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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       
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 02 november 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. 10 loopt van 
 24 nov t/m 21 dec 2018 

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

dag 27 & 28 okt 30ste zondag  koor 

zaterdag Zwartemeer Pastor Myriam 19.00 Gem. koor 

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 19.00 Dames 

zondag Klazienaveen Pastoor Okonek  09.30 Samenzang 

 Barger-Compas   Pastor Myriam 09.30 Dames 

dag 1 nov Allerheiligen  koor 

donderdag Barger-Compas Pastoor Okonek 19.00 Dames 

  MHvD   

dag 2 nov Allerzielen  koor 

vrijdag Klazienaveen Pastoor Okonek 10.00  

  MHvD   

vrijdag  Klazienaveen GV DoP 19.00 Henricuskoor 

 Zwartemeer GV Pastor Myriam 19.00 Gem. koor 

 Barger-Compas GV DoP 19.00 Heren 

 Emmer-Compas GV Pastoor Okonek 19.00 Dames/Heren 

dag 3 & 4 november  31ste zondag  koor 

zaterdag Klazienaveen Pastor Myriam 19.00 Care Free ‘16 

 Barger-Compas Pastoor Okonek 19.00 Dames 

zondag Zwartemeer Pastoor Okonek 10.00 Gem. koor 

 Emmer-Compas Pastor Myriam 10.00 Heren 

dag 10 & 11 nov 32ste zondag  koor 

zaterdag Klazienaveen Pastoor Okonek 19.00 Samenzang 

 Barger-Compas Pastor Myriam 19.00 Heren 

zondag Zwartemeer Pastor Myriam 10.00 Gem. koor 

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 10.00 Xtr- Eigen-Wijs 

dag 17 & 18 nov 33ste zondag koor 

zaterdag Emmer-Compas GV MHvD Jeugd 19.00 Gelegenh. Jeugd 

 Barger-Compas Pastoor Okonek 09.30 Heren 

dag 24 & 25 nov Christus Koning koor 

zaterdag Zwartemeer Pastor Myriam 19.00 Gem. koor 

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 19.00 Enjoy 

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. 
 

Er zijn geen vieringen op 
24 en 25 oktober 

en op 31 oktober en 1 november 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

SACRAMENT VAN ZIEKENZALVING  
 

Op tijd de Ziekenzalving ontvangen 
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 

VIERINGEN DOOR DE WEEK 

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN 

Week 43 22 okt t/m 28 okt Pastor Myriam 

Week 44 29 okt t/m 04 nov Pastor Myriam 

Week 45 05 nov t/m 11 nov Pastoor Okonek 

Week 46 12 nov t/m 18 nov Pastoor Okonek 

Week 47 19 nov t/m 25 nov Pastor Myriam 

Week 48 26 nov t/m 02 dec Pastoor Okonek 
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DOOP - WELKOM IN DE GEMEENSCHAP VAN DE KERK 
 

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

feestelijke aangelegenheid als kinderen tijdens de zondagse 
Eucharistieviering gedoopt worden en in de gemeenschap van de Kerk en de 
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. 
 

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. 
 

COMMUNIE THUIS 
 

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  
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OPENINGSTIJDEN PAROCHIEBUREAU OP LOCATIE 
 

 B.COMP 
Verl. Oosterd. WZ 67 

 

0591-349051 

E.COMP 
Hoofdkan. OZ 82 

 

0591-351351 

KL.VEEN 
Stellingstr. ZZ 4 

 

0591-649071 

ZW.MEER 
De Hoven 8 

 

0591-769144 

Maandag  11.00-12.00 18.15-18.45  

Dinsdag     

Woensdag     

Donderdag 18.30-19.30 11.00-12.00  18.30-19.00 

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 PASTOOR: ZOEKTOCHT NAAR SPIRITUALITEIT 
 

Beste parochianen, 
Tegenwoordig zie je steeds meer boeddha’s in de 
voortuinen van huizen  verschijnen. Gekocht in tuincentra 
of elders.  Zouden de bewoners overgegaan zijn naar het 
boeddhisme? Of staat het gewoon leuk, zo’n witte boeddha 
tussen al het groen?  
 

Of is het een teken dat veel mensen meedoen in de zoektocht naar 
spiritualiteit. Een zoektocht waar de tijdschriften vol van staan. Ook in de 
boekhandel, waar vaak bij binnenkomst een tafel overvloedig gevuld is met 
boeken over spiritualiteit. In de regel zijn het boeken die over van alles gaan, 
maar niet over het christendom of het katholicisme. Blijkbaar hebben de 
christelijke woorden en beelden veel van hun kracht verloren, zijn ze te gewoon 
geworden, slaan niet (meer) aan, worden niet meer gekend en geleerd. De 
’gelovigen’ gaan naar cursussen en bijeenkomsten waar zij meer aan hun 
trekken komen dan in de kerk. Mediterend, of in dialoog. Vaak ook meer ‘ik’ 
dan ‘wij’.  
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Ook de Bijbel is een spiritueel boek. Bijna iedereen heeft een Bijbel in de 
boekenkast staan, maar hoe vaak lezen we daarin? 
 

In de oosterse religies betekent mediteren inkeren en gewaarworden. Vanuit 
de christelijke traditie duidt meditatie op het met aandacht kijken naar een 
voorwerp of beeld of op een bijzondere schriftlezing van de Bijbel. U vraagt 
zich misschien af, waar is er gelegenheid om te mediteren? In de R.K.-kerken 
in onze parochie is er ieder weekend een viering, afwisselend een 
Eucharistieviering of Woord- en communieviering, op zaterdag om 19.00 uur  
en zondag om 9.30/10.00 uur. Ook is het mogelijk om op een doordeweekse 
avond een Eucharistieviering te bezoeken en wel op iedere woensdagavond 
om 18.00 uur in Barger-Compascuum en om 19.00 uur in Emmer-
Compascuum. Op iedere donderdagavond om 18.00 uur in Zwartemeer en om 
19.00 uur in Klazienaveen.  
 

Bij christelijke meditatie gaat het niet alleen om het contact met jezelf. Het 
beoogt ook dat het religieuze, een sprankje van eeuwigheid, tot ontwaken en 
diepere bloei in je komt. Dit heeft te maken met het verlangen om te ervaren 
wie of wat je ten diepste beroert. Dit verlangen is gericht op het in harmonie 
komen met jezelf, met de schepping en met God.  
 

In de christelijke meditatie heeft de persoon Jezus Christus een bijzondere 
plaats. Dat betekent echter niet dat elke meditatie over Jezus moet gaan. Het 
betekent wel dat de relatie van christenen met God gekleurd is door Christus 
en zijn weg. Na zijn verrijzenis heeft Hij ons zijn Geest geschonken, om onze 
harten te openen. Zijn aanwezigheid kunnen wij ervaren als genade, liefde die 
je niet zomaar ontvangt.  
 

Wij allen, Nederlanders, Polen, het maakt 
niet uit welke nationaliteit je ook bezit, wij 
allen, zijn immers in de kracht van één en 
dezelfde Geest door de doop één lichaam 
geworden. En ieder van u is door de doop 
lid van de Katholieke kerk geworden en ik 
hoop van ganser harte dat wij als leden van 
de katholieke kerk en als leden van onze 
geloofsgemeenschap de katholieke 
spiritualiteit blijven behouden en door deze 
spiritualiteit een diepere verbinding krijgen 
met God.   
 

Ik wens u, ook namens mijn collega  
pastor Myriam, veel spiritualiteit toe.  

Pastoor Józef Okonek SChr 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Het schooljaar is weer begonnen en ook het 
parochiebestuur is na de zomervakantie weer met 
veel zaken aan de slag gegaan. Daar springen twee 
zaken erg naar voren. Allereerst de financiën. In het 
kader van de nieuwe automatisering is er dit jaar 
gewerkt met een nieuw boekhoudprogramma.  

 

Natuurlijk moest hier iedereen eerst een beetje aan wennen, maar nu lijkt dit 
stukje goed te lopen. Hierdoor hebben we een beter zicht op zowel de 
inkomsten als de uitgaven. En op basis hiervan zijn we, samen met de 
budgethouders van de locaties, druk bezig met de begroting voor 2019. Daar 
liggen nog wel wat uitdagingen, want het wordt steeds moeilijker om een 
sluitende begroting te maken. 
 

Het andere punt is de automatisering in samenhang met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Niet 
alleen voor de boekhouding hebben wij een nieuw 
programma, ook voor de ledenadministratie. En met 
dit nieuwe programma is ook onze ledenadministratie 
veel meer centraal geworden. Gelukkig hebben wij 
Jenneke van den Heuvel bereid gevonden om dit 
voor ons bij te houden. Het kan dus zijn dat zij u 
benaderd met vragen over uw gegevens.  
 

Als u vragen en/of opmerkingen hebt over uw 
gegevens, dan kunt u ook contact met Jenneke 
opnemen door te mailen naar 
leden.mhvd@gmail.com 

We zullen zorgen dat uw informatie dan zorgvuldig verwerkt wordt. We streven 
ernaar om in januari een grote controle op al onze gegevens te doen, maar 
daar zullen we u tegen die tijd meer over vertellen. 

BELANGRIJK NIEUWS OVER DE KERKBIJDRAGE 
 

Al verschillende keren hebben wij u geïnformeerd over de veranderingen 
binnen onze parochie. Veranderingen, die voortkwamen uit het feit dat er 
vier parochies samen één parochie zijn geworden. Deze fusie zorgde 
ervoor dat we allerlei regels op elkaar zijn gaan afstemmen. Eén van de 
laatste grote verandering betreft misschien wel de kerkbijdrage. 
 

Daarom gaat er per 1 januari 2019 het één en ander veranderen. Omdat 
elke locatie zijn eigen manier om uw bijdrage te innen had is het lastig om 
precies aan te geven wat er voor u als parochiaan verandert, maar daarom 
proberen we duidelijk te maken hoe het vanaf 1 januari gaat lopen. 
 

 

mailto:leden.mhvd@gmail.com
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN VORMSEL 2019 
 

In oktober zijn we 
parochie-breed begonnen 
met het voorbereiden van 
de Eerste Heilige 
Communie en het H. 
Vormsel catechese. De 
vier locaties willen hierbij 
graag met elkaar samen 
werken.  

 

Het is de bedoeling dat er cursussen starten op Barger-Compascuum, Emmer-
Compascuum, Klazienaveen en Zwartemeer. De ouderavonden zullen 
gezamenlijk zijn. In 2019 zullen afhankelijk van het aantal Communicantjes 
één of twee vieringen en afhankelijk van het aantal Vormelingen één of twee 
vieringen voor de hele parochie georganiseerd worden. De datum en tijd 
hiervan staat nog niet vast. 
 

De uitnodiging voor de catechese zijn inmiddels verstuurd. Heeft u geen 
uitnodiging ontvangen, maar wilt u uw kind toch graag opgeven dan kunt u dit 
tot 15 november doen per mail aan mariahertoginvandrenthe@gmail.com 
 

Wij hopen op veel inschrijvingen! 
 

De gezamenlijke catechesewerkgroepen 

Allereerst wordt de kerkbijdrage persoonlijk. We vragen iedereen, die lid is 
van onze parochie en ouder is dan 18 jaar, een bijdrage te doen voor de 
dekking van alle kosten, die wij maken. U moet dan denken aan de kosten 
voor de pastores, maar ook aan het onderhoud van de gebouwen, de 
kosten voor verwarming, de misboekjes, de kaarsen etc. Zoals elk jaar zal 
hiervoor een drempelbedrag worden vastgesteld.  
 

Voor een aantal van u zal dit bedrag lager zijn, dan u gewend was, maar 
natuurlijk staat het u vrij om het oude bedrag te blijven geven. Want zonder 
uw financiële bijdrage wordt het voor onze parochie steeds moeilijker om 
dat te blijven doen wat u en ik belangrijk vinden. 
 

In januari, bij de actie Kerkbalans, krijgt u informatie over wat er met uw 
bijdrage gedaan is of gaat gebeuren. Daarnaast krijgt u, misschien wel zoals 
u gewend bent, een formulier waarop u aan kunt geven, welk bedrag u in 
2019 aan de parochie wil geven. 
In het volgend Klaverblad zullen we u hier meer over vertellen.  
 

Parochiebestuur 
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FAMILIE BERICHTEN PAROCHIE MARIA HERTOGIN VAN DRENTHE 
 

Op zondag 2 september is gedoopt  
 

 

zoon van Kay Post en Maria Helena Post-Immink 
in de H. Henricuskerk 
te Klazienaveen 
 
 
 
 

Op zondag 16 september is tijdens de 
eucharistieviering  

 

zoon van Leroy en Joyce Vink,  
gedoopt in de St. Josephkerk  

te Barger-Compascuum 
 

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

Op zondag 7 oktober is gedoopt 
 

dochter van Ralf Herbers en Carlijn Herbers-Veldhuis 
in de H. Henricuskerk 

te Klazienaveen 
 

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

Op zaterdag 6 oktober 2018 is in de  
St. Willehaduskerk te Emmer-Compascuum  
gedoopt door emeritus bisschop Ad van Luyn,  
oudoom van de dopeling: 

zoon van Rineke Tiben en Remco Scherpen 
Europaweg 40, 7761 AH  SCHOONEBEEK 
 

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

Namens de Parochie Maria Hertogin van Drenthe 
van harte gefeliciteerd met de doop van uw kindje 
en we wensen u allen veel geluk. 
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IN MEMORIAM 
 

Op donderdag 6 september ontvingen wij bericht van het overlijden van ons 
zeer gewaardeerde redactielid 

 

Anna Elizabeth Peters-Heidotting  
Lies 

 

Lies heeft meer dan 25 jaar het parochieblad verzorgd voor Zwartemeer, maar 
ook bleef zij het locatie gedeelte van Zwartemeer verzorgen toen alle 
parochiebladen werden samengevoegd tot het Klaverblad. 
 

Ze wist de juiste wegen te bewandelen om alle informatie voor het 
parochieblad te verzamelen en dat deed ze met veel enthousiasme en 
precisie. Ook toen het eigenlijk niet meer kon vanwege haar gezondheid kon 
Lies het parochieblad niet loslaten. Daar hebben we heel veel bewondering en 
waardering voor. 
 

Beste familie en vrienden van Lies 
Het waarom is niet te bevatten. 
Mag het jullie troost geven 
dat ons gebed, 
onze gedachten en medeleven 
naar jullie uit gaan.                                   De redactieleden  
 

NIEUWS OVER HET HOOGVEENKERKHOF 
 

Nieuw kruis 
Op het Hoogveenkerkhof aan De Stikker in 
Barger-Compascuum is een nieuw kruis 
geplaatst. 
 

Het oude kruis, dat meer dan 100 jaar op het 
kerkhof stond, staat nu in de expositieruimte. Dat 
oude kruis is enkele keren ingekort, omdat het 
onderaan vermolmd was.  
 

Het nieuwe kruis zal op 1 november a.s. om 18.30 
uur vòòr de eucharistieviering van 19.00 uur door 
pastoor Okonek ingezegend worden. U bent van 
harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. 
 

Rododendronplanten 
We hebben rododendron planten te koop. Op zaterdagen in november tussen 
10.00u en 11.00u kunt u bij de expositieschuur voor € 3,- een goed gewortelde 
struik (hoogte ± 30 cm) ophalen. De opbrengst komt ten goede aan het 
onderhoud van het kerkhof en de expositieschuur. 
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VOX DEI 
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EUCHARISTIEVIERING IN DE POOLSE TAAL IN KLAZIENAVEEN 
 

Zoals u weet ga ik in een aantal R.K.-kerken in het bisdom Groningen-
Leeuwarden eens per maand voor in een Eucharistieviering in de Poolse taal. 
Ook in de R.K.-kerk in Erica ging ik tot april 2018 eens per maand voor in een 
Eucharistieviering in de Poolse taal. Omdat ik mijn intrek heb genomen in de 
pastorie van Klazienaveen, is voortaan de maandelijkse Poolse-viering in de 
R.K.-kerk van Klazienaveen en wel op de eerste zondag van de maand om 
14.30 uur.  
 

Uitnodiging                 Zaproszenie 
Poolse Eucharistieviering                    Polskie Msze Swiete w Kosciele 

in de RK-Kerk van Klazienaveen          Rzymsko-Katolickim w Klazienaveen 
 

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM  !!!               SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! 
 

Pastoor Józef Okonek SChr 
 

JUBILEUM EXPO: BLOOM IN HET KARMELKLOOSTER 
 

Het oude Karmel-klooster in Drachten werd 25 jaar 
geleden aangekocht van de zusters 
Karmelietessen. Het klooster is in carré vorm 
gebouwd naar middeleeuws voorbeeld en wordt 
zoveel meel mogelijk intact gelaten. 
 

Het klooster is nu een plek geworden voor 
concerten, lezingen, en tentoonstellingen. Het is 
trouwlocatie van de gemeente Smallingerland, 

maar ook de plek waar afscheid van een dierbare genomen kan worden. 
 

Het 25-jarig jubileum wordt gevierd met een bijzondere tentoonstelling; 
BLOOM. In 1993 is in oktober van start gegaan met een 
bloemententoonstelling, waarbij de noordelijke bloemistenvereniging het 
klooster in de bloemen heeft gezet. Nu 25 jaar later wordt het klooster opnieuw 
in de bloemen gezet, deze keer door 21 kunstenaars uit binnen en buitenland. 
Er zijn diverse kunstwerken te zien waarbij het om bloei en bloemen draait.  
Textiele-vormgeving, fotografie, schilderkunst, keramiek, maar ook installaties 
en toegepaste kunst zijn er te bewonderen. Ook worden er t/m 27 januari 
diverse concerten/voorstellingen gegeven. 

Dus laat u verrassen op deze unieke locatie en kom kijken in het: 
 

Karmelklooster Drachten 
Burgemeester Wuiteweg 162 

9203 KP Drachten 
tel: 05912-512103 

kijk voor openingstijden en verdere info op www.karmelklooster.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    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       0591-391084     
Herman Linnemann   0591-349333 
E-mail: rkjoseph@live.nl   of in de brievenbus van de pastorie   
 
 
CONTACTPERSOON BEZORGING 
Truus Dijck  
Posthoorn 7 
7884 PA Barger-Compascuum 

 
 
 

mailto:rkjoseph@live.nl
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 

 

Zaterdag 27 oktober 
Wim Wehkamp, Willie Menzen, Lenie Berends-Heijne, gezusters Wielage, 
ouders Heller-Benes, ouders Hake-Cramer, ouders Berends-Peters, Wout 
Verwer, Maria Gezina Brijan-Lingenaar, Lies Alers-Menzen, Mariëtta 
Hartmann, ouders Hartmann-Exel. 
 
Donderdag 1 november                Allerheiligen MHvD 
Johan Hake, Gre van Uem- Mensink. 
 
Vrijdag 2 november                                                                 Allerzielen  
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, Minie Wubkes-
Többen, ouders Cramer-Tubben, Wim Wehkamp, ouders Wehkamp-Alberts, 
Wout Verwer, Annie Tieben-Arling, ouders Arling-Kemper en Annie, Theodoor 
Arling, ouders Tibben-Schulte, Lies Hartmann, overl. fam. Hartmann-
Hartmann, Gerard Koiter, ouders Steenhuis-Rolfes en dochter Lia, echtpaar 
Vedder-Wehkamp, Lenie Berends-Heijne, ouders Wehkamp- Keuter, Henk 
Wubbels, gezusters Wielage, ouders Heller-Benes, ouders Linnemann-Rass, 
ouders Hake-Cramer, ouders Berends-Peters, Alberdina Berends-Lippold, 
ouders Scholte Albers-Hemmen, fam. Nijzing-Heller, ouders Berens-
Wehkamp en kinderen, ouders van Vliet-Heijnen, Jan Kuhl, ouders Tubben-
Keizer, ouders Berends-Lippold, Hennie en Erwin Feringa, ouders Feringa-
Hake, grootouders Feringa-Rolfes, grootouders Hake-Wubben, gezusters 
Feringa, Hendrik Dijck, ouders Dijck-Schulte, ouders Veringa-Tieben, Jeroen 
Dijck, Aafje Veenstra, ouders Peters-Lingenaar, Mieke Peters-de Vries, ouders 
Suelmann-Berends, Hendrik Heller, ouders Heller- Bols, Gretha Gepken-
Muter, fam. Gepken-Linnemann, overl. fam. Kuhl-Gebben, Siny Linnemann-
Dieters, ouders en grootouders Linnemann-Kuhl, Lies Griemink-Schulte, 
ouders Hölscher-Arling, Lies Alers-Menzen, fam. Linnemann-Drees, Abel 
Rolfers en dochter Heleen, Roy Bruins, Herman Mencke, Be en Catrien 
Mencke-Steenhuis, Dolf en Zus Hemmen-Thole, Herman Wielage, ouders 
Gepken-Veringa, ouders Sulman-Tappel, Mieke Gepken-Rass, Wim 
Grummel, Harm, Bennie en Eddie Wübkes, fam. Bruins-Tubben.  
 
Zaterdag 3 november 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, Karin Drent, gezusters 
Wielage, ouders Hake-Cramer, Maria Gezina Brijan-Lingenaar, Mariëtta 
Hartmann, ouders Hartmann-Exel, Herman Mencke, ouders Lubbers-Schulte, 
Hendrik Cramer en ouders, Herman Wolken, ouders Robben-Bauerhuit, 
ouders Gerdes-Snijders. 
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Zaterdag 10 november 
Willie Menzen, gezusters Wielage, ouders Linnemann-Rass, ouders Hake-
Cramer, Bennie Berens, Wout Verwer, Maria Gezina Brijan-Lingenaar, 
Mariëtta Hartmann, ouders Hartmann-Exel. 
 

Zondag 18 november 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, Lenie Berends-Heijne, 
gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, Jo Berens, vader Herman Heller, 
Maria Gezina Brijan-Lingenaar, Mariëtta Hartmann, ouders Hartmann-Exel, 
Abel Rolfers en dochter Heleen, fam. Nijzing-Heller, Herman Wolken. 
 

let op - let op - let op 
 

er zijn geen door de weekse vieringen op 
24 en 25 oktober 

en op 31 oktober en 1 november 
 

KOSTERS 
 

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

 

Zondag 18 november en zondag 16 december  
is  er gelegenheid om na de viering  
een kopje koffie te drinken in de parochiezaal. 

 
U bent allen van harte welkom!! 

 
 

 

Op donderdag 8 november 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 

KOFFIEDRINKEN!! 

OUDERENVIERING 



Klaverblad  Barger-Compascuum Pagina | 20 

 

Mariëtta Hartmann 
Jetta 

*14 april 1959     †8 augustus 2018 
 

Jetta was het jongste kind in het gezin Hartmann, ze 
werd geboren met het Downsyndroom. Ze groeide op 
en ontwikkelde een instinctieve zelfstandigheid. Ze 
was het zonnetje in huis. Na het overlijden van haar 
ouders heeft ze tot haar dood bij haar zus Marietje 
gewoond.  
 

Jetta was, totdat ze in 2011 een zware longontsteking 
kreeg, erg zelfstandig. Tijdens haar verblijf in het 
ziekenhuis kreeg ze een Mickey Mouse knuffel en dat 
werd haar grootste vriend. De laatste jaren had ze 
voortdurende zorg nodig. Uiteindelijk is ze op 8 
augustus rustig ingeslapen.  
 

Na de afscheidsdienst in de St. Josephkerk in haar geboortedorp is Jetta 
begraven op de katholieke begraafplaats. 
 

We wensen de familie Gods sterkte en kracht toe. 
 

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

Annie Hartmann-Exel 
 

                                 *26 juni 1931    †25 augustus 2018 
 

Annie werd geboren op Emmerschans in een gezin van 7 kinderen. Als jonge 
vrouw werkte ze op de Bendien. Op 8 augustus 1953 is ze getrouwd met Geert 
Hartmann met wie ze bijna heel haar getrouwde leven in de Pastoor 
Vroomstraat gewoond. Ze is na een langzaam afnemende gezondheid, slechts 
5 maanden na haar man overleden. 
 

Op 30 augustus is ze na een afscheidsdienst in onze kerk, ten ruste gelegd 
op het parochiekerkhof bij haar geliefde man. 
 

We wensen haar familie, Gods kracht en sterkte toe. 
 

KAARTEN 
 

Er zijn nog kerstkaarten en ansichtkaarten van de kerk beschikbaar. Deze zijn 
aanwezig in de kerk maar ook verkrijgbaar tijdens de openingsuren van het 
parochiebureau en bij de pastorie.  
Kosten zijn € 3,- per pakje en 2 pakjes voor € 5,- 

 
Van harte bij u aanbevolen. 

IN MEMORIAM 
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Op 2 november gedenken we onze doden en net als vorig jaar, gaan we dit 
op onze manier weer doen voor de basisschoolkinderen. 
 

op vrijdagmiddag om 14.15 uur 
in de parochiezaal van de St. Josephkerk 

 

We lezen dan een verhaaltje, en versieren 
kaarsen. Deze brengen we dan gezamenlijke 
naar het kerkhof, waar de kinderen het kunnen 
plaatsen op het graf van hun overleden 
opa/oma of bv. vriendje/vriendinnetje. 
Voor drinken en een koekje wordt gezorgd. 
 

 

Ouders/verzorgers zijn natuurlijk ook van harte uitgenodigd. 
 

 

Elk jaar weer de gedachten aan wie niet meer is.  
2 november is de dag waarop alle gestorvenen worden 
herdacht. Ook in onze kerk zal er een viering zijn van 
Allerzielen waarin wij alle overledenen herdenken en 
heel in het bijzonder de overledenen van het afgelopen 
jaar. We noemen hun namen en ter gedachtenis steken 
we een kaars aan voor ieder van hen. Aan het eind van 
de viering krijgt u een grafkaars aangeboden en gaan 
we in processie naar het kerkhof. Daar staan we eerst 
nog een moment stil bij de kapel om de viering af te 
sluiten. Daarna kunt u de kaars naar een graf brengen.  

 

Vrijdag 2 november om 19.00 uur 
in de St Josephkerk te Barger Compascuum. 

Wij nodigen u van harte uit deze viering bij te wonen. 
 

Werkgroep Zorg voor rouwenden 

 

In 1929, bij de stichting van de R.K. 
school in Barger Compascuum, 
werd de school vernoemd naar de 
Heilige St. Theresia. 
 

Op de gevel werd haar naam in 
sierlijke letters aangebracht. Een 
beeld van Theresia ontbrak al die 
jaren in de school. Op 1 oktober 

2018 is er een beeld van St. Theresia in de St. Josephkerk ingezegend en in 
de St. Theresiaschool geplaatst door pastoor Okonek. 

WERKGROEP GEZINSVIERINGEN 

ALLERZIELEN 

BEELD ST. THERESIA 
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Voor lokatie 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, 

 

 

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

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

OPROEP 

HONDENPOEP!!! 

Voorin het blad staat Algemene Informatie,  

hierin zijn o.a ook de bestuursberichten / 

doopberichten van de locaties opgenomen,  

achterin staat het Bisdomnieuws.  

 

ZEKER DE MOEITE WAARD OM TE LEZEN 
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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. Gg. St. 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 27 oktober 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Maria Gesina Heijne-Wessel, 
Willem Hendrik Berends, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré 
van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, Rika Harms-Schulte, Herman Sturre. 
 
Vrijdag 2 november                        Allerzielen 
Greetje Schulte-Heller, Helena Alida Harms-Ophof, Theo Deddens, overl. fam. 
Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, alle overl. 
van de fam. de Roo-Berends, Theresa de Roo, Maria Wilhelmina Wolthuis-
Weghorst, Gerard Mensink, Albert en Herman Heijne, Pastoor van den 
Barselaar, Zuster Bernardo, ouders Möller-Hemme, Ina Schuur-Wilts, 
echtpaar Wolters-Twickler, Truus Over-Meijer, Henderikus Herbers, Willem en 
Herman Buurman, overl. ouders Kaiser-Hake, Johann Hermann Spijker, 
ouders Weinans-Scheven en Jan en Hendrik Scheven, ouders Thole-
Kloppenburg, Rudolf Tiben en Helena Tiben-Heller, Truus Schut-Weinans, 
Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Lenie Arling, Jan Geert Meijer, 
Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Herman 
Heijnen en Annie Heijnen-Greve, Geert Harm Thole, Hennie Bredek, Geert 
Hendrik Mensen en Roelofje Mensen-Lange, Anna Geertruida Thole, Herman 
Sturre, Ab Welling, Theo Bentlage en echtgenote, Ben Wessel, Gerard en 
Leida Wessel, overl. fam. Ter Veen-Borghuis, overl. fam. Schepers-Zoelman, 
Joop Sturre, Maria Margaretha Ahlers-Hoezen, Lenie Bentlage-Tieben, 
Theodor Tieben en echtgenote. 
 
Zondag 4 november 
Greetje Schulte-Heller, Hendrik Trip en Engelina Trip-Welling, Boelie Rouw, 
overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, overl. ouders 
Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Truus Over-Meijer, 
Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, ouders de Groot-Kaiser, Diny 
Hendriks, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Jan Geert Meijer, 
Angela Gesina Ellermann-Tiben, Geert Harm Thole, Bernadine Heijnen-
Scheven, Ria Kaijser-Dijck, Lenie Bentlage-Tieben, Herman Sturre, voor 
ouders van ongedoopt gestorven kinderen. 
 
Zondag 11 november 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Jozef Sturre, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Renk Kuper, fam. Kuper-Wolbers, Hennie en 
Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Herman Heijnen en Annie 
Heijnen-Greve, Herman Sturre.  
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Zaterdag 17 november                 Jongerenviering MHvD 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, echtpaar 
Wolters-Twickler, Johan Herman Thole, ouders Thole-Kloppenburg, Renk 
Kuper, overl. ouders Kuper-Wolbers en zoon Herman, Hennie en Riet Deiman-
Dekkers, Gradus Welling, Jan Geert Meijer, Johan Bernard Ellermann en 
Maria Aleida Ellermann-Robben, Henk Scheven, Hennie Bredek, Tonny 
Bentlage, Herman Sturre. 
 

let op - let op - let op 
 

er zijn geen door-de-weekse-vieringen op 
24 en 25 oktober 

en op 31 oktober en 1 november 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

ma 29 okt   t/m  zo 04 nov   René Berendsen  0591-353630 
ma 05 nov  t/m  zo 11 nov   Diny de Roo    0591-351697 
ma 12 nov  t/m  zo 18 nov  José Wessel    06-27369058 
ma 19 nov  t/m  zo 25 nov  Margriet Ahlers   0591-354093 
 

PAROCHIEBUREAU 
 

NOVEMBER 
do  01 Tilda Heine do  15 Christa Schut 
ma 05 Tiny Hogenbirk ma 19 Tonny Thole 
do  08 Mieke Hoesen do  29 Mieke Hoesen 
ma 12 Bernadette de Roo   

 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 

 

datum misdienaar/acoliet lector 

za 27 okt Annemiek Bos       Chantal Witteveen Jorinde Wessel 

vr  02 nov Allerzielen          

zo 04 nov Jo-Ann Loves                    Astrid Bolk Jolien Dijck 

zo 11 nov Inge Bolk                       Marell Mulder Janique Dijck 

za 17 nov Arjen Hoezen             Jeffrey Emming 
Viering door jongeren 
Erik Meijer 
Ria de Vries 

za 24 nov Annemiek Bos           Rianne Hoesen Jorinde Wessel 
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BLOEMVERSIERING 

 
Gr 4 M. Tromp 

M. Spijker 
29 okt 11 nov 0591-354507 

0591-353482 
Gr 1 B. de Roo 

M. Graafsma 
Lena Mencke 

12 nov 25 nov 0591-351878 
0591-224161 
0591-349057 

       

KERK SCHOONMAAK 
 

Groep 2 19 nov t/m   23 nov 
 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAAK 
 

Groep 2 29 okt t/m    02 nov 

Groep 3 12 nov t/m   16 nov 

 

Ons programma is in september weer van start gegaan. We zijn begonnen met 
een gezellige bingo en in oktober was 
dokter Van de Wal er om ons te 
vertellen over botontkalking.  
 

Op 13 november  
komt er een Poppen- en berendokter 
 

Alle bijeenkomsten zijn in ons 
Parochiehuis en beginnen om 19.30 

 
GRAAG TOT DAN! 

 
 

CONTACTMIDDAG 
 

Op dinsdag 6 november is er 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 
 

KVE 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje0Zm0mPTdAhUyM-wKHeOwAUsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/300333868893104899/&psig=AOvVaw3qLWtlPG4ErtFtFwKqhbbH&ust=1538996882637292
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Rectificatie 
Per abuis is in het vorige parochieblad bij de jarigen dhr. E. Hofstra vermeld. 
Hij is 12-06-2018 overleden. Heel vervelend dat deze fout is gemaakt. 
Ons excuus aan mevr. Hofstra.    Redactie locatie Willehadus  

************************************ 
Nieuw ingekomen parochianen 
Als nieuwe parochiaan hebben we mogen verwelkomen: 

Mevr. Maureen Sturre,  
Zr. Damasastraat 4, 7881 MP 

Ze kwam altijd al in onze kerk, is nu ook bij ons dameskoor,  
en woont nu ook in Emmer Compascuum.  
 
Ook nieuw in onze locatie zijn: 
        Dhr. J.A. van Keeken en mevr. D.B. Maj  
       Verlengde Scholtenskanaal WZ 55, 7881 KC 
Zij wonen al enige tijd in Emmer-Compascuum,  
helaas was dit pas laat in onze administratie aangemeld. 
 

Dhr. J.A.J.M. Gijzen & mevr. T.C. Wolff 
Deze parochianen wonen sinds kort op  
           Roswinkelerstraat 66, 7895 AN Roswinkel 
 

We wensen de nieuw in gekomenen een goede tijd toe op hun nieuwe adres  
én in onze locatie en we hopen dat ze zich bij ons thuis zullen voelen. 
 

************************************ 
 
Verhuisd 

Fam. Frank Arling  
van Mispellaan 35  
naar Westenesscherstraat 177 
7811 AX Emmen.  
Ze blijven voorkeurlid van de Willehaduslocatie. 
 
Dhr. Pim Hulsebosch 
van Oostelijke Koppelveenweg 6 
naar Heufkesweg 8   
5403 PJ UDEN 

 

We wensen hen allemaal een heel goede tijd op hun nieuwe adres. 
 
 

FAMILIEBERICHTEN 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin9b6t5ezdAhWKL1AKHTIuB_AQjRx6BAgBEAU&url=http://www.hervormdegemeenteoosterwolde.nl/jeugdwerk/2017/09/18/welkom-nieuw-seizoen-reflector/&psig=AOvVaw3GFUxa-RGYUQt1zGuRN38V&ust=1538742643310369
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi78JyljdTdAhWSbFAKHbgXCjAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ikfietsvriendelijk.nl/nieuws/ik_fiets_vriendelijk_is_verhuisd.htm&psig=AOvVaw2wWjKJTzJplMY0XpT1NG8M&ust=1537894347700995
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Overleden  
Op 27 september is, overleden onze medeparochiane 
 

Maria Elisabeth  Snuverink-Sturre 
(Marlies) 

Op vrijdag 5 oktober was de oecumenische afscheidsdienst in onze kerk. 
Aansluitend is zij te rusten gelegd  
op de begraafplaats  ‘Oeverse Bos’ te Emmen 
Dat zij mag rusten in vrede. 
We wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies. 
 

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

 

J.A. Tubben-Buurman Spil 20 EC 7881 BW 1-11-1925 

G.H. Ahlers Hoofdkanaal WZ 41 EC 7881 AC 6-11-1939 

A.C. Bredek-Hoffard Hoofdkanaal WZ 81 EC 7881 AD 6-11-1936 

J.H. Trechsel Oosterdiep WZ 25 EC 7881 GL 8-11-1941 

G.J. Wolthuis Kanaal B NZ 15 EC 7881 NN 15-11-1931 

M.A. Berends-Tubben Runde NZ 160 EC 7881 JL 19-11-1936 

M.T.M. Möller-Boerland Hoofdkanaal WZ 30 EC 7881 AB 20-11-1931 

M.H. Welling-Fehrman Mezenveld 143 Emmen 7827 BZ 20-11-1937 

J. Abeln J. Abelnstraat 2 EC 7881 AH 23-11-1935 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 
 

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

ALLERZIELEN 2018 OP VRIJDAG 2 NOVEMBER 
 

Allerzielen in het licht 2018 
Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop alle gestorvenen worden 
herdacht. Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd op 
de dag na Allerheiligen, met een viering, bidden en het branden van kaarsen 
en ook kerkhofbezoek en versiering van graven met bloemen  

 

Ook onze parochie gedenkt in het bijzonder de overleden parochianen van het 
afgelopen jaar vanaf 2 november 2017 - 2 november 2018, maar ook alle 
andere overledenen van dit jaar en van alle voorgaande jaren worden 
herdacht. 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 23 NOVEMBER 

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
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Dit gebeurt met de Allerzielenviering op vrijdag 2 november om 19.00 uur. Aan 
het eind van de viering gaan we in processie naar het kerkhof, die daarvoor 
speciaal verlicht wordt, en kan eenieder op het graf van zijn/haar dierbaren 
een lichtje plaatsen. graflichtjes bij de kerk verkrijgbaar € 1,-  
 

Kerk ’s middags open op Allerzielen 
Op vrijdag 2 november is daarom vanaf 
16.00 uur tot aan het begin van de 
Allerzielenviering om 19.00 uur onze 
R.K. Kerk (Hoofdkanaal O.Z. 82) open. 
Dan is eenieder van harte welkom om 
even de kerk binnen te lopen, even te 
zitten, stil te zijn en zo u wilt een kaarsje 
te ontsteken ter nagedachtenis aan een 
dierbare overledene.   
 

Vanzelfsprekend is iedereen ook van 
harte welkom in de Allerzielenviering 
die begint om 19.00 uur. Het met elkaar 
herdenken, herinneren en lichtjes 
aansteken voor onze dierbare 
familieleden, vrienden en kennissen 
kan ons allen een beetje kracht geven 
voor het gemis wat velen van ons 
ervaren.  We hopen dat we zo als 
geloofsgemeenschap elkaar tot steun 
kunnen zijn. 
 

In de avondwake van Allerzielen herdenken we ál onze dierbare overledenen 
en wij noemen met eerbied de namen van onze overleden medeparochianen 
en oud-parochianen die het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan: 
 

 

en wij denken aan állen van wie wij afscheid moesten nemen. 
We vertrouwen dat zij thuis zijn gekomen in het Licht. 
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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 Mariaexpositie 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 abpragt@hotmail.com  

                            Alvast hartelijk bedankt. 
 

 

Voor de kerstmarkt van 10 december zijn we nog op zoek 
naar 2e-hands kerstspullen. Hebt u nog kerstballen en 
kerstversiering die u toch niet meer gebruikt? U kunt het 
inleveren bij het parochiebureau  
✓ op maandag- en donderdagmorgen van 11.00 - 12.00 uur  

✓ op zaterdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur 
 

 

Voor de kerstmarkt kunt u ook nog nieuw gebreide sloffen, handschoenen, 
sjaals en truien inleveren. Ook gehaakte kerstspullen, andere kerst- en winter 
knutselwerken, zelfgemaakte versieringen voor de kerstboom of kersttakken 
zijn welkom. U kunt al deze spullen brengen op de openingstijden van het 
parochiebureau.  
 

OPROEP KNIEPERTJES BAKKEN 
 

Vanaf woensdag 31 oktober starten we weer met kniepertjes bakken voor de 
kerstmarkt. We bakken op de woensdagen: 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 
november. ‘s middags van 13.30 tot 15.30 uur en ‘s avonds van 19.00 uur 
tot 21.00 uur 
Voor het bakken zijn we weer op zoek naar vrijwilligers die mee willen 
helpen. Als u op een van deze woensdagen tijd heeft, meldt u dan aan bij: 

Gusta Wolbers (0591-357107) of via het parochiebureau 
en geef aan welke woensdag u kunt en of u ‘s middags of ‘s avonds wilt. 
 

De kniepertjes zijn te koop vanaf donderdag 1 november: tijdens 
openingsuren op het parochiebureau en natuurlijk op de kerstmarkt. 

 

Alvast hartelijk bedankt! 

OPROEP KERSTSPULLEN KERSTMARKT 

KERST & WINTER HANDWERK VOOR DE KERSTMARKT 

mailto:abpragt@hotmail.com
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SUCCESVOLLE OPROEP KOORLEDEN 
 

In het vorig parochieblad is een oproep 
gedaan voor koorleden. Mede dankzij deze 
oproep heeft het jeugdkoor Xtra-Eigenwijs er 
twee nieuwe leden bij gekregen, het 
dameskoor Internos kreeg er één nieuw lid 
bij en ook ons herenkoor St. Caecilia mocht 
twee nieuwe leden begroeten.    
Dus als u of jij nog twijfelt kom naar de repetitie  
(in ons Parochiehuis) van één van onze koren. 
EigenWijs    (basisschoolkinderkoor)      woensdag  18.00-18.45 uur  
Xtra EigenWijs (jongeren voortgezet onderwijs) woensdag  18.00-19.15 uur 
Enjoy      (jongvolwassenenkoor)      donderdag 19.30-21.30 uur 
Inter Nos    (dameskoor)            woensdag  19.30-20.45 uur 
St. Caecelia   (herenkoor)               dinsdag  19.00-20.30 uur 
 

VAN DE LOCATIERAAD 
 

Het nieuwe kerkelijk seizoen is weer opgestart en vele vrijwilligers zijn weer 
volop bezig.   

o We mochten met elkaar in een prachtige Oecumenische viering van 
start gaan.   

o De vredesweekviering van de VOM bracht generaties bij elkaar  
en na een goed bezochte Eucharistieviering was er koffiedrinken in 
ons Parochiehuis.  

o De teksten van de kerstmusical zijn gereed en voor de kerstmarkt 
zijn de voorbereidingen gestart.  

o Ondertussen zijn er ook weer tientallen vrijwilligers in- en rondom de 
kerk bezig.  

 

Het lijkt heel vanzelfsprekend maar dat is het zeker niet. 
 

Dank daarvoor! 
 

 
 

Voorin het blad staat Algemene Informatie,  

hierin zijn o.a ook de bestuursberichten / 

doopberichten van de locaties opgenomen,  

Achterin staat het Bisdomnieuws.  

 

ZEKER DE MOEITE WAARD OM TE LEZEN 
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OPROEP SECRETARIS VOOR DE LOCATIERAAD 
 

Voor onze locatieraad zijn we op zoek naar een 
secretaris (m/v). Onze huidige secretaris wil 
geleidelijk aan taken overdragen.  We willen nu 
alvast voor vervanging zorgen zodat de nieuwe 
secretaris tijd krijgt om zich in te werken.  Om een 
indruk te geven wat er zoal van je verwacht wordt 
als secretaris geven we hieronder een korte, 
maar zekere niet volledige opsomming:  
- Iedere eerste woensdag van de maand vergaderen met de locatieraad 

(niet in de maanden juli en augustus) 
- Maken- en verspreiden van de notulen van de locatieraadvergaderingen 
- Doorsturen, afhandelen en beantwoorden van post dat gestuurd is aan 

de locatieraad. 
- 2 keer per jaar samen met overige locatieraden, overleg met het bestuur 

van de parochie. 
- 2 keer per jaar overleg met secretaris v.h. kerkbestuur en de 

secretarissen van de andere locatieraden 
We zoeken iemand die redelijk tot goed met de computer overweg kan.   
Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met: 
Erik Meijer 06-51479189  
 

OPROEP SCHOONMAAK VRIJWILLIGERS. 
 

Gelukkig kunnen we in onze St. Willehadus geloofsgemeenschap nog over 
heel wat vrijwilligers beschikken maar toch komt het af en toe voor dat 
bepaalde groepen versterking kunnen gebruiken. 
Zo ook de schoonmaakgroep van de kerk en van het Parochiehuis. 
Wat vragen wij:  

Schoonmaakgroep kerk: 
Doordat we met 3 groepen werken ben je 4 á 5 keer per jaar een 
morgen of een middag aan de beurt, om samen met een groep van 5 
á 6 personen, de kerk schoon te maken. 
 

Schoonmaakgroep Parochiehuis: 
Ook hier werken we met 3 groepjes. We maken het Parochiehuis één 
keer in de twee weken schoon (uurtje). Dit zal dus 10 x per jaar zijn. 
 

Als u mee wilt helpen kunt u contact opnemen met  
Johanna van Mensvoort  tel: 0591-351596  
of Gusta Wolbers     tel: 0591-357107 
of u kunt zich aanmelden bij het parochiebureau. 

We hopen van harte dat we versterking krijgen,  
ook zo zijn we samen kerk. 
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KERSTMUSICAL 
 

We hebben weer veel enthousiaste spelers en speelsters en zangers en 
zangeressen die meedoen. Kortom het wordt een compleet feestje waarbij u 
zeker met het Kerstgevoel naar huis gaat. We hebben een prominente 
gastspeler die ook een toepasselijke rol krijgt. 
 

Bent u al nieuwsgierig en wordt u al enthousiast? Zet het dan in uw agenda 
want de musical van Emmer-Compascuum is al niet meer weg te denken in de 
kersttijd. Ieder jaar is het verhaal weer totaal anders omdat het geschreven 
wordt door parochianen. 
 

Zet in GROTE VETTE LETTERS op de kalender: 
ZONDAGMIDDAG 9 DECEMBER 15.00 UUR 

 
 

IN DE ST. WILLEHADUSKERK AAN HET HOOFDKANAAL,  
KERK OPEN 14.15 UUR. 

ENTREE GRATIS. 
 

Dus kom en wees op tijd om te genieten van een prachtig spektakel. 
Aansluitend (tegen 16.00 uur) start de kerstmarkt. 

 

WOENSDAGAVONDVIERING 
 

Sinds een aantal weken is er iedere woensdagavond om 19.00 uur een 
Eucharistieviering waarin onze pastoor Okonek voorgaat.   
Het is een korte inspirerende Eucharistieviering, waarin we ook zingen.   
We nodigen iedereen uit om een keer mee te komen vieren in dit rustmoment 
midden in de week. U bent van harte welkom. 
 

SAMENWERKING SCHOOL & PAROCHIE PROJECT JOZEF & JAKOB 
 

De Hoeksteen en onze locatie in Emmer-Compascuum hebben een lange 
geschiedenis van hartelijk samenwerken. Na de herfstvakantie gaan we 
samen aan de slag met het project’ Zorg voor ouderen – Jakob en Jozef’. 
 

De Hoeksteen is al actief als het gaat om activiteiten vóór- en mét ouderen! Zo 
gaan de jongste kinderen regelmatig langs bij ‘Het Turfhuus’ en doen daar 
leuke dingen met de ouderen. En ieder jaar is er de Pannenkoeken-dag waarbij 
opa’s en oma’s van harte uitgenodigd zijn om pannenkoeken te komen eten 
op school. Maar dit jaar wordt er 
éxtra aandacht aan besteed.  
 

Er zijn mooie lessen over Jozef – 
die Jozef met zijn mooie mantel 
waar nog een musical over 
gemaakt is….  
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En die lessen gaan niet alleen over Jozef, maar ook over zijn vader Jakob. 
Jozef maakt veel mee, maar hoe beleeft zijn vader Jakob dat allemaal?  
 

Op verschillende manieren gaan de kinderen zich inleven in de ervaringen van 
ouderen, en ze gaan ook nog een heel leuke activiteit voor een aantal ouderen 
uit onze parochie organiseren.  
Wat dat is verklappen we nog niet, maar enkelen van u gaan het meemaken! 
En natuurlijk horen we er van alles over op de afsluitende gezinsviering op 
zondag 11 november om 10.00 uur in onze Willehaduskerk. 
 

GEZINSVIERING  11 NOVEMBER ‘ZORG VOOR OUDEREN’ 
 

Graag willen we iedereen uitnodigen voor de gezinsviering met het thema 'zorg 
voor ouderen'. De viering is op zondag 11 november om 10.30 en onze pastoor 
Okonek zal in de viering voorgaan. We gaan luisteren naar mooie verhalen, 
zingen vrolijke liedjes en de kinderen mogen ook nog een rondje door de kerk 
lopen met hun mooie lampion, neem dus je lampion mee! De viering is in 
samenwerking met basisschool de Hoeksteen. De kinderen van de Hoeksteen 
zullen dan ook voorlezen en iets vertellen over hoe zij op school gewerkt 
hebben over het thema 'zorg voor ouderen'. Wij hopen jullie allemaal te mogen 
begroeten. 

Met vriendelijke groet, de gezinsvieringgroep 
Gezinsvieringwillehadusec@hotmail.com 

 

NIEUWS VAN DE HOEKSTEEN 
 

Ook dit jaar zamelen we weer oud papier in, om 
als school het budget aan te vullen voor extra 
spel en speelmateriaal voor de leerlingen. We 
hopen dat u weer uw oud papier voor ons wilt 
bewaren en het op de ophaaldagen op de 
parkeerplaats voor onze kerk te willen brengen. 
 
 

Data container voor oud papier op parkeerplaats voor onze kerk: 
De container is geopend op:  
dinsdagmorgen van ± 08.00 uur tot ± 17.00 uur  
en woensdagmorgen ± 08.15 uur tot ± 13.00 uur 
Plaatsen dinsdag 16 oktober    Ophalen woensdag 17 oktober 
Plaatsen dinsdag 18 december    Ophalen woensdag 19 december 
 

Alvast hartelijk bedankt voor het sparen voor onze school 
 

Kinderen en team van basisschool ‘De Hoeksteen’ 
 

mailto:Gezinsvieringwillehadusec@hotmail.com
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KLAZIENAVEEN – LOCATIE HEILIGE HENRICUS 

 

 
 

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

 
 
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 28 oktober 
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Maria Catharina Speller-Siekman, Jo en 
Grietje Wesseling-van Os en zoon Benny, Hendrikje Welink, 
overl. ouders Heijnen-Wittendorp, Hein en Riek Wubbels, Tinie Robben-Valke, 
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Frederik 
Willem Christiaan Jagt, Johanna Schulte-Sibum. 
 

Vrijdag 2 november 10.00 uur                 Allerzielenviering  
Jan Koop en Lies Koop-Schepers en zoon Gerard Koop, Martinus Prinsen en 
Maria Aleida Koop, overl. ouders Tenfelde-Prinsen en overl. kinderen, Joop 
Wübkes, Berend Valke en Gerard Tholen, overl. ouders Wübkes-Lange, 
Johannes Bernardus Kolmer en Margaretha Aleida Kolmer-Kramer, overl. 
ouders Velt-Honig en kinderen, overl. ouders Valke-Tholen, Maria Regina 
Heller-Wehkamp, overl. ouders van Dijk-Schepers en Bennie Linneman, 
Gerhardus Hendrikus ten Velde, Sophia Maria Magdalena van der Werf-
Tieben en Henk van der Werf, ouders Linneman-Heijnen en Jo Prenger, 
Pastoor Middelkoop, Herman Heinrich Cosse en Helena Cosse-Koop, Pastoor 
Swart, Jo Eikens en zoon Jo, Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en 
zonen Gerry en Jan, Gerard Haverkort en overl. ouders Arling-Peters en overl. 
kinderen. 
 

Vrijdag 2 november 19.00 uur                 Allerzielenviering  
Jan Koop en Lies Koop-Schepers en zoon Gerard Koop, Martinus Prinsen en 
Maria Aleida Koop, overl. ouders Tenfelde-Prinsen en overl. kinderen, Joop 
Wübkes, Berend Valke en Gerard Tholen, overl. ouders Wübkes-Lange, 
Johannes Bernardus Kolmer en Margaretha Aleida Kolmer-Kramer, overl. 
ouders Velt-Honig en kinderen, overl. ouders Valke-Tholen, Maria Regina 
Heller-Wehkamp, overl. ouders van Dijk-Schepers en Bennie Linneman, 
Gerhardus Hendrikus ten Velde, Sophia Maria Magdalena van der Werf-
Tieben en Henk van der Werf, ouders Linneman-Heijnen en Jo Prenger, 
Pastoor Middelkoop, Herman Heinrich Cosse en Helena Cosse-Koop, Pastoor 
Swart, Jo Eikens en zoon Jo, Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en 
zonen Gerry en Jan, Gerard Haverkort en overl. ouders Arling-Peters en overl. 
kinderen. 
 

Zaterdag 03 november                                                             Gezinsviering 
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Anna Maria Helena Hemel en 
Theodoor Arling, Marie Kloppenburg en overl. fam., overl. ouders Muller-
Wesseling, overl. ouders Bruins-Arling, Tinie Robben-Valke, Sophia Maria 
Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Johanna Schulte-
Sibum. 
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Zaterdag 10 november 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, 
Johan Schiphouwer en zoon Peter, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-
Peters, Tinie Robben-Valke, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en 
Henk van der Werf. 
 
Zaterdag 17 november 
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Mannus 
Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Bennie Heidotting en 
Griet Heidotting-Peters, overl. ouders Muller-Wesseling, overl. ouders Valke-
Tholen, Tinie Robben-Valke, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben 
en Henk van der Werf. 
 

let op - let op - let op 
 

er zijn geen door-de-weekse-vieringen op 
24 en 25 oktober 

en op 31 oktober en 1 november 
 

OUDERENVIERING 
 

Op woensdag 07 november 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 20 november is er de contactmiddag voor ouderen. 
De eucharistieviering begint dan om 14.00 uur in de kapel. Aansluitend is er 
weer gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee. 
Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer dan kunt u contact opnemen 
met mij. Iedereen is van harte welkom! 

Leo Mensen 
tel: 0591-317060 

 

Noteert u alvast: de volgende contactmiddag is 18 december 

 
KOSTER VAN DE WEEK 

 

22 okt  t/m  28 okt  J. Lohuis   0591-313286 
29 okt  t/m  04 nov  H. Beukers  0591-315725 
05 nov  t/m   11 nov  A. Peters   0591-313627 
12 nov  t/m   18 nov   M. Koop   0591-312241 
19 nov  t/m  25 nov  J. Lohuis   0591-313286 
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ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

zo 28 okt G. Többen 0591-317515 
vr 02 nov 10.00 uur G. Timmerman 0591-317726 
vr 02 nov 19.00 uur B. Menzen 0591-316132 
za 03 nov A. Verdel 0591-312976 
za 10 nov G. Többen 0591-317515 
 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
 

datum tijd gelegenheid 
di 30 okt  09.30 uur Omzien naar elkaar 
zo 04 nov 13.30 uur  Doop en Ziekenzalving 
zo 04 nov 14.30 uur Poolse Viering 
ma 05 nov 09.30 uur KBO 
di 06 nov  19.00 uur Redactie Klaverblad 
di 13 nov  20.00 uur Locatieraad 
vr 23 okt  Ceciliafeest Henricuskoor 
 

UITNODIGING VOOR DE PAROCHIËLE ONTMOETINGSDAG 
 

Op vrijdag 9 november om 10.00 uur in de Noorderbreedte. 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse 
ontmoetingsdag voor onze zieken,  ouderen 
en gehandicapte mensen van de Parochie. 
Deze dag zal worden gehouden in:  
het 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. 

 

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.  
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FELICITATIES 
 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden:             op10 augustus 

                Jan Geert Immink 
                70 jaar, Molenwijk WZ 1 
 
op 13 september                                     

Frederik Willem Christiaan Jagt    

 65 jaar, Mercuriusbaan 19                      
                    op 23 september 

               Johanna Schulte-Sibum 
                  85 jaar, Dillehof 
 

We wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies. 
 

KAARTEN 

 
Op dinsdag 30 oktober om 13.30 uur kaartmiddag 
voor ouderen. 
Iedereen is van harte welkom in de parochiezaal. 
De deelname bedraagt € 2,-- 
Voor koffie of thee en fris wordt gezorgd.  
 

De Zonnebloem, afd. Klazienaveen 
 

CONCERT 
 

 4 november is er een concertviering in het teken van 
5-jarig bestaan Oecumenische werkgroep, deze zal 
door Marc Bruinewoud gegeven worden met 
medewerking van het Henricuskoor in het gebouw van 
de Apostolische gemeenschap aan de Horizon.  

Iedereen is van harte welkom, 
het begint om 15.00 uur gratis entree 

naderhand kan er samen een kop koffie/thee 
gedronken worden. 
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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 Locatie raad.(Meestal per E-mai)l. 

• 2 avonden per jaar vergaderen met het bestuur. 

• 2à 3 avonden per jaar vergaderen met de secretarissen van 
het bestuur en 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, de voorzitter 
van de locatieraad. Ik ben te bereiken op tel: 0591-314493 (na 18:00 uur) of 
via e-mail: fkuperhome@hetnet.nl  
 

SINT MAARTEN - PERSBERICHT 

 
KLAZIENAVEEN - Net als vorig jaar, organiseren de Oecumenische 
Werkgroep Klazienaveen en de winkeliersvereniging een korte bijeenkomst 
met aansluitend een vrolijke lampion optocht Sint Maarten door het centrum 
van Klazienaveen. Dit wordt gehouden op zaterdag 10 november. 

 

 Om 16.30 uur wordt in de St. H. 
Henricuskerk aan de Stellingstraat gestart 
met een verhaal over Sint Maarten, 
worden er samen Sint Maarten liedjes 
gezongen. De muzikale omlijsting is in 
handen van Marc Bruinewoud. 
 

 
 

mailto:fkuperhome@hetnet.nl
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Het verhaal van Martinus en de arme man is een oud verhaal. Maar nog altijd 
vieren we het feest van Sint Martinus, beter bekend als Sint  Maarten. 
Elke jaar op 11 november gaan kinderen, met een lampion en een vrolijk liedje, 
bij de mensen langs. Om ze licht te brengen en vrolijk te maken! 
 

Om ±17.15 uur wordt de organisatie overgenomen door de 
winkeliersvereniging Klazienaveencentrum.nl. Via een route gaat de optocht 
door het centrum van het dorp, richting het oude Marktplein/Esdalplein. De 
veiligheid wordt verzorgd door verkeersregelaars. Tijdens en aan het eind van 
de tocht zal er muziek zijn van een fanfare-orkest. 
Als afsluiting wordt er een verrassing uitgedeeld. Deze verrassing is mogelijk 
gemaakt door winkeliersvereniging Klazienaveencentrum.nl. 
 
Op deze avond zijn de winkels in het centrum niet langer open vanwege Sint 
Maarten. Ouders/verzorgers wordt verzocht hun auto te parkeren op het 
Oude Marktplein. 
 

ALLERZIELEN 
 

Vrijdagavond 2 november 2018 om 
19.00 uur is er in onze kerk een 
gebedsviering waarvoor u allen 
wordt uitgenodigd om de 
parochianen die ons in het 
achterliggend jaar zijn ontvallen te 
gedenken. 

Biddend zullen hun namen worden genoemd en ontsteken een kaars als teken 
dat wij over de grens van de dood met onze dierbare overledenen verbonden 
zijn, als teken dat zij mogen leven in het Eeuwig Licht van God. 
 
De werkgroep “Omzien naar Elkaar en de Avondwake groep gaan voor in deze 
dienst. Verdere medewerking wordt verleend door het Henricuskoor o.l.v. 
Dirigent H. van Os. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorin het blad staat Algemene Informatie,  

hierin zijn o.a ook de bestuursberichten / 

doopberichten van de locaties opgenomen.  

Achterin staat het Bisdomnieuws.  

 

ZEKER DE MOEITE WAARD OM TE LEZEN. 
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VRIJWILLIGERSDAG 2018 
 

Beste mede parochianen  
 

Dit jaar was weer op zondag 9 september de jaarlijkse fietspuzzeltocht  
voor alle vrijwilligers van de H. Henricus parochie te Klazienaveen.  
We begonnen met een H. Mis om 9.30 uur. Fantastisch gezongen door onze 
koren, een dikke pluim. Daarna koffiedrinken met iets lekkers erbij en werden 
we via nummering verdeeld in groepjes.  
 

De tocht was fantastisch en het weer lekker zonnig. We fietsten vanaf 
Klazienaveen richting Zwartemeer naar het het "Meerstalblok" over de nieuw 
aangelegde paden. Onderweg werden we rijkelijk verwend, met hapjes en 
drankjes. Tevens kregen we een vragenlijst die we moesten invullen, en bij de 
volgende post weer inleveren (dus afkijken ging moeilijk haha).  
 

Om ongeveer half vier werd iedereen weer terugverwacht, en was het gezellig 
samen zijn, met daarna een heerlijk buffet. Waar ieder zichzelf naar eigen   
behoefte mocht bedienen.  
 

Rest mij nog om alle vrijwilligers  
die zich voor meer dan honderd procent hebben ingezet  

om dit mogelijk te maken heel hartelijk te bedanken.  

Het was een fantastische dag.  
TOI TOI TOI  

 
Groetjes van een vrijwilligster 
Hopelijk tot volgend jaar !!!!!!!! 
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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: riabruinsma1@ziggo.nl           siebi@home.nl 

 
 

BEZORGING: Dosterdstraat 63   tel: 0591-313585  
 
LEDENADMINISTRATIE 
Wijziging in de gezinssamenstelling of verhuizing graag doorgeven aan:  
Harry Peters, mail: hpeters@ziggo.nl   Telefoon: 0591-316324 
 
 
ADM. BEGRAAFPLAATS + FONDS UITVAARTVOORZIENING   
Annet Harms  tel: 06-53813195.  mail: r.k.begrafenisfonds@hotmail.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 27 oktober  
Ouders Siebers-Siebum. 
 
Woensdag 31 oktober                                 Dienst voor ouderen 14.00 uur 
Gré Schoonbeek-Lambers. 
 

Donderdag 01 november Eucharistieviering  Maria Hertogin van Drenthe in 
Barger-Compascuum om 19.00 uur PASTOOR J. OKONEK 
 

Vrijdag 02 november Eucharistieviering  Maria Hertogin van Drenthe in 
Klazienaveen om 10.00 uur  PASTOOR J. OKONEK 
 

Vrijdag 02 november                          Allerzielen 19.00 uur 
Gradus van Ommen, Gerrit en Triena Louwes, pa en ma Fühler-Bernsen, 
Herman en Sien Gerdes, Willem en Tiny Wolken, fam. Lübbers-Helle, 
pa en ma Post, Geert Peters, Angela Uneken-Heidotting, ouders Uneken,  
ouders Heidotting en Jacob Vos, Hendrik Peters, ouders Siebers-Siebum, 
ouders Peters-Houtman en kinderen en kleinkinderen, Berry Schepers, 
ouders Lohuis-Kemkes en dochter Gré. Lies Peters-Heidotting, 
fam. Heidotting-Peters, fam. Peters-Lippold. 
 

Zondag 04 november  
Mia Santing-Abeln, ouders Tieck-Rocks en kinderen, ouders Immink- 
Kolmer en zoon, Sientje Snip-Gerdes, ouders Siebers-Siebum, ouders 
Lambers-Roufs, ouders Oortman-Peters. 
  

Zondag 11 november          
Gré Schoonbeek-Lambers, ouders Tiben-Sandten en Jan Tiben, 
Gradus van Ommen, ouders Siebers-Siebum. 
 

Weekend van 17 en 18 november zijn er geen diensten in Zwartemeer 
 
Zie pagina 4 van dit Klaverblad voor diensten in Emmer-Compascuum en     
Klazienaveen voor het weekend van 17 en 18 november. 
 

let op - let op - let op 
 

er zijn geen door-de-weekse-vieringen op 
24 en 25 oktober 

en op 31 oktober en 1 november 
 
 
Met ingang van 01 november is het parochiebureau op de donderdagen    
van 18.30 uur tot 19.00 uur open. Dit is i.v.m. de door-de-weekse 
vieringen die op de donderdagen zijn om 18.00 uur. 
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OUDERENVIERING 
 

Woensdag 31 oktober om 14:00 uur 

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

 
 
Voor eventueel vervoer kan men bellen:  
Mieke Peters    tel: 0591-315383 
Gretha Suelmann tel: 0591-315298 

 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

 t/m 28 okt Jan Siebers     0591-313282 
29 okt t/m 02 nov Tiny Smit         0591-313472 
03 nov t/m 04 nov Bert Kiers        0591-317031 
05 nov t/m 11 nov Jan Knol          0591-316578 
12 nov t/m 18 nov Jan Siebers     0591-313282 
19 nov t/m 25 nov Tiny Smit         0591-313472 
26 nov t/m 30 nov Jan Knol          0591-316578 
 

ACOLIETEN 

 
27 okt Jan Siebers 
02 nov Werkgroep omzien naar elkaar 
04 nov Bertha Heidotting 
11 nov Wander Snippe 
 

 

 
 

 
 

COLLECTE 
 

DATUM  2e COLLECTE 

03 en 04 november Willibordzondag 

17 en 18 november Diocesane Jeugdcollecte 

LECTOREN 

27 okt Jan Siebers 
02 nov Werkgroep omzien naar elkaar 
04 nov Bertha Heidotting 
11 nov Annie Bartels 
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OMZIEN NAAR ELKAAR 

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

 

Overleden           op 06 september 2018 
 

Anna Elizabeth Peters-Heidotting (Lies) 
 

Kluinstraat 6   7894 EV Zwartemeer 
in de leeftijd van 60 jaar 

 
Op 25 september 2018 
 

Maria Margareth Wever-Lippold 
 

 Klemstrook 9  7894 CN  Zwartemeer 
 in de leeftijd van 78 jaar 
 

  op 01 oktober 2018 
 

                             Maria Helena Siebum-Bürmann 
                                                        Briefadres: Skagerrakstraat 7  8262 VJ  Kampen 

                                  in de leeftijd van 78 jaar 
 

Dat zij mogen rusten in vrede 

 
 

 
Zie in Memoriam Lies Peters-Heidotting pagina 12 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 

datum tijd bijeenkomst 
01 nov 20.00 uur Vergadering locatieraad 
12 nov 19.30 uur  KVG    bloementaart maken 

FAMILIEBERICHTEN 
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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 telefoonnummer 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  
 

ZEER DRINGENDE OPROEP LOCATIERAAD ZWARTEMEER 
 

Dringende oproep aan alle parochianen van de locatie Zwartemeer!!! 
 

Zoals u in de laatste twee parochiebladen heeft kunnen lezen is de locatieraad 
van Zwartemeer zwaar onderbezet. Goed beschouwd bestaat de locatieraad 
nu uit 3 personen waar er 7 personen nodig zijn. Gelukkig helpt Marianne 
Keurs de locatieraad door aan te blijven als voorzitter en  
 

zijn we dus nu met 4 personen het werk van 7 personen aan het doen. 
 

En u zult wellicht ook begrijpen dat dit echt niet te doen is. Als aanwezige 
locatieraadleden geeft ons dat ook geen goed gevoel omdat we enkel bezig 
zijn met “brandjes blussen” en geen tijd hebben om te werken aan de toekomst 
van de locatie Zwartemeer.  
 

Wij als locatieraad Zwartemeer doen ons best om de locatie Zwartemeer in de 
parochie Maria Hertogin van Drenthe te vertegenwoordigen. Maar het is 
zwaar. Het kost ons veel tijd om alle werkzaamheden zoals bijvoorbeeld 
overleggen met parochiebestuur over allerlei onderwerpen uit te voeren.  

ZIEKEN EN BEJAARDEN BEZOEK 

BLOEMVERSIERING 

Minie Snippe 0591-314063 
Lenie Theijken 0591-317073 

Mieke Schepers 06 -38315634 
Beatrix Scheepbouwer  
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Daarom doen wij een dringende oproep aan u, parochiaan van de locatie 
Zwartemeer! Help ons door deel te nemen aan de locatieraad Zwartemeer.  

 

Help ons de locatie Zwartemeer in leven te houden! 
 

Help ons zodat wij alle taken die een 
locatieraad moet uitvoeren ook 
kunnen uitvoeren! Voor ons als 
locatieraadleden van de locatie 
Zwartemeer is duidelijk dat het zo niet 
langer kan! Wilt u dat de locatie 
Zwartemeer goed vertegenwoordigd 
is in de parochie Maria Hertogin van 

Drenthe laat u dan horen en neem deel aan de locatieraad Zwartemeer.  
 

Als er geen nieuwe leden in de locatieraad Zwartemeer komen weten wij niet 
hoe lang wij het met de huidige bezetting nog vol kunnen houden. Als u vragen 
heeft over de werkzaamheden die de locatieraad doet neem dan contact op 
met Marianne Keurs, Bertha Heidotting, Tonnie Conen of Isabel Benjamins.  
 

Maar bovenal, meld u aan en laat ons samen zorgen voor de locatie 
Zwartemeer, want vele handen maken licht werk! 

 

Locatieraad Zwartemeer 
 

  
Diefstal Katholiek Kerkhof Zwartemeer  
 

Helaas moeten wij u mededelen dat in juli 2018 er een diefstal 
heeft plaatsgevonden op ons kerkhof. Uit de schuur is 
gereedschap gestolen. Wij als locatieraad en de vrijwilligers van 
de onderhoudsgroep Kerkhof zijn verdrietig en teleurgesteld en 
boos dat dit is gebeurd.  
 

Helaas heeft onderzoek naar de dader(s) niets opgeleverd. Wij 
vragen u als parochianen dat mocht u iets gezien of gehoord 
hebben laat het ons, de locatieraad, weten. 
 

Daarnaast heeft de locatieraad vernomen dat er ook een bronzen 
kruisje van een graf is gestolen. Dat heeft voor juli van dit jaar 
plaatsgevonden. Ook hiervoor vragen wij dat als u iets heeft 
gezien of gehoord laat het ons dan weten.  
 

Mochten er voorwerpen van graven worden ontvreemd dan 
vragen wij u hiervan de locatieraad op de hoogte te brengen. Wij 
hopen dat het bij dit ene incident is gebleven, maar wij willen het 
graag horen als dat niet zo is.  

 

Locatieraad Zwartemeer 
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FONDS UITVAARTVOORZIENING LOCATIE ZWARTEMEER 
 

Ik zal mij eerst even voorstellen: Ik ben Annet Harms, voor de locatie 
Zwartemeer houd ik mij bezig met de Administratie Begraafplaats en Fonds 
uitvaart Voorziening.  
 

De laatste tijd krijgen we vragen over het Fonds Uitvaart Voorziening, eerder 
werd het de Kerkhofverzekering genoemd. Daarom hieronder enige uitleg.  
 

Al vanaf 1954 heeft de locatie Zwartemeer een eigen Kerkhoffonds, dat dus 
nu Fonds Uitvaart Voorziening (FUV) heet. Vele parochianen van de locatie 
Zwartemeer zijn lid van het FUV. Jaarlijks betalen de deelnemers aan het 
fonds een premie. Deze premie is berekend op persoon. Voor gezinnen geldt 
dat kinderen tot 18 jaar geen premie betalen. Mits men voldoende 
parochiebijdrage heeft betaald vergoed het fonds voor de leden de totale 
kosten voor onderstaande onderdelen: 
 

Bij overlijden van de deelnemer neemt het Fonds uitvaartvoorziening 
voor haar financiële rekening: 
a. De reguliere kosten van een Rooms-Katholieke avondwake en 

uitvaartliturgie vanuit de Verrijzeniskerk te Zwartemeer. 

b. De reguliere kosten van 6 gebedsintenties, te bidden in de 

Verrijzeniskerk te Zwartemeer, ter gedachtenis van de overleden 

deelnemer. 

c. De reguliere kosten verbonden aan een (urnen)graf of het 

verstrooien van de as op het Strooiveld op de Rooms-Katholieke 

begraafplaats H. Antonius van Padua te Zwartemeer. Daaronder 

wordt verstaan: 

- De kosten van een graf delven en dichten. 

- De kosten van grafhuur voor de duur van 20 jaar. 

- De kosten van de as-verstrooiing op het Strooiveld met 

daarnaast het mogen plaatsen van een herinneringsplaatje. 

- De kosten van het algemeen begraafplaatsonderhoud voor de 

duur van 20 jaar. 

- De kosten van het te zijner tijd, na het eindigen van het grafrecht, 

te verwijderen en te vernietigen grafteken en/of grafbeplanting. 

- De kosten van het te zijner tijd, na het eindigen van het grafrecht, 

te verwijderen en te vernietigen van de grafkelder. 

- De bijdrage in de administratiekosten. 
 

Onder reguliere kosten wordt verstaan de kosten die een parochiaan betaalt 
wanneer er voldoende kerkbijdrage is betaald. In geen enkel geval vergoedt 
het Fonds de kosten van aankoop van een grafkelder, een grafteken en/of 
grafbeplanting. 
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ZEER BELANGRIJK OM OVER NA TE DENKEN: 
 

De parochie Maria, Hertogin van Drenthe geeft een maximale korting op de 
bovengenoemde kosten indien de overledene bij leven voldoende kerkbijdrage 
betaalde. Het Fonds Uitvaartvoorziening vergoedt de kosten verminderd met 
de maximale korting. Wanneer de overledene geen recht heeft op de maximale 
korting brengt het bestuur dit extra bedrag afzonderlijk in rekening bij de 
nabestaanden. 
 

Mocht U meer willen weten over het “Fonds Uitvaart Voorziening” neem 
gerust contact met mij op, ik leg het graag nog eens uit. 
 

Annet Harms Tel: 0653813195  s’ avonds  tussen 18 uur en 19 uur. 
 

DE BANIER 

 
Vrijdag 30 november 2018  OUD PAPIER 
staat er weer een container voor oud papier 

bij de basisschool De Banier, De Blokken 16. 
 
DE VIERTAFEL VAN SEPTEMBER 
 

De Viertafel van september toonde ons het leven Sint Mattheüs en Sint 
Theresia. Hij was tollenaar, een belastinginner. Hij was dus niet zo populair… 
Hij stopt met zijn leven voor geld, goud en rijkdom en koos voor een 
leven met Jezus. 
 

Hij is de patroonheilige van bankiers, boekhouders en inspecteurs. Hij bracht 
het christendom naar Ethiopië, maar werd daar helaas gedood met een bijl 
(hellebaard). Hij stierf als martelaar. 
 

Sint Theresia is natuurlijk een bijzondere vrouw die veel verschil heeft gemaakt 
in India. “Een vriendelijk woord hoeft niet veel tijd te kosten, maar de echo 
ervan duurt eindeloos.” Eén van haar mooiste uitspraken (vind ik persoonlijk 
dan). 
 

Ooit nam zij geld aan van een dictator. Een donatie. Daar kreeg zij veel kritiek 
op, want dat geld was vies en had ze niet mogen aannemen. Zij gaf aan dat 
het geld gewoon geld was. Wat je er mee doet is belangrijk en bepalend. Het 
geld is naar de armen en zieken gegaan. Het geld is goed terecht gekomen en 
treft er geen blaam. 
 

De Viertafel van oktober toont ons Sint Theresia, de Engelbewaarders en Sint 
Franciscus van Assisi. Sint Theresia wist van kinds af aan dat ze non wou 
worden en heilige. Haar moederoverste en de bisschop zeiden dat zoiets nooit 
zou lukken. Ze was te eigenwijs en te zondig.  
“Ik ben zoals God mij gemaakt heeft, dus zal ik ook op die manier heilig moeten 
worden.” Zij leerde de mensen alles wat zij kon over geloof en over God.  
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Zij werd daardoor Kerklerares genoemd. Zij leerde ons dat God je heeft 
gemaakt zoals je bent. Een mooie les. 
 

Engelbewaarders. De engelen die ons steunen en begeleiden in ons leven. 
Een mooi punt om bij stil te staan. “Toeval is en wondertje dat God anoniem 
wenst te doen.” En daar heeft hij vast zijn engelen voor. En natuurlijk kunnen 
wij onze engelen misschien wat ontzien. Door voorzichtig te zijn, door andere 
te helpen. 
 

Sint Franciscus is gekozen omdat hij tijdens de kruistochten het woord verkoos 
boven geweld. Hij vond dat je met de moslims in gesprek moest gaan, ze leren 
kennen. In plaats van direct te gaan vechten tegen het onbekende. Een mooi 
schoolvoorbeeld voor onze Vreedzame School. Rede boven geweld. 
 

Natuurlijk staat de dag van Sint Franciscus ook bekend om dierendag. Hij 
maakte zich als eerste hard voor dierenrechten, want alle dieren zijn ook 
schepselen van God. Daarom wordt Dierendag ook op zijn naamdag 
gehouden. 
 

KINDERKOOR YAËLA 
 

Kinderkoor Yaëla 
heeft een gezellige 
eerste avond gehad! 
We kregen bezoek 
van een 'rare 
vogel....Rafi en zijn 
vriendje Pompidom..'   
 
Alle kinderen mochten even met ze spelen en 
dat was erg leuk om te doen! Ook kregen we 

drinken met een lekker snoepje en een zakje chips.                              
 

Het was een geslaagde avond! 
 

Langs deze weg willen we ook graag een nieuw koorlid welkom heten, 
Jennifer, welkom bij ons kinderkoor!!!  

  
 
Natuurlijk ben jij ook van 

harte welkom bij ons 
koor. 

Kom gerust eens langs 
op de woensdagavond. 

 
Tot woensdag ??? 



 

Klaverblad  Zwartemeer Pagina | 54 

 
 
 
 
 
 
 
 

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 

 
De zomervakantie is voorbij. De kinderen gaan naar school 
en ook bij onze locatie zijn de zaken die tijdens de 
zomervakantie stillagen, weer opgepakt. Denk maar aan de 
viering voor ouderen, de repetities en optredens van de 
koren en de door-de-weekse eucharistieviering. En als u dit 
leest is ook het vergaderschema van het locatiebestuur en 

de werkgroepen weer helemaal actief. 
 

Basisschool De Banier heeft het nieuwe schooljaar geopend met een hele 
mooie dienst in onze kerk, waarbij de kinderen door middel van beamer- en 
videopresentaties aangemoedigd werden om actief mee te doen met de 
gekozen liedjes.  Verder zorgde Marianne Keurs als voorganger samen met 
de leerkrachten voor een ongedwongen sfeer, zodat de kinderen de gekozen 
teksten en voorbeden heel spontaan en duidelijk gingen voordragen. 
 

De dienst voor ouderen is ook weer van start gegaan. De eerste viering na de 
vakantie op 26 september werd bezocht door 18 parochianen. En omdat de 
dienst in het parochiezaaltje werd gehouden waren de meeste stoelen bezet 
en was het gezellig druk. Een mooie opsteker van de werkgroep 

INLEVEREN KOPIJ 
Voor het volgende parochieblad 
voor vrijdag 02 november 2018 
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ouderenviering, want ze zetten zich al heel veel jaren in om het ieder naar de 
zin de maken en om het vervoer te regelen. Eigenlijk is de woordkeus niet juist. 
Want deze viering is eigenlijk bedoeld voor iedereen en niet alleen voor 
ouderen. 
 

Ook de door-de-weekse eucharistievieringen zijn vanaf begin september weer 
van start gegaan. De viering is niet meer op woensdagavond, maar op 
donderdagavond. Ook het aanvangstijdstip is veranderd van 19.00 uur in 
18.00 uur. Dit nieuwe aanvangstijdstip is wel een beetje vroeg voor de koster 
en degenen die juist rond 18.00 uur moeten zorgen dat er een maaltijd op tafel 
komt. De opkomst tot nu toe is desondanks redelijk. Wel valt op dat een aantal 
vaste bezoekers van voor de vakantie het tot nu toe laten afweten. Wellicht 
komen ze op een later moment of gaan nu naar de viering in Klazienaveen die 
om 19.00 begint op dezelfde avond. De toekomst zal het leren hoe we omgaan 
met dit aanvangstijdstip. 
 

Wat ook gewijzigd is dat is de volgorde van de vieringen in de weekenden. U 
was gewend aan een viering op zondagmorgen gevolgd door een volgende 
weekendviering op zaterdagavond. Dat is nu anders. Er is nu twee keer een 
dienst op de zondag gevolg door twee keer een dienst op de zaterdagavond. 
In het laatste rooster van september/ oktober stonden echter drie vieringen op 
de zondagmorgen achter elkaar, maar dat is slechts eenmalig. 
 

Op zondag 9 september was er een oecumenische viering in het kader van de 
Nationale Ziekenzondag. De koorzang van de viering in de Protestantse Kerk 
werd verzorgd door het RK Herenkoor van Barger- Compascuum en de 
organist was G. Kloppenburg uit Emmer-Compascuum. De beide voorgangers 
dominee Wentink en pastor Myriam hadden beide een hele aansprekelijke 
preek. De dienst werd redelijk goed bezocht en de RK-gelovigen van onze 
locatie waren heel goed vertegenwoordigd. De bijzondere collecte tijdens deze 
dienst was voor het inloophuis voor kankerpatiënten Sigrid's Garden aan de 
Weerdingerstraat in Emmen. De opbrengst bedroeg € 113 en bij Sigrid's 
Garden was men heel blij met deze onverwachte gift. 
 

Pastor Myriam sluit de viering vaak af met een gedicht of een bijzonder 
verhaal. In de viering van 2 september sloot ze af met een spreuk van 
Kerkvader Augustinus. Toen ik later thuis naar deze spreuk op zoek ging op 
internet ontdekte ik dat Augustinus heel veel mooie spreuken aan het papier 
heeft toevertrouwd. Een ervan wil ik u niet onthouden. 

" Een vriend is iemand die alles van je weet en toch van je houdt ". 
 

De viering van 22 september stond in het teken van de Vredesweek. Als u de 
vredesactiviteiten van Pax financieel wilt ondersteunen dan kan dat door een 
bedrag over te maken op bankrekening NL 03 TRIO 039 05 15000 ten name 
van Pax Utrecht. Pax is een initiatief van Pax Christie en IKV. 
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De werkgroep die belast is met het samenstellen van de informatie van onze 
locatie in het parochieblad moet het helaas een geweldige kracht missen. Op 
6 september is namelijk Lies Peters-Heidotting overleden. Lies heeft zich 
heel veel jaren naast ander vrijwilligerswerk met name ingezet voor ons 
parochieblad, zelfs tot de laatste weken voor haar overlijden. De werkgroep 
zal haar kennis van zaken en haar drive heel erg gaan missen. We wensen 
haar man Theo en de kinderen veel sterkte toe. 
 

In het parochiezaaltje is een nieuwe kastenwand gemaakt voor de opslag van 
allerlei spullen van de kerk en de Voedselbank. Omdat nu vaker diensten in 
de parochiezaal worden gehouden zal er nog een betere plek gevonden 
moeten worden voor de stapels met reservestoelen. Maar daar is ook al een 
plan voor heb ik vernomen. 
 

En tenslotte nog even een complimentje voor de werkgroep onderhoud 
kerkhof. Ze hebben namelijk de strook aan de Westzijde tussen de heg en het 
nieuwe kanaal helemaal geëgaliseerd en opgeschoond en weer voorzien van 
graszaad voor een beter aanzien. 
 

En denkt u ook nog even, voor zover u dat nog niet heeft gedaan, aan het 
overmaken van het door u toegezegde bedrag voor de actie Kerkbalans 2018, 
want we gaan de laatste fase in van dit kalenderjaar.  
Alvast dank.                                                                                                  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 

Voorin het blad staat Algemene Informatie,  

hierin zijn o.a ook de bestuursberichten / 

doopberichten van de locaties opgenomen,  

achterin staat het Bisdomnieuws.  
 

ZEKER DE MOEITE WAARD OM TE LEZEN 

 

mailto:hpeters@ziggo.nl
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Kerk als Volk van God 
Het document over de Kerk van het Tweede Vaticaans 
Concilie begint met de Kerk als mysterie. Dit sloot aan bij 
een encycliek van Pius XII uit 1943 getiteld Mystici 
Corporis (Het mystiek lichaam). Het concilie heeft een 
bijzonder accent willen leggen op de Kerk als Volk van 
God, en daar gaat het dan ook over in het vervolg. Je zou 
het bijna een uitvinding van het concilie kunnen noemen. 

Het gaat erom dat we bij de Kerk niet op de eerste plaats denken aan de 
hiërarchie en daarna pas aan de gelovigen als ‘consumenten’ van het heil dat 
de geestelijkheid bemiddelt. Laten we uitgaan van het geheel van de Kerk en 
van de principiële gelijkwaardigheid van alle gelovigen. Samen zijn we het volk 
van God; samen delen we in het priesterschap van Christus, dat we dan ook 
het gemeenschappelijk priesterschap noemen. Iedereen die de jaren zestig 
bewust heeft beleefd en meegroeide met de ontwikkelingen van het concilie 
hebben dit meegekregen en zich bewust eigen gemaakt. Het was een hele 
omslag dat je ook als gelovige en als parochiaan kon meepraten en 
verantwoordelijkheid mocht dragen.  
 

Binnen het volk Gods zijn er verschillende geledingen. In het document van 
het Tweede Vaticaans Concilie over de Kerk gaat het vervolgens over de 
hiërarchische inrichting van de Kerk (hoofdstuk 3), over de leken (hoofdstuk 4) 
en tenslotte over de religieuzen (hoofdstuk 6). De ene groep is niet belangrijker 
dan de andere, ieder heeft zijn eigen taak en plaats. De geestelijken geven 
leiding vanuit de houding dat ze zelf de eersten zijn die luisteren naar Gods 
woord en het beleven. De leken luisteren ook op de eerste plaats naar Gods 
Woord. Er is een iets ruimere mogelijkheid gekomen voor leken om 
bestuurlijke functies op zich te nemen. Niet voor elke functie is het nog per se 
nodig om gewijd te zijn.  Ik denk bijvoorbeeld aan een secretaris van de 
bisschop, lid van een kerkelijke rechtbank of kanselier. Het parochiebestuur 
heeft meer verantwoordelijkheid gekregen dan vóór het concilie.  Leken 
kunnen ook deelnemen aan het pastorale werk van de geestelijken.  

COLUMN BISSCHOP RON VAN DEN HOUT 
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Op de eerste plaats bedoelen we de pastoraal werkers die professioneel hun 
inzet leveren. Ook parochianen kunnen pastoraal actief zijn, meer dan ooit.  
De groep van religieuzen staat apart genoemd. Daar is ongetwijfeld over 
nagedacht. De religieuzen zijn deels gewijd (priesters, paters) en deels niet 
gewijd (fraters, broeders, zusters). We kunnen ze dus onderbrengen bij de 
hiërarchie of bij de lekengelovigen. Toch zijn ze als groep apart genoemd 
omdat ze vanuit een bijzonder charisma een specifieke bijdrage leveren en 
zich door geloften aan de Kerk hebben verbonden. Ze lijken op de 
geestelijkheid én ze lijken op de lekengelovigen. 
 

Het volk van God bestaat uit alle gelovigen. De gemeenschappelijke noemer 
is belangrijk om te onthouden en te beleven. Daarbínnen kunnen we spreken 
over gewijd en niet-gewijd. Het gemeenschappelijke priesterschap is de basis 
voor het bijzondere of ambtelijke priesterschap van de gewijde priesters. Als 
priester blijf je in zekere zin ook altijd een gelovige. 

Dr. C.F.M. van den Hout 
bisschop van Groningen - Leeuwarden  

KERK EN MISBRUIK 
 

De afgelopen weken heb ik veel artikelen gewijd aan de Kerk. Dat was een 
bewuste keuze, ook al weet ik dat ik zou moeten spreken over God en ons 
geloof. Is het geloof in God niet belangrijker dan de Kerk? Ja, God is 
belangrijker en het gaat om ons persoonlijk geloof. Maar het is vanuit een 
kerkgemeenschap dat we over God kunnen spreken en het is vanuit een 
geloofsgemeenschap dat ik tot geloof kom. Geloof en Kerk zijn altijd met 
elkaar verbonden, ook al proberen we het soms uit elkaar te houden en van 
elkaar te scheiden. 
 

Als we over de Kerk spreken, maken we ons kwetsbaar in deze tijd. Er 
verschenen onlangs weer berichten over wat er in de Kerk in de Verenigde 
Staten mis is gegaan. En misschien komen er in de (nabije) toekomst nog 
wel meer berichten uit andere landen. Steeds bekruipt ons een gevoel van 
schaamte en willen we er niet meer over spreken. Het is genoeg. We weten 
het nu wel. De bisschoppen en de religieuzen van Nederland hebben veel 
gedaan aan de erkenning van slachtoffers.  
 

De berichten raken ons persoonlijk in ons geloofsleven en in ons morele 
leven. Het laat niemand onberoerd, de parochianen niet, maar ook mij, de 
priesters, diakens en pastoraal werkers niet. Wat de Kerk in het groot treft, 
treft ons allemaal, ook al hebben we persoonlijk geen deel gehad aan het 
misbruik. Berichten vanuit de wereldkerk stralen ook op de plaatselijk kerk 
af.   
Toch moeten we als goedbedoelende gelovigen verder in onze 
parochiegemeenschappen. We mogen blijven geloven in de waarde en de 
waarheid van het evangelie. 
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 De ontwikkelingen maken het ons niet gemakkelijk, maar we zullen blijven 

proberen ons eigen leven zo goed mogelijk in te richten en zuiver te leven. 
We mogen elkaar daar ook in steunen en helpen. We mogen op zoek gaan 
naar Gods barmhartigheid. Kerk zijn betekent ook dat we elkaar steunen en 
helpen, en elkaar niet óntmoedigen, maar bémoedigen. We laten niemand 
aan zijn of haar lot over.                             Dr. C.F.M. van den Hout 
                                                          bisschop van Groningen - Leeuwarden 
 

Verklaring Nederlandse bisschoppen over maatregelen seksueel 
misbruik  
Na de recente publiciteit over misbruik door priesters en religieuzen in de 
Verenigde Staten hebben de Nederlandse bisschoppen 10 september jl. een 
verklaring uitgegeven over hun aanpak van deze zaak in Nederland. 
Allereerst delen ze ‘de pijn en schaamte’ die gelovigen opnieuw ervaren over 
het leed dat slachtoffers is aangedaan door verantwoordelijke geestelijken. 
‘’Vooral in de Kerk, die de opdracht heeft het Evangelie van Christus uit te 
dragen, mag seksueel misbruik nooit ofte nimmer voorkomen. De Kerk moet 
er alles aan doen een veilige plek te zijn (…)’’ aldus de bisschoppen. Het 
roept de vraag op welke aanpak de kerk in ons land heeft gevolgd en welke 
maatregelen voor een ‘veilige plek’ zijn genomen.    
 

Onderzoek & maatregelen 
De Verklaring gaat in op het onderzoek uitgevoerd door de onafhankelijke 
Commissie Deetman.  Dat leidde in 2011 tot erkenning, hulp en(financiële)  
genoegdoening door de kerk voor slachtoffers. Vervolgens worden alle 
preventieve maatregelen geschetst.  Er is een gedragscode Pastoraat  
vastgesteld voor pastorale teams en anderen die in het pastoraat actief 
zijn. De eis van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) geldt voor 
geestelijken en sommige groepen vrijwilligers in de kerk. Bij de overgang 
naar een ander bisdom of religieuze instelling is er een verplicht 
antecedentenonderzoek onder priesters, diakens en pastoraal werkers. 
Handhaving van de Gedragscode gebeurt met een centraal Meldpunt 
Grensoverschrijdend Gedrag, een onafhankelijke Klachtencommissie en 
vertrouwenspersonen per bisdom. Daarbij geldt als hoofdregel:  
 

‘’Bij klachten over seksueel misbruik onder verantwoordelijkheid van een 
bisschop of hogere overste wordt door deze onverwijld aangifte gedaan bij 
het Openbaar Ministerie en worden adequate maatregelen getroffen tegen 
de aangeklaagde.’’   
 

De bisschoppen roepen gelovigen op ‘’niet ontmoedigd te raken, maar om 
onze schaamte en pijn om te zetten in toewijding tot preventie en herstel 
voor de slachtoffers.’’  
 

Volledige Verklaring van de Nederlandse Bisschoppenconferentie:  
zie de website van de Nederlandse kerkprovincie, www.rkkerk.nl 

http://www.rkkerk.nl/


 

 

 
 
 

                       Gebed 
 
 
 

Nim Do mij as en vlinder op dien haand 
en laot mij van dien zun mijn warmte halen 

dat ik mij koester in de milde stralen 
die deel vaalt op het dreuge zore laand. 

 
En laot mij vliegen in de hoge lucht  

een ruumte die in vrijheid is herschaopen  
laot dicht bij Dij in duust’re nacht mij slaopen  

en geef mij schoel as‘k veur de regen vlucht. 
 

Da’k rust mag vinden in een dichte kruun 
zoda’k dien vree en rust weer in kan kleuren 

dat ik genieten mag van zuuv’re geuren 
leer mij weer speulen in den schone tuun. 

 
 

(Uit Liesterkrallen van Janny Alberts-Hofman) 
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