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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 05 oktober 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. 9 loopt van 
 27 okt t/m 23 nov 2018 

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

dag 15 & 16 sept 24ste  zondag  koor 

zaterdag Klazienaveen Pastor Myriam 19.00 Samenzang 

 Zwartemeer Pastoor Okonek 19.00 Gemengd koor 

zondag Barger-Compas Pastoor Okonek 09.30 Dames 

 Emmer-Compas Oec. Viering 10.00 Dames/Heren 

dag 22 & 23 sept 25ste  zondag  koor 

zaterdag Klazienaveen CV-W 19.00 Care Free ‘16 

 Zwartemeer Pastoor Okonek 19.00 Gemengd koor 

zondag Barger-Compas CV-W 09.30 Heren 

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 10.00 Dames 

dag 29 & 30 sept 26ste  zondag  koor 

zaterdag Barger-Compas Pastor Myriam 19.00 Heren 

 Emmer-Compas Pastoor Okonek  19.00 Heren 

zondag Klazienaveen Pastoor Okonek 09.30  Henricuskoor 

 Zwartemeer Pastor Myriam 10.00 Young People 

dag 6 & 7 okt  27ste  zondag  koor 

zaterdag Klazienaveen Pastor Myriam 19.00 Samenzang 

 Barger-Compas Pastoor Okonek 19.00 Heren 

zondag Zwartemeer Pastoor Okonek 10.00  

 Emmer-Compas Pastor Myriam 10.00 Heren 

dag 13 & 14 okt 28ste  zondag  koor 

zaterdag Klazienaveen Pastoor Okonek 19.00 Henricuskoor 

 Barger-Compas CV-W 19.00 Heren  

zondag Zwartemeer CV-W 10.00  

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 10.00 Dames 

dag 20 & 21 okt 29ste  zondag koor 

zaterdag Zwartemeer Pastoor Okonek 19.00  

 Emmer-Compas CV-W 19.00 Heren 

zondag Klazienaveen CV-W 09.30 Samenzang  

 Barger-Compas Pastoor Okonek 09.30 Dames  

dag 27 & 28 okt 30ste  zondag koor 

zaterdag Zwartemeer Pastor Myriam 19.00  

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 19.00 Dames 

zondag Klazienaveen Pastoor Okonek 09.30 Samenzang 

 Barger-Compas Pastor Myriam 09.30 Dames 
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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 om 18.00 uur in Zwartemeer  
en op donderdag om 19.00 uur in Klazienaveen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 PASTOR MYRIAM 
 

Van 20 tot en met 26 september is pastor Myriam afwezig in verband met 
vakantie. En van 12 tot en met 21 oktober is pastoor Myriam afwezig in 
verband met retraite. 
 

Als u dringende vragen hebt, kunt u zich tot pastoor Okonek wenden. 
Deze neemt tijdens deze periode ook de uitvaartwacht waar. 

 

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 
 

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 

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN 

Week 37 10 sept t/m 16 sept Pastoor Okonek 

Week 38 17 sept t/m 23 sept Pastoor Okonek 

Week 39 24 sept t/m 30 sept Pastoor Okonek 

Week 40 01 okt t/m 07 okt Pastor Myriam 

Week 41 08 okt t/m 14 okt Pastoor Okonek 

Week 42 15 okt t/m 21 okt Pastoor Okonek 

Week 43 22 okt t/m 28 okt Pastor Myriam 
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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 

 

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. 
 

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.  
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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.) 
 
 

WOORD VAN DE PASTOR 
 

Een nieuw parochiejaar 
 

We zijn begonnen aan een nieuw parochiejaar. En het voelt ook als een nieuw 
begin. De afgelopen jaren waren we druk bezig met de fusie, en daarna zijn 
we een tijdje “pastoorloos” geweest. Nu is de fusie achter de rug en gaan we 
aan het parochiejaar beginnen met een volledig pastoraal team.  
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Persoonlijk ben ik heel dankbaar dat we na enkele zware jaren nu weer zo een 
nieuw parochiejaar kunnen starten. Dat nu de menskracht en de ruimte er weer 
is om lekker aan de slag te gaan. Niet het gevoel hebben nog zoveel te moeten 
regelen of dat je steeds tekortschiet omdat je met weinig mensen eigenlijk 
meer moet doen dan je aan kunt. Of dat je een te groot beroep op vrijwilligers 
moet doen. En ook ben ik blij en dankbaar dat er weer ruimte komt om meer 
te doen dan het hoogstnoodzakelijke. Dat we kunnen en mogen nadenken en 
dromen over de toekomst van onze parochie Maria Hertogin van Drenthe. 
 

Als pastoraal team willen we met het bestuur en de locatieraden nadenken 
over het pastoraal beleid in de komende jaren. We willen graag veel mensen 
betrekken bij dit proces, zodat de uitkomst door allen gedeeld kan worden. Een 
gedeelde visie, een gezamenlijk visioen dat ons kan inspireren om samen aan 
de slag te gaan.  
 

We verwachten niet dat daardoor ineens de kerkbanken gevuld zullen zijn. 
Maar we hopen vooral met nieuw enthousiasme samen aan de slag te gaan 
om ons geloof levend te houden, en op alle mogelijke manieren te delen, te 
leven en voor zover mogelijk door te geven.  
 

Op 29 september komen we samen om een begin te maken. We hopen dat 
ieder van u deze samenkomst en het hele proces met gebed wilt 
ondersteunen. En misschien hebt u ook een mooi idee, of initiatief dat u graag 
met ons zou willen delen. We horen het graag. 
 

Namens pastoor Okonek wens ik u een goed begin van het nieuwe        
parochiejaar. Pastor Myriam 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

En dan is de vakantie alweer voorbij. Voor de meeste 
van u zal de tijd zijn omgevlogen, maar voor een 
aantal duurde de dagen vast heel lang. Want in de 
vakantieperiode stoppen heel veel groepen, maar 
binnenkort zal alles weer gaan beginnen. 
Het schooljaar gaat ook weer beginnen. En een 

begin brengt altijd weer nieuwe energie met zich mee. Als parochiebestuur 
hebben we een heleboel plannen, waar we energie in willen gaan steken.  
 

Eén van die onderwerpen is de automatisering en daarmee samenhangend de 
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij hebben (natuurlijk) 
een ledenadministratie en er is bij de wet geregeld wat wij wel en vooral ook 
wat wij niet met deze gegevens mogen doen. Als u daar vragen over heeft, 
kunt u terecht bij de bestuursleden Louis Veldhuis en Mirjam Buizer. Zij zijn 
hier de komende tijd mee bezig. 
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Ook gaat het bestuur de komende tijd aan de slag 
met onze visie. Hoe willen wij onze verbondenheid 
met God maar ook met u vormgeven? Wat zijn daarbij 
onze uitgangspunten? Allereerst gaan we hier samen 
met de leden van de Locatieraden over nadenken. 
Maar daarna zullen wij ook met de werkgroepen en 
met u in gesprek hierover willen. Hoe? Dat weten we 
op dit moment nog niet helemaal. Mogelijk kunnen we 
u daar in het volgende Klaverblad meer over 
vertellen. 
 

Tot slot gaan we druk bezig met de begroting voor 
2019. Wat willen we graag realiseren en hoeveel geld is daarvoor nodig? 
Zonder penningmeester is dit wel een hele uitdaging, maar misschien kent u 
wel iemand, of bent u dat zelf, die hierin mee kan denken.  

We horen dan graag van u! 
Het parochiebestuur gaat er weer uitgerust en vol goede zin tegen aan.  

Helpt u ons mee? 
 

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 
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LITURGIE ROOSTER 
 

In oktober gaat het liturgie-rooster in dat gemaakt is tot april 2019. 
In dat rooster staat wanneer op de locatie de diensten zijn. In alle weekenden 
is er – op één uitzondering na - op iedere locatie een viering. 
 

Er is uitgegaan van een evenredige verdeling van eucharistie-vieringen en 
woord- en communievieringen en ook van een gelijke verdeling van vieringen 
op zaterdag en op zondag. 
 

Voor mensen die gewend zijn dat er de ene week een viering is op zaterdag 
en de volgende week op zondag, in het nieuwe rooster zijn het steeds twee 
zaterdagen op de locatie en daarna twee zondagen. Kijk dus steeds goed in 
het Klaverblad wanneer een viering is. Daarin staan ook de vieringen op de 
andere locaties Als op uw locatie een viering op zondag is, is er in de 
naastliggende locatie een viering op zaterdag. 
 

Dit rooster wordt met de locatieraden geëvalueerd. We proberen zoveel 
mogelijk met de wensen van iedere locatie rekening te houden.  
 

Louis Veldhuis 
Liturgie 

 

WOL GEVRAAGD 
 

De Stichting 
Ananda Bhavan 
biedt hulp aan 
mensen in nood, 
zonder daarbij 
onderscheid te maken in politieke, religieuze of etnische achtergronden. We 
zijn een organisatie die effectief hulp verleent aan mensen in de armste streken 
van India die in zeer moeilijke omstandigheden leven, met name 
weeskinderen, bejaarden en gehandicapten. 
 

Ananda Bhavan is aangesloten bij de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking 
Emmen (WOE). Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers. 
Een aantal vrijwilligers is aan het breien geslagen om kleding te maken, maar 
ze hebben geen breiwol genoeg meer. 
 

Hebt u nog ergens op zolder of in een kast ongebruikte knotten wol liggen? 
Even bellen of mailen Ik kom het met groot plezier bij u ophalen. Uiteraard 
mag u het ook komen brengen. 

Paul van Olffen  
Zuidervaart oz 14, Zwartemeer  

0591-315989 (praktijk)  
psmvanolffen@kpnmail.nl  

mailto:psmvanolffen@kpnmail.nl
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OPROEP!      OPROEP!      OPROEP!      OPROEP!   
 

Graag zouden alle koren van de parochie Maria Hertogin van Drenthe 
nieuwe leden verwelkomen! 
Dus houd je van zingen?  

Meld je dan aan bij één van de volgende koren: 
 
Zwartemeer: 

• St. Cecilia (gemengd koor) o.l.v. Mieke Hartong. 

• Young people (leeftijd 16+) o.l.v. Richard Valentin 

• Yaëla (kinderkoor vanaf 4 jaar) o.l.v. Mirella Peters-Burmann 
Meer info of aanmelden zie: 
http://www.mariahertoginvandrenthe.nl/zwartemeer/koren/ 
http://www.mariahertoginvandrenthe.nl/zwartemeer/koren/kinderkoor-
yaela/   

 
Emmer-Compascuum: 

• Inter Nos (dameskoor) o.l.v. Ina Heijnen 

• St. Caecilia (herenkoor) o.l.v. Wim van Uem 

• Enjoy (jongvolwassenen) o.l.v. Gert Vissering 

• Xtra Eigen-Wijs (kinderkoor/jongerenkoor) o.l.v. Ina Heijnen 
Meer info of aanmelden zie: 
http://www.mariahertoginvandrenthe.nl/emmer-compascuum/koren/ 

 
Klazienaveen: 

• St. Cecilia (dameskoor) o.l.v. Henk van Os 

• St. Henricus (herenkoor) o.l.v. Henk van Os 

• Care Free ’16 (leeftijd 16+) o.l.v. Henk van Os 
Meer info of aanmelden zie: 
http://www.mariahertoginvandrenthe.nl/klazienaveen/koren/ 

 
Barger-Compasuum: 

• St. Cecilia (dameskoor) o.l.v. Wim van Uem 

• RK Herenkoor o.l.v. Gerard Suelmann en Louis Veldhuis 
Meer info of aanmelden zie: 
http://www.mariahertoginvandrenthe.nl/barger-compascuum/koren/ 

 

Opmerking: 
U kunt zich aanmelden bij een koor die uw/je voorkeur heeft.  
Het maakt niet uit als dit een koor betreft uit een ander dorp!  

We zijn één parochie en zingen kan en mag overal!  
 

Wees welkom! 

http://www.mariahertoginvandrenthe.nl/zwartemeer/koren/
http://www.mariahertoginvandrenthe.nl/zwartemeer/koren/kinderkoor-yaela/
http://www.mariahertoginvandrenthe.nl/zwartemeer/koren/kinderkoor-yaela/
http://www.mariahertoginvandrenthe.nl/emmer-compascuum/koren/
http://www.mariahertoginvandrenthe.nl/klazienaveen/koren/
http://www.mariahertoginvandrenthe.nl/barger-compascuum/koren/
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Woensdagmorgen:    Nieuw-Weerdinge 
Donderdagmorgen: Emmer-Compascuum 
Donderdagmiddag: Ter Apel 
Vrijdagmorgen:   Zwartemeer 
Vrijdagmiddag:   Musselkanaal 
Zaterdagmorgen:  Emmer-Compascuum  

Willie en Jannet Dijck 
Kanaal A NZ 100 

Emmer-Compascuum 
Tel: 06-50206237 
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BARGER-COMPASCUUM – LOCATIE ST. JOSEPH 

 

 

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

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

Gezinsbijdrage:     NL15 RABO 0104 3049 52  
Fonds restauratie: NL25 RABO 0125 7359 52 
Misintenties:              NL93 RABO 0104 3013 17 
t.n.v. Gg. St.Joseph 

  
 

LOCATIERAAD 

Voorzitter:    Benny Rijfkogel    0591-349706 
Secretaris/Vicevoorzitter: Vacant  Herman Linnemann  0591-349333 
Budgethouder:    Arie Buizer      0591-349449 
Onderhoud gebouwen :   Jan Bruins      0591-349500 
Kerkhoven:    Herman Wehkamp  0591-349082 
Communicatie:    Vacant 
Diaconie/catechese:    Marja Grummel   0591-348843 
Liturgie/gemeenschapsopbouw:   Ria Feringa     0591-349523 
 

 

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

CONTACTPERSOON BEZORGING 
Truus Dijck  
Posthoorn 7 
7884 PA Barger-Compascuum 

 
 
 
 
 

tel:0591-391084
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 16 september 
Willie Menzen, gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, ouders Berends-
Peters, ouders van Vliet-Heijnen, ouders Feringa-Hake, Maria Gezina Brijan-
Lingenaar, Mariëtta Hartmann, Annie Hartmann-Exel. 
 

Zondag 23 september 
Wim Wehkamp, ouders Wehkamp-Alberts, gezusters Wielage, ouders Hake-
Cramer, Harm Berens, Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, 
Hendrik Dijck, Maria Gezina Brijan-Lingenaar, Mariëtta Hartmann, Annie 
Hartmann-Exel. 
 

Zaterdag 29 september 
Willie Menzen, gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, Wout Verwer, Maria 
Gezina Brijan-Lingenaar, Mariëtta Hartmann, Annie Hartmann-Exel. 
 

Zaterdag 6 oktober 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, Karin Drent, gezusters 
Wielage, ouders Linnemann-Rass, ouders Hake-Cramer, ouders van Vliet-
Heijnen, Hennie en Erwin Feringa, Maria Gezina Brijan-Lingenaar, Mariëtta 
Hartmann, Annie Hartmann-Exel. 
 

Zaterdag 13 oktober 
Willie Menzen, gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, Jan Pruim en ouders 
Tiben-Robben, ouders Feringa-Hake, Wout Verwer, Hendrik Heller, Maria 
Gezina Brijan-Lingenaar, Mariëtta Hartmann, Annie Hartmann-Exel. 
 

Zondag 21 oktober                                                 VOM-vredesweekviering 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, echtpaar Vedder-
Wehkamp, gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, ouders Berens-
Wehkamp, Hendrik Dijck, Maria Gezina Brijan-Lingenaar, Mariëtta Hartmann, 
Annie Hartmann-Exel. 
 

KOSTERS 
 

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

 

Zondag 16 september en zondag 21 oktober 
is er gelegenheid om na de viering een kopje 
koffie te drinken in de parochiezaal. 

U bent allen van harte welkom!!! 

KOFFIEDRINKEN!! 
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Op donderdag 11 oktober is er om 14.00 uur 
weer een dienst voor ouderen. 

Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer, 
dan kunt u contact opnemen met  

Minie v/d Aa tel: 0591-349144 
U wordt dan gehaald en na de koffie weer thuisgebracht 

 

DOOPVIERING 
 

Op zondag 16 september 
wordt tijdens de viering gedoopt 

 

Sam 

 

zoon van Leroy en Joyce Vink 
 

Wij hopen samen met u, Sam  
te mogen begroeten in onze 

geloofsgemeenschap. 
 

OPROEP 
  

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

Wie zou willen? 
 

Je kunt contact op nemen met 
Marja Grummel 0591-348843 

 

FELICITATIES 
 

Wij willen iedereen die in deze periode iets te vieren heeft, 
namens de parochie van harte feliciteren.  

 
 

OUDERENVIERING 
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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.  
Contactpersoon:  
René Berendsen  tel: 0591-353630 
 

UITVAARTLEIDER 
Dhr. B. Zomer   tel: 0591-353093   mob: 06-53188727 
RK. Begrafenisvereniging Sint Barbara  
Website:    http://rksintbarbara.nl  
 
 

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

Zondag 16 september 
LET OP voor deze intenties wordt gebeden in de eucharistieviering  
op woensdagavond 19 september om 19.00 uur. 
 

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, Renk Kuper, overl. ouders Kuper-Wolbers en zoon Herman, Hennie 
en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, Alida 
Adriana Hulsebosch-Schoorl, Henk Scheven, Johan Hottinga, Hennie Bredek, 
Herman Sturre. 
 
Zondag 23 september                                            VOM-vredesweekviering 
Greetje Schulte-Heller, fam. Siekman-Gers, Theo Deddens, overl. fam. 
Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Theresa de Roo, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Johann Hermann Spijker, Jan Caspers, 
ouders Thole-Kloppenburg, ouders Welling-Tieben, Renk Kuper, Hennie en 
Riet Deiman-Dekkers, Gradus Welling, Johannes Teiken en Maria Judith 
Teiken-Twickler, Rika Harms-Schulte, Herman Sturre, ouders Hoezen-
Wübben. 
 
Zaterdag 29 september 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Jozef Sturre, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, ouders en 
grootouders Wessel-Hempen, Rudolf Tiben en Helena Tiben-Heller, Renk 
Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert 
Meijer, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Lenie 
Bentlage-Tieben, Herman Sturre, en uit dankbaarheid voor 90ste verjaardag. 
 
Zondag 7 oktober 2018 
Greetje Schulte-Heller, Hendrik Trip en Engelina Trip-Welling, Boelie Rouw, 
overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, 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, ouders Thole-Kloppenburg, Renk 
Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, Angela Gesina 
Ellermann-Tiben, Dinie Joosten-Hulleman, Geert Harm Thole, Lenie Bentlage-
Tieben, Herman Sturre, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen. 
 
Zondag 14 oktober 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Pastoor Franciscus 
Antonius Sturkenboom, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Renk Kuper, 
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fam. Kuper-Wolbers, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus Welling, Gré 
van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, Herman Heijnen en Annie Heijnen-
Greve, Ria Kaijser-Dijck, Herman Sturre, ouders Welling-Fehrmann. 
 

Zaterdag 20 oktober 
Greetje Schulte-Heller, Theo van Mensvoort, Theo Deddens, overl. fam. 
Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Theresa de Roo, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Klaas de Vries en Annie de Vries-Twickler, 
overl. ouders Ahlers-Koop en dochter Joke, ouders Thole-Kloppenburg, Renk 
Kuper, overl. ouders Kuper-Wolbers en zoon Herman, Hennie en Riet Deiman-
Dekkers, Ina Mensen-Ros, Henk Scheven, Johannes Teiken en Maria Judith 
Teiken-Twickler, Hennie Bredek, Herman Sturre. 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

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 
ma 24 sept  t/m  zo 30 sept  Margriet Ahlers   0591-354093 
ma 01 okt  t/m  zo 07 okt   René Berendsen  0591-353630 
ma 08 okt  t/m  zo 14 okt   Diny de Roo    0591-351697 
ma 15 okt  t/m  zo 21 okt   José Wessel    06-27369058 
ma 22 okt  t/m  zo 28 okt   Margriet Ahlers   0591-354093 
ma 29 okt  t/m  zo 04 nov  René Berendsen  0591-353630 
 

PAROCHIEBUREAU 
 

september            oktober 
ma 17 Tiny Hogenbirk      ma 08 Bernadette de Roo 
do  20 Christa Schut      do  11 Tilda Heine 
ma 24 Tonny Thole       ma  15 Tiny Hogenbirk 
do  27 Mieke Hoesen      do  18 Mieke Hoesen 
                 ma  22 Tonny Thole 
oktober             do  25 Christa Schut 
ma 01 Tonny Thole                    

  do  04 Christa Schut   
 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

Groep 2  17 sept  t/m  21 sept 
Groep 3  01 okt  t/m   05 okt 
Groep 1  15 okt  t/m   19 okt 
 

KERKSCHOONMAAK 
 

Groep 3  24 sept  t/m  28 sept 
Groep 1  22 okt  t/m  26 okt 
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MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

datum misdienaar/acoliet lector 

zo 16-09 Oecumenische viering  

zo 23-09 Annemiek Bos                     Inge Bolk Jolien Dijck 

za 29-09 Jo-Ann Loves        Chantal Witteveen Jorinde Wessel 

zo 06-10 Astrid Bolk                    Marell Mulder Janique Dijck 

zo 14-10 Arjen Hoezen            Jeffrey Emming Diny Thole 

za 20-10 Naomi Emming          Rianne Hoesen Erik Meijer 
Ria de Vries 

za 27-10 Annemiek Bos       Chantal Witteveen Jorinde Wessel 

 

BLOEMVERSIERING 
 

Gr 4 M. Tromp 
M. Spijker 

03 sept  t/m 16 sept 0591-354507 
0591-353482 

Gr 1 B. de Roo 
M. Graafsma 

17 sept  t/m 30 sept 0591-351878 
0591-224161 

Gr 2 S. Wilkens 
M. Tiben 

01 okt    t/m 14 okt 0591-351081 
0591-353718 

Gr 3 G. Rengers 
H. Idema 

15 okt    t/m 28 okt 0591-354229 
0591-354626 

 
 

 

Dinsdag  18 september  
Jaarvergadering met daarna gezellig bingo 

 

Dinsdag 9 oktober  
dokter Van de Wal komt spreken over 
botontkalking 

 

Alle avonden beginnen om 19.30 uur 
GRAAG TOT DAN! 

 

Nieuwe parochianen 
Als voorkeurleden hebben zich  
de hr. Mouris en mevr. Mouris-Vermeulen aangemeld. 
Zij wonen sinds kort op De Trippen 24 
7831 BS  NIEUW WEERDINGE 
 

Wij heten u van harte welkom en hopen  
dat u zich thuis zult voelen in onze kerk. 

KVE 

FAMILIEBERICHTEN 
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C.G. Dekker- 
Schoenmakers 

Braakhekkeplein 9 
 

EC 
 

7881 HS 
 

16-9-1937 
 

H. Fuhler Spindel 38 EC 7881 BG 16-9-1941 

M.A. Heijnen-Hoezen Spoel 79 EC 7881 BH 21-9-1934 

M.A. Meijer-Over Jeen Stokerstr.23 EC 7881 GC 26-9-1928 

E. Hofstra Spoel 131 EC 7881 BN 27-9-1932 

L. Harms-Prinsen Karel Doormanl.17 Hardenberg 7772 XW 30-9-1932 

T.A. Geerts-Arends Roswinkelerstr.138 Roswinkel 7895 AS 1-10-1937 

A.M.H.B. Veldman-
Berben 

Roswinkelerkanaal 
ZZ 16 

Roswinkel 
 

7895 TS 
 

8-10-1941 
 

J.B. Hölscher Elzenlaan 17 EC 7881 PV 11-10-1934 

J.C. Rass-van den Berg Spoel 39 
 

EC 7881 BH 
 

12-10-1932 
 

M.B. de Roo-Berend Kloosterweg 36 EC 7881 LG 16-10-1942 

M. Folkers Runde ZZ 96 EC 7881 HP 17-10-1938 

G. Hempen-Kaijser Westerdiep OZ 2 EC 7881 HB 20-10-1936 

A.J.C. Muller-Borgmann Wilgenlaan 21 EC 7881 PT 21-10-1943 

 

    Alle jarigen van harte gefeliciteerd 
          en een fijne dag gewenst! 
 

 
CONTACTMIDDAG 

 

Op dinsdag 2 oktober is er weer een contactmiddag.  
De middag begint om 14.00 uur met een viering.  
Na de viering is er een gezellig samenzijn,  
onder het genot van een kopje koffie/thee. 
 

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

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T.M.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA7orXkPvcAhXM-KQKHeIPA0oQjRx6BAgBEAU&url=https://www.antoniusparochiemusselkanaal.nl/index.php/18-parochienieuws/101-start-koffiedrinken-achter-in-de-kerk&psig=AOvVaw1mpKXMjhCsZqK7aa8kifg_&ust=1534837286022729
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DAMESKOOR INTERNOS 
 

Zoals u in het vorige parochieblad hebt kunnen lezen, 
gaan we door met dameskoor Internos. We hebben 
Ina en Sandra Heijnen bereid gevonden om ons te 
dirigeren en te begeleiden. We zijn daar heel blij mee. 
We hopen dan ook dat er nog wat dames zijn die bij 
ons koor willen komen zingen, want het koor wordt er 
niet jonger op. 
 

Onze repetities zijn op woensdagavond in het Parochiehuis. 
We repeteren van 19.30 uur tot ongeveer 20.45 uur. 

 

U bent van harte welkom. 
 

Het bestuur van dameskoor Internos 
 

ZINGT U MEE?,   ZING JIJ MEE? 
 

Het dames-, heren- en jongvolwassen koor en het 
kinderkoor kunnen nog wel wat nieuwe leden gebruiken. 
Misschien zijn er nog wel meer parochianen die mee willen 
zingen bij één van onze vier koren. Daarom vermelden we 
hieronder de repetitieavonden en tijden. Weet dat u/jij van 
harte welkom bent om mee te zingen.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
contactpersoon van het koor of met één van de koorleden. 
 

Koor                    Repetitiedag Tijd        Contactpersoon 

Jeugdkoor Xtra Eigenwijs  woensdag   18.00-19.15 uur  Ina Heijnen  354116 

Jongvolwassenkoor Enjoy  donderdag  19.30-21.30 uur  Anja Emming 357075 

Dameskoor Internos    woensdag   19.30-20.45 uur  Tilda Heine  351905 

Herenkoor St Cecilia    dinsdag    19.00-20.30 uur  Joh Heine   351905 
 

Alle repetities zijn in ons Parochiehuis. Kun je zingen? Zing dan mee! 
 

BEDANKT!!! 
 

Ook tijdens de vakantieperiode ging alles op onze 
locatie gewoon door! Maar…. hoe ‘gewoon’ is dat 
eigenlijk  ???  
Heel hartelijk dank aan iedereen die vóór- of achter 
de schermen de schouders eronder zetten om alles 
door te laten gaan en zo meewerkt aan het samen-
kerk-zijn in onze St. Willehadlocatie.   

Locatieraad 
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VAN DE LOCATIERAAD 
 

Kerkbalans 2018 
In januari is de landelijke actie Kerkbalans gehouden. Van de 
toegezegde bedragen is inmiddels een bedrag van ruim  
€ 26.000 ontvangen. Een heel mooi resultaat, geweldig! 
 

Een aantal parochianen heeft nog niet betaald; misschien 
bent u het vergeten of gewend later in het jaar te betalen.  
Het zou fijn zijn als u het even controleert. Alvast bedankt! 
 

De inkomsten uit Kerkbalans zijn van essentieel belang voor onze locatie  
St. Willehadus. 
 

Uw bijdrage kunt u overmaken op: 
banknummer: NL 71 RABO 0135 1018 32  

t.n.v.    Gg. St. Willehadus     o.v.v. Kerkbalans 2018 
 

Onze hartelijke dank! 
 

Tineke Koop, budgethouder 
 

WEK- EN STARTDIENST OP 16 SEPTEMBER 
 

Jaarthema: een goed gesprek 
Dit jaar is het thema van de startzondag 'Een goed 
gesprek'. In de kerk voeren we gesprekken 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, bezielt. Wat 
we daaraan beleven en wat we daarvan door willen geven aan onze kinderen, 
aan onze vrienden en buren wellicht. 
 

De bestemming van de collecte is voor dove kinderen in Mauretanië, met als 
motto: ‘Dove kinderen uit hun isolement halen’.  
Alle kinderen in de wereld moeten toch naar school, ook dove kinderen. In 
Mauritanië is er onlangs een mooie stap in die richting gemaakt.  

Met steun van Wilde Ganzen werd er een 
dovenschool geopend in de plaats Nouadibou. Op 
initiatief van de gemeenschap samen met 
stichting Silent Work. Dit is inmiddels de zesde 
dovenschool die Silent Work oprichtte. Dat het 
dovenonderwijs hierdoor groeit in dit land is een 
belangrijke ontwikkeling, want een kind dat doof is 
of slecht hoort, heeft weinig kansen in dit land.  
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Ouders weten niet goed hoe ze met hen moeten omgaan en de overheid biedt 
geen speciale voorzieningen. Op de nieuwe basisschool gaan nu 53 kinderen 
in de leeftijd van 5 tot 16 jaar naar school. Doordat ze de gebarentaal hebben 
geleerd, kunnen ze zich nu uiten en met elkaar communiceren. Ze praten met 
hun handen en luisteren met hun ogen.  
Hun zelfvertrouwen is zichtbaar gegroeid! 
 

Wij zetten op 16 september de deuren wagenwijd open.  
De viering begint om 10.00 uur in onze Willehaduskerk. 
Na de viering is er gelegenheid om samen koffie/thee te 
drinken. Even genieten van en met elkaar. En een goed 
moment om samen in gesprek te gaan ☺!  
 

U bent van harte uitgenodigd! 
WEK-groep 

 

JUISTE TIJD EN ADRES VOOR KOPIJ INLEVEREN! 
 

Helaas wordt de kopij niet altijd voor/op 
de sluitdatum aangeleverd. Vóór in het 
Klaverblad staat altijd vermeld wat de 
uiterlijke inleverdatum is van de kopij.  
 

Het juiste inleveradres is: 
parochiewillehadus@kpnmail.nl  
DUS ………… 
NIET NAAR INA HEIJNEN STUREN! 
 

We vragen u vriendelijk hier a.u.b. 
rekening mee te houden. Alvast hartelijk 
dank!!!                    Redactie locatie St. Willehadus 
 

GEVRAAGD: KERSTKAARTEN VAN DE HEILIGE FAMILIE  
 

Tijdens de kerst zal ik, net als vorig jaar, mijn stalletjes weer 
tentoonstellen in onze kerk. Belangrijkste daarbij is de grote 
kerststal van de kerk.  
Met de Maria-expositie hebben we ook oude kaarten 
tentoongesteld van Maria. Daarbij waren ook hele mooie 
kaarten van Maria, Jozef en het kindje. We hebben 
glasplaten voor achter over de banken en mijn idee is om 
nu ook kaarten tentoon te stellen.  
Heeft u nog oude kerstkaarten met De heilige familie en u 

wilt ze beschikbaar stellen dan heel graag.  
Neem dan contact op met Ans Berendsen tel: 0591-353630     
                                                                    abpragt@hotmail.com 

Alvast hartelijk bedankt. 

HET VOLGEND 

KLAVERBLAD: 

loopt van 

27 oktober tot 23 november 

Kopij inleveren uiterlijk:  

5 oktober! 

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
mailto:abpragt@hotmail.com
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‘THE KICK OFF’ voor onze KERSTMUSICAL 2019  
 

Beste allemaal. 
Nog maar net terug van vakantie, of misschien gaat u nog weg, maar wij van 
de kerstmusicalgroep zijn al maanden aan het brainstormen over de komende 
kerstmusical op zondag 9 december in Emmer Compascuum, noteer deze 
datum maar vast in uw agenda. Het gaat weer iets heel speciaals worden! 
Weer compleet verfrissend en heel anders dan andere jaren en daarbij hebben 
we weer een speciale bekende gast die ook een rol gaat vervullen. 
 

Het wordt de 11e keer en het blijft verrassend allemaal  
maar zonder u en jullie kan het natuurlijk niet! 

Daarom is iedereen weer welkom om mee te doen. Geef ook even door of je 
goed kunt zingen.  
 

Begin november is de start van de musical. ‘The kick-off’. 
Vanaf dan oefenen we iedere zondagmorgen in de kerk. 
Tijd is afhankelijk van de vieringtijd maar steeds rond half 
11 / 11 uur. 
Geef je op via de mail bij: 
Ina:   hermanina@hotmail.com  of  tel: 0591-354116 
Erik:  erik.meijer@online.nl               Henk:  hjzwart@live.nl  
Ans:  abpragt@hotmail.com   of   tel: 0591-353630 
 

Of als u één van ons tegenkomt mag het natuurlijk ook mondeling. 
We gaan er weer iets groots van maken en dat kan alleen met medewerking 
van ieder dus. GEEF U OP EN DOE MEE!  
 

VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE 
 

Hallo allemaal, wij gaan vanuit de Protestantse gemeente 
Emmer-Compascuum, een ‘Top 2000 dienst’ organiseren! 
Wij zijn voornemens dit te doen op zaterdagavond 29 
december 2018.  
 

Het lijkt ons leuk om, net als bij de Passion, hier met alle 
kerken in het dorp aan te werken. In deze dienst worden er liederen uit de top 
2000 ten gehore gebracht. We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden 
om hier een bijdrage aan te leveren! Dus lijkt het je leuk om een lied alleen te 
zingen óf lijkt het je leuk om met een groepje mee te doen? Meld je dan nu 
aan! Aanmelden kan t/m vrijdag 28 september via: top2000ec@gmail.com 
Wij sturen je na 28 september een liedlijst door, zodat je kunt kijken of er 
voor jou of je groepje iets passends tussen zit. We willen met de mensen die 
zich hebben aangemeld woensdag 17 oktober om 19.30 uur kort overleggen 
over de dienst, de inhoud en de opzet.  
 

Doe je mee? Doe mee!                                       Groet, Werkgroep Top 2000 

mailto:hermanina@hotmail.com
mailto:erik.meijer@online.nl
mailto:hjzwart@live.nl
mailto:abpragt@hotmail.com
mailto:top2000ec@gmail.com
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KLAZIENAVEEN – LOCATIE HEILIGE HENRICUS 

 

 
 

Kerk en Parochiebureau: 
Stellingstraat Z.Z. 4 
7891  JA  Klazienaveen 
Telefoon: 0591-649071 
 
Mail:        henricusparochie@hetnet.nl 
Website: mariahertoginvandrenthe.nl 
 
Parochiebijdrage: 
NL30 RABO 0125 7013 30 
t.n.v.  R.K.Kerkbestuur Klazienaveen 

 
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 
 



 

Klaverblad  Klazienaveen Pagina | 29 

GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zaterdag 15 september 
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Martinus Prinsen en Maria 
Aleida Koop, Johannes Martinus Knegt en Anna Geertruida Middendorp, overl. 
ouders Muller-Wesseling, Angela Dina Ellerman en Steffen Groen, Tinie 
Robben-Valke, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van 
der Werf, Johanna Wilhelmina Suelmann-Eikens, Jan Willem Peters, Maria 
Petronella Vos-Vinke. 
 

Zaterdag 22 september        VOM-vredesweekviering Kinderwoorddienst 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, 
Bennie Heidotting en Griet Heidotting Peters, overl. ouders Valke-Tholen, Tinie 
Robben-Valke, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van 
der Werf, Jan Willem Peters, Maria Petronella Vos-Vinke. 
 

Zondag 30 september 
Johan Schiphouwer en zoon Peter, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-
Peters, Jan Koop en Lies Koop-Schepers en zoon Gerard Koop, overl. ouders 
Tenfelde-Prinsen en overl. kinderen, Maria Catharina Speller-Siekman, Jo en 
Grietje Wesseling-van Os en zoon Benny, Hendrikje Welink, Hein en Riek 
Wubbels, Tinie Robben-Valke, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben 
en Henk van der Werf, Maria Petronella Vos-Vinke. 
 

Zaterdag 06 oktober 
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Johan Bernard Cosse en Maria 
Margraretha Hoffard en zoon Bennie en schoonzoons Joop en Bennie, 
Martinus Prinsen en Maria Aleida Koop, Jan Berens, Jo Eikens en zoon Jo, 
Tinie Robben-Valke, Gerhardus Hendrikus ten Velde, Sophia Maria 
Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf. 
 

Zaterdag 13 oktober 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Mannus 
Plas en Maria Helena van Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Pastoor 
Middelkoop, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Jan Koop en Lies 
Koop-Schepers en zoon Gerard Koop, overl. ouders Vinke-Wolfs, overl. 
ouders Valke-Tholen, Maria Elisabbeth Grol-Rolfes, Toon Loves en Annie 
Loves-Tholen en overl. fam. Loves en Tholen, Mannus Plas en Maria Helena 
van Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Tinie Robben-Valke, Sophia Maria  
Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf. 
 

Zondag 21 oktober 
Bennie Heidotting en Griet Heidotting Peters, overl. ouders Heijnen- 
Wittendorp, Tinie Robben-Valke, Sophia Maria Magdalena van der Werf-
Tieben en Henk van der Werf. 
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OUDERENVIERING 
 

Op woensdag 03 oktober is er om 10.00 uur  
een eucharistieviering in de Dillehof, bestemd voor de 
bewoners van de Dillehof en de Melde. 
 

CONTACTMIDDAG VOOR OUDEREN 
 

Dinsdag 18 september is er de contactmiddag voor ouderen. 
De eucharistieviering begint om 14.00 uur in de kapel en aansluitend is er 
gelegenheid tot ontmoeting, onder het genot van een kop koffie of thee. 
Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer dan kunt u contact opnemen 
met mij. 

Iedereen is van harte welkom! 
 

Noteert u alvast: de volgende contactmiddag is 16 oktober.        Leo Mensen 
tel: 0591-317060 

 

UITNODIGING PAROCHIËLE ONTMOETINGSDAG 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ontmoetingsdag voor onze zieken,  
ouderen en gehandicapte mensen van de Parochie op: 

 

vrijdag 9 november  om 10.00 uur 
in dienstencentrum Noorderbreedte  

Meteoor 3  te Klazienaveen 
 

De kosten voor deze dag  zijn  € 5,00 p.p. 
Ook hebben wij die dag een verloting waar u mooie prijsjes mee kunt winnen. 
We beginnen `s morgens om 10.00 uur met een eucharistieviering waarin 
pastoor Okonek zal voorgaan. 
Opgave bij:    Miny Hoge   tel: 0591-314558 
                       Alie Mensen  tel: 0591-317060 
                       Marja Rocks  tel: 0591-390047 
 

De vriendelijke groeten namens allen,  
die hun medewerking verlenen aan deze dag. 

 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

10 sept  t/m  16 sept  A. Peters   0591-313627 
17 sept  t/m  23 sept  M. Koop   0591-312241 
24 sept  t/m   30 sept  J. Lohuis   0591-313286 
01 okt   t/m   07 okt  H. Beukers  0591-315725 
08 okt  t/m   14 okt  A. Peters   0591-313627 
15 okt  t/m   21 okt   M. Koop   0591-312241 
22 okt  t/m  28 okt  J. Lohuis   0591-313286 
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ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

za 15 sept  A. Verdel     0591-312976 
za 22 sept  G. Többen     0591-317515 
zo 30 sept  G. Timmerman  0591-317726 
za 06 okt   B. Menzen    0591-316132 
za 13 okt   A. Verdel     0591-312976 
zo 21 okt   A. Heijnen    0591-315653 
 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
 

datum     tijd      gelegenheid 
di  18 sept   09.30 uur   Omzien naar elkaar 
ma  01 okt   09.30 uur   KBO 
di  02 okt   19.00 uur   Zonnebloem 
di   09 okt    19.00 uur   Redactie Echo 
        20.00 uur   Locatieraad. 
do 25 okt   19.30 uur   Bestuur + 4 locatieraden 
 

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.  

 

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. 
 

FELICITATIES 
 

Wij willen allen  
die de komende periode iets te vieren hebben 

namens de parochie 

v a n  h a r t e  f e li c i t e r e n . 
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FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden:              op 13 juli 

               J a n  W i l le m  P e t e r s   
            81 jaar, Langespruitstraat 45 
 
op 24 juli                                    op 31 juli 

L e o n o r a  T h e o d o r a  V a lk e-T a p p e l      J o h a n n a  W i l le m in a  S u e lm a n n-E i k e n s 
86 jaar, „De Weegbree“             72 jaar, Scholtenskanaal WZ 56 
 

op 14 augustus 

M a r i a  P e t r o n e l l a  V o s-V i n k e 
63 jaar, Pensteenstraat 11 

 

Dat zij mogen rusten in vrede 
 

DRINGENDE OPROEP  
 

Voor de locatieraad van de locatie Klazienaveen zijn wij dringend op zoek naar 
een secretaris (man of vrouw).  
Om u een summiere indruk te geven van de activiteiten, hieronder een korte, 
maar zeker niet volledige opsomming:  
1 avond per maand vergaderen voor de locatie raad.  
(niet in de maanden juli en augustus). 

• Verzorgen van de agenda t.b.v. locatie raadsvergaderingen. 

• Maken en verspreiden van de notulen van de locatie raad 
vergaderingen. 

• Doorsturen van de post van het Bisdom naar 
locatieraadsleden (meestal per E-mail). 

• Doorsturen van de post van het Kerkbestuur naar de 
locatieraadsleden (meestal per E-mail). 

• Versturen van post van Locatieraad (meestal per E-mail). 
2 avonden per jaar vergaderen met het bestuur van de Parochie. 
2 à 3 avonden per jaar vergaderen met de secretarissen van het bestuur en 
de andere drie locaties.  
Bent u degene die redelijk tot goed met de computer overweg kan en zich wil 
inzetten voor het werk in onze locatie van de Parochie, of wilt u eerst meer 
informatie, neem dan alstublieft contact op met Frederikus Kuper, voorzitter 
van de locatieraad. Ik ben te bereiken op tel: 0591-314493 (na 18:00 uur) of 
via E-mail: fkuperhome@hetnet.nl
 

mailto:fkuperhome@hetnet.nl
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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 2019 officieel geen voorzitter meer. 
 
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   tel. 06-53813195.  mail: r.k.begrafenisfonds@hotmail.com 
 

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

Zaterdag 15 september  
Ouders Tieck-Rocks en zoon en dochter, ouders Siebers-Siebum. 
  
Zaterdag 22 september                                       VOM-vredesweekviering 
Berry Schepers, ouders Siebers-Siebum, Johan Peters en schoondochters, 
pa en ma Post. 
 
Zondag 30 september 
Mia Santing-Abeln, Karst de Haas. 
  
Zondag 07 oktober 
Johan Peters en overl. fam. Peters en Arling, ouders Siebers-Siebum, ouders 
Tiben-Sandten en Jan Tiben. 
 
Zondag 14 oktober   
Pa en ma Post, ouders Siebers-Siebum, Karst de Haas. 
 
Zaterdag 20 oktober 
Ouders Siebers-Siebum.  
 

Vanaf september zullen er weer door-de-weeks-viering zijn. 
Voor Zwartemeer zal dat op de DONDERDAGEN zijn om 18.00 uur 

 

Zie ook blz.5 van dit Klaverblad  

 

 
 

OUDERENVIERING 
 

Woensdag 26 september om 14:00 uur 

Iedereen is van harte welkom. 
Na afloop gezellig samen koffie-/ thee drinken  

 

 
Voor eventueel vervoer kan men bellen: 
Mieke Peters     tel: 0591-31 53 83 
Gretha Suelmann   tel: 0591- 31 52 98 
 
 

COLLECTE 

15 t/m 23 september Vredesweekcollecte 

6 en 7 oktober Wereldmissiedag van de Kinderen 
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Datum   Tijd      Bijeenkomst  
17 sept   19.30 uur   KVG     Opening van het seizoen 
04 okt   20.00 uur   Vergadering locatieraad 
15 okt   19.30 uur   KVG    Voetreflex       
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

     t/m  16 sept   Jan Siebers  0591-313282 
17 sept  t/m  21 sept   Tiny Smit       0591-313472 
22 sept  t/m  23 sept   Bert Kiers       0591-317031 
24 sept  t/m  30 sept   Jan Knol       0591-316578 
01 okt  t/m  07 okt   Jan Siebers   0591-313282 
08 okt  t/m  14 okt   Tiny Smit       0591-313472 
15 okt  t/m  21 okt   Jan Knol         0591-316578 
22 okt  t/m  28 okt   Jan Siebers    0591-313282 
 

ACOLIETEN 
 

15 sept Jan Siebers   
22 sept Marianne en Sophie   
30 sept Wander Snippe   
07 okt Jan Siebers   
14 okt Wander Snippe   
20 okt Marianne en Sophie   
 

 

15 sep Jan Siebers   
22 sep Bertha Heidotting   
30 sep Annie Bartels   
07 okt Jan Siebers   
14 okt Annie Bartels   
20 okt Marianne   
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

 
Werkgroep  

 
   
  aandacht voor nabestaanden   

                
Contactpersoon: Minie Snippe  tel: 0591-314063 
 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 

LECTOREN 
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Overleden                  op 22 juli 2018 

                    Bernard Wubbels 
               Kamerlingswijk wz 74    7894 AM Zwartemeer 

                        in de leeftijd van 80 jaar 
op 10 augustus 2018 

Jan Geert Imming 

Molenwerf 1 
7891 HT Klazienaveen 

in de leeftijd van 70 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 
 

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

 
 
 
 
 

ZIEKENBEZOEK – BLOEMENGROET 
 

Weet u iemand die volgens u  
eens extra aandacht verdient van de parochie  

door middel van een bloemetje of een 
bezoekje, laat het ons even weten, 

 

         Annie Lubbers  tel: 0591-315529       
         Tiny Klein           tel: 0591-393425  
 

DE BANIER 

 
Vrijdag 12 oktober 2018  OUD PAPIER 

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

 

FAMILIEBERICHTEN 

BLOEMVERSIERING 

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

Goed nieuws! 
De 10 enthousiaste leden blijven zingen in ons koor! Dat betekent dat we in 
ieder geval door gaan, hoe geweldig is dat!  

Nieuwe leden gezocht 
Graag zouden we meer leden willen bij ons koor, 10 is eigenlijk iets te weinig. 
Het liefst minimaal 15 leden zodat we ook bij ziekte of andere bijzonderheden 
gewoon door kunnen zingen! Dus KOM BIJ ONS GEZELLIGE KINDERKOOR!  
 

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

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

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

Uit wie bestaat het kinderkoor? 
Ons koor bestaat momenteel uit tien enthousiaste leden (zie foto: Lieke, 
Floortje, Stan, Flair, Esmay, 
Mirthe, Jade, Chantal, Serina en Meike).  
 

http://www.muziekmaaktslim.nl/onderzoeken.html
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Wat kost het en wanneer repeteren we? 
Lid zijn van het kinderkoor kost niets, wel verwacht ik inzet en enthousiasme 
van de kinderen. We repeteren op woensdagavond van 17.45-18.30 uur in de 
RK kerk te Zwartemeer (m.u.v. schoolvakanties en de week waarin de wandel-
4daagse wordt gehouden). 
Wil je liever eerst een keer komen kijken en luisteren, dan mag dat natuurlijk 
ook. Kom dan gerust langs op een woensdagavond! Papa en/of mama mag 
dan ook gerust blijven om te kijken/ luisteren naar hun kind(eren). 
 

Lieve groet, 
Mirella Peters-Burmann 
begeleidster van het kinderkoor 
Tel: 0591-311464  
E- mail: mirellapetersburmann@hotmail.com   
 

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 
 

We zitten midden in de zomervakantie en dan zijn er niet veel 
bijzonderheden te melden van onze locatie en haar vrijwilligers. 
Maar dat wil niet zeggen dat er geen vrijwilligers aan de slag 
zijn, want bepaalde zaken lopen gewoon door. Denk maar aan 
degenen die ons parochieblad verzorgen. Dat is een taak die 
vaak onderschat wordt, want je moet wel zorgen dat alle 

belangrijke informatie tijdig wordt aangereikt en dat het ook nog eens op de 
juiste manier in ons parochieblad komt. 
Wat natuurlijk ook gewoon doorgaat zijn de weekendvieringen.                    
De diensten door de week die starten weer begin september. 
Er is wel een belangrijke wijziging doorgevoerd in de doordeweekse viering. 
De eucharistieviering is vanaf september op donderdagavond en de 
aanvangstijd is 18.00 uur in plaats van 19.00 uur. De eerste viering is op 
donderdag 6 september. 
 

Over de weekendvieringen van de afgelopen periode is het volgende te 
melden. 
De viering van 28/29 juli werd voorgegaan door onze pastoor. Het was de 17e 
zondag door het jaar. En dan weet de koster dat het altaar kleed groen moet 
zijn. Het thema was Delen in vertrouwen. Dit thema was gebaseerd op het 
evangelieverhaal over de vijf gerstebroden en twéé vissen. De leerlingen 
hadden er vooraf geen vertrouwen in dat er genoeg te eten was voor de grote 
mensenmassa. Maar Jezus zei  breek en deel maar er zal genoeg zijn voor 
iedereen. En dat bleek ook zo te zijn . Er was zelfs nog heel veel over . Delen 
in vertrouwen pakte  goed uit en ook wij hebben daarover weleens twijfels, net 
als de leerlingen. 
 

mailto:mirellapetersburmann@hotmail.com
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De viering van 4/5 augustus was een woord en communieviering met als 
voorganger Bertha Heidotting. Het thema van deze 18e zondag door het jaar 
was "Ik ben het levende brood". Deze boodschap geeft aan" Ik ben het brood 
des levens, wie tot mij komt zal geen honger meer hebben en wie in mij 
gelooft zal nooit meer dorst krijgen". 
 

De viering van 11/12 augustus was een woord- en communieviering met 
pastor Myriam. Deze viering op de 19e zondag door het jaar had als thema" 
Leven vanuit het brood van de Heer". De boodschap was dat we niet alleen de 
zaken moet benaderen als enkel consument, maar als een gelovig en 
belijdend christenmens. 
 

De viering van 18/19 augustus was wederom een woord en communieviering 
met Marianne Keurs. De viering was bijzonder, omdat Janique Dijck en Anne 
Jan van der Leest alle zang verzorgden. En dat deden ze op een meer dan 
voortreffelijke manier.  De viering van de 20e zondag door het jaar had als 
thema: Laven aan Gods wijsheid. Ook dit thema uit het evangelie van 
Johannes ging over het brood des heren. Door veel van dit brood in je op te 
nemen wordt je wijzer en meer ervaren als christen. Want ervaring is een 
optelsom van alle vergissingen die je hebt begaan in je leven. 
 

Bij deze wil ik ook iedereen uitnodigen om straks als de zomervakantie voorbij 
is nog eens bij jezelf te rade te gaan of je geen lid wilt worden van een van de 
koren, of collectant of lector/lectrice, schoonmaakkracht, lid van de 
onderhoudsploeg enz..... Als u daarvoor geen tijd heeft is het misschien wel 
een goed idee om de innerlijke rust te zoeken in een viering in het weekend of 
door de week. Of een viering voor ouderen, want daar doet u de andere oudere 
die er is wel een groot plezier mee. 

JS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 05 oktober 2018 

mailto:hpeters@ziggo.nl
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Bisschop Ron van den  Hout 
nodigt gezinnen uit voor 

de eucharistie op zondag, 
een maaltijd, 

catechese 
en persoonlijke ontmoeting. 

 

 
Zondag 14 oktober 2018 in O.L.V. Visitatiekerk van Hoogeveen  
van 9.30 – 12.30 uur 
Blankenslaan Oost 2 
De Kerk als gezin - het gezin als Kerk 
 

Zondag 25 november 2018 in Sint-Bonifatiuskerk te Leeuwarden  
van 11.00 – 14.00 uur  
Bonifatiusplein 20 
Huwelijk als sacrament voor het samen leven 
 

Zondag 3 februari 2019 in Sint-Jozefkerk te Groningen 
van 11.00 – 14.00 uur 
Radesingel 2 (kathedraal) 
Zondag: stilstaan in de week 
 

Zondag 7 april 2019 in kerk De Heer die wederkomt te Oosterwolde 
van 10.30 – 13.30 uur 
Quadoelenweg 3 
Wie is Hij voor mij als ouder? 
 

Geïnteresseerde ouders en kinderen zijn van harte uitgenodigd!   
Voor de kinderen is een apart passend programma met Charlotte van der 
Werf–Legtenberg en Anja Eerhart als ervaren begeleiders. De maaltijd met 
soep en brood is gezamenlijk en wordt verzorgd. 
 
Opgave via het bisdomhuis in Groningen, mw. Lisette Winter.  
E-mail: l.winter@bisdomgl.nl of telefoon: 050 – 4065888  
Het aantal kinderen en hun leeftijd graag vooraf aangeven.  

FAMILY TOUR MET DE BISSCHOP 

mailto:l.winter@bisdomgl.nl
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In 2019 is het 800 jaar geleden dat Franciscus van 
Assisi in gesprek ging met  een islamitische sultan. 
Terwijl in 1219 de vijfde kruistocht in volle gang 
was bracht hij na twee mislukte pogingen een 
bezoek aan sultan Malek al-Kamil van Egypte. 
Franciscus zocht niet de confrontatie maar de 
dialoog. Achteraf blijkt dat hij bepaalde elementen 
uit de Islam naar het westen heeft gebracht. Zo 
was hij erg gefascineerd door de 99 namen van 
Allah die hem inspireerden tot zijn lofzang op de 
allerhoogste God. Centrale vraag in deze retraite is hoe vandaag de dag 
Franciscus ons kan inspireren bij de interreligieuze dialoog, in het bijzonder de 
dialoog met de Islam. 
 

Begeleiding: Peter Vermaat  
Datum: vrijdag 16 november – zondag 18 november 2018 
Plaats: Klooster Thuine in Duitsland 
Tijd: aankomst 20.00 uur; vertrek: 16.00 uur  
 

Opgave vóór 1 november a.s. bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden.  
E-mail: l.winter@bisdomgl.nl.  tel: 050 – 4065888.  
Inlichtingen: Peter Vermaat,  tel: 0518 – 451751 
 

 

Op zaterdag 27 oktober organiseert de 
Provinciale Raad van Kerken in Groningen 
en Drenthe een werkbezoek in Emmen 
over opvang van vluchtelingen, bad- en 
broodregeling voor uitgeprocedeerde 
asielzoekers, en de begeleiding van 

statushouders(=verblijfsvergunninghouders) 
bij integratie.   

 

Een programma van 10.30 uur tot 15.00 uur met sprekers en ontmoetingen 
met vluchtelingen en praktijkbegeleiders in Emmen. Besturen van parochies, 
diaconieën, PCI, leden van plaatselijke raden van kerken en allen met een hart 
voor oecumene zijn van harte uitgenodigd.  Een poster met het dagprogramma 
is opgehangen in het kerkgebouw. 
 

Contact Raad van Kerken Groningen-Drenthe:  
Bouko de Groot, bgroot1948@kpnmail.nl 
tel. 0524 - 532228  

DIOCESANE RETRAITE: DIALOOG FRANCISCUS EN DE SULTAN 

OECUMENISCH WERKBEZOEK VLUCHTELINGENOPVANG IN EMMEN 

mailto:l.winter@bisdomgl.nl
mailto:bgroot1948@kpnmail.nl
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Hart(d) voor de toekomst  

Laudato Si’: een oproep van paus Franciscus 

tot compassie  
 

In 2015 was de media vol lof over de encycliek 
Laudato Si’ van Paus Franciscus. Zijn oproep hart 
te hebben voor de toekomst en compassie met de 
armen en de aarde heeft wereldwijd mensen – 
gelovig en niet-gelovig – geïnspireerd tot de zorg 
voor ons ‘gemeenschappelijk huis’. En nog 
steeds zet de boodschap uit Laudato Si’ van hoop 
en vreugde voor een vredige en bestendige 
toekomst mensen aan tot dialoog en actie.  
 
Tijdens de Diaconale Werkavond gaat Caroline 
Doelman (Solidair Friesland) in op de vraag wat 
de essentie en boodschap van Laudato Si’ is. En 
waarom het de moeite waard blijft om de dialoog 
aan te gaan en in actie te komen voor ‘ons 
gemeenschappelijke huis’. Peter Bootsma 
(Noorden Duurzaam) gaat vooral in op de vraag 
hoe we de boodschap van Laudato Si’ kunnen 
vertalen naar de praktijk van alle dag. Welke praktische handvatten zijn er dicht 
bij huis voor diaconie, caritas en parochie? Na de pauze voeren we hierover 
tafelgesprekken met aan iedere tafel een andere invalshoek. Gevolgd door een 
korte uitwisseling van opgekomen voorstellen en ideeën.  

 

Van harte welkom op deze Diaconale Werkavond! 

Aanmelding vóór 24 oktober bij (verplicht) bij Cor Romkes,   

Tel: 0513 432213, Email: c.romkes@kpnplanet.nl  

Locatie: Zalencentrum St. Nyk, Van Hardenbroekstraat 3, Sint Nicolaasga  

Aanvang: 20:00 uur (zaal open vanaf 19:30 uur)  

 

Deze avond wordt georganiseerd door de Commissie Diaconie Zuidwest. 

Diaconie :  Zie je mij !?  
 
 
 
 
 

UITNODIGING DIACONALE WERKAVOND D.D. 29 OKTOBER 2018 

Franciscus, Frederick Frank 

 
ge
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Thema ‘Ben jij er klaar voor?’ 

 
De Martinusdag zal plaats vinden op de mooie locatie van Nijsingh in 
Appelscha op zaterdag 10 november.  
 
Er is extra ruimte voor sport en spel, bij goed weer in het bos, bij minder goed 
weer in het gebouw van de groepsaccommodatie. De Eucharistieviering met 
de bisschop vindt plaats aan het einde van de middag in de ontmoetingsruimte. 
Voor de lunch zullen we net als vorig jaar een lunchpakket aanbieden dat we 
samen zullen opeten. 
 
Of nog beter: kom het hele weekend. De avonden van de vrijdag, zaterdag en 
de hele zondag zijn voor de vormelingen die het hele weekend komen. Dat 
wordt een ontdekkingsreis met alle anderen die gevormd willen worden. 
Spannende (nacht)spelen, interessante dingen om te leren, mooie momenten 
om te zingen, te bidden en te vieren. Jongeren uit ons bisdom en uit andere 
delen van het land geven leiding aan het weekend en de Martinusdag op 
zaterdag. 
 
Zo wordt het een mooie Martinusdag in een heel nieuw jasje. En (als je je toch 
al een zaterdag vrijmaakt) misschien nog wel een mooier weekend om samen 
op kamp te gaan met vormelingen uit het hele bisdom. Mocht je kort geleden 
al gevormd zijn, dan ben je zeker ook welkom.  
 
Alle activiteiten voor jongeren worden georganiseerd door het 
Jongerenplatform.  
Het vormselweekend en de Martinusdag organiseren we in samenwerking 
met het team van Are You Ready vormselweekends.  
 
Meer info over kosten en interessante foto’s/filmpjes? Volg ons op:  
Facebook     Jongeren Bisdom GL  
 
Instagram     @jongerenbisdomgl   
 
Info/opgave jongeren@bisdomgl.nl 
       tel: 06 25 24 86 74 
 

NB: Is jouw Vormsel al wat langer geleden?  
Jongeren van 14-30 jaar zijn welkom op:  

 het 3e jongerenweekend in Appelscha op 23-25 november 2018 
Thema: ‘Thy Kingkom Come”

MARTINUSDAG 2018  &  EERSTE VORMSELWEEKEND 

https://www.facebook.com/jongerenbisdomgl/
https://www.instagram.com/jongerenbisdomgl/
mailto:jongeren@bisdomgl.nl


 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Neem de tijd om te denken… 
Het is de bron van kracht. 

Neem de tijd om te spelen… 
Het is het geheim van eeuwige jeugd. 

Neem de tijd om te lachten… 
Het is de muziek van de ziel. 
Neem de tijd om te bidden… 

Het is de grootste macht op aarde. 
 
 

(uit ‘Een brug naar de sterren’) 
 

 


