik ben je God en hiervandaan,  
ga ‘k als een schaduw met je mee  
door de woestijn en door de zee. 

 
 

Ik ben er als het leven lacht. 
Ik ben er voor je in de nacht. 
Ik ben er in je hoogste lied. 

Ik ben er als je ’t niet meer ziet. 
 
 
Ik ben de weg waarop je gaat. 
Ik ben er zelfs ten einde raad. 
Ik ben gegeven als je brood. 
Ik ben in leven en in nood  
je VRIEND!  
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