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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 30 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. 11 loopt van 
 22 dec 2018 t/m 25 jan 2019 

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

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 

dag 1 & 2 dec 1e zondag Advent  koor 

zaterdag Klazienaveen Pastor Myriam 19.00 Care Free ‘16 

 Barger-Compas Pastoor Okonek 19.00 Heren 

zondag Zwartemeer Pastoor Okonek 10.00 Gem. Koor 

 Emmer-Compas Pastor Myriam 10.00 Heren 

dag 8 & 9 dec 2e zondag Advent  koor 

zaterdag Klazienaveen CV - DoP 19.00 Henricuskoor 

 Barger-Compas Pastor Myriam 19.00 Heren 

 Emmer-Compas CV - DoP 19.00 Dames 

zondag Zwartemeer Pastor Myriam 10.00 Gem. Koor 

dag 15 & 16 dec 3e zondag Advent koor 

zaterdag Zwartemeer Pastoor Okonek 19.00 Gem. Koor 

 Emmer-Compas Pastor Myriam 19.00 Enjoy 

zondag Klazienaveen Pastor Myriam 09.30 Samenzang 

 Barger-Compas Pastoor Okonek 09.30 Dames 

dag 22 & 23 dec 4e zondag Advent koor 

zaterdag Zwartemeer CV - DoP 19.00 Volkszang 

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 19.00 Heren 

zondag Klazienaveen Pastoor Okonek 09.30 Samenzang 

 Barger-Compas CV - DoP 09.30 Dames 

 

 

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 door-de-weekse-vieringen op 
5 en 6 december  

VIERINGEN DOOR DE WEEK 
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De week loopt van maandag 0.00 uur tot en met zondag 24.00 uur. 
 

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

SACRAMENT VAN ZIEKENZALVING  

 
Op tijd de Ziekenzalving ontvangen 
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 
 

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 
 

 

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN 

Week 47 19 nov t/m 25 nov Pastor Myriam 

Week 48 26 nov t/m 02 dec Pastoor Okonek 

Week 49 03 dec t/m 09 dec Pastor Myriam 

Week 50 10 dec t/m 16 dec Pastor Myriam 

Week 51 17 dec t/m 23 dec Pastoor Okonek 

Week 52 24 dec t/m 30  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 aangele-
genheid als kinderen tijdens de zondagse 

Eucharistieviering gedoopt worden en in de gemeenschap van de Kerk en de 
geloofsgemeenschap worden opgenomen. In uitzonderlijke situaties kan 
daarvan worden afgeweken en is het mogelijk om de doop te laten 
plaatsvinden in een aparte viering. Wilt u uw kindje laten dopen? Dan kunt u 
op het parochiebureau van uw eigen locatie een aanvraagformulier invullen. 
Pastoor Okonek zal dan contact met u opnemen voor de doopvoorbereiding. 
 

BEZOEK BIJ ZIEKTE 
 

Wilt u aan de parochie doorgeven dat u bezoek van 
de werkgroep of pastor bij ziekte op prijs stelt? 
Mocht u in het ziekenhuis worden opgenomen en of 
weer ontslagen zijn, dan ook graag even een 
berichtje naar het secretariaat van uw locatie. Zo 
houden we contact met elkaar. 
 

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.) 
 
 

 

FAMILIE BERICHTEN PAROCHIE MARIA HERTOGIN VAN DRENTHE 
 

In de Henricuskerk te Klazienaveen  
is op 4 november 2018 gedoopt 

 

Ize Overberg 
 

zij is het dochtertje van 
Peter Overberg en Ramona Overberg-Huser 

 
 

Namens de Parochie Maria Hertogin van Drenthe 
van harte gefeliciteerd met de doop van uw kindje 

en we wensen u veel geluk met de kleine meid. 
 
 
 
 



Klaverblad  Algemene informatie Pagina | 8 

 

WOORD VAN DE PASTOR - ADVENT 
 

We staan op de drempel van de Advent, maar in de winkels is het al volop 
Kerstmis. Alle mogelijke soorten kerstversiering en kerst-lekkernijen worden al 
wekenlang aangeboden. Persoonlijk vind ik het jammer dat de commercie op 
een dergelijke manier aan de haal gaat met dit mooie feest. 
 

Ieder feest heeft zijn eigen tijd en zijn eigen boodschap aan ons. Maar omdat 
in september de Sinterklaasspullen al in de winkel liggen, en in oktober de 
kerstspullen de lampions en snoep voor Sint Maarten daar nog bij komen, lijkt 
het allemaal door elkaar te lopen. Je krijgt zo ook wel eens de indruk dat het 
bij die feesten vooral om veel en lekker eten gaat. En om leuke versiering en 
cadeautjes. Dat vind ik wel eens jammer. Wat zo ook verloren gaat is de 
voorpret, de lange periode van verwachting, het toeleven naar het feest toe.  
 

Nee, het is nog lang geen kerstmis. Over een week begint pas de Advent. En 
wat veel mensen niet weten is dat Advent meer dan de voorbereiding op het 
kerstfeest is. Het is ons voorbereiden op de komst van de Heer.   
Ja, Jezus is geboren in de stal van Bethlehem, en dat gaan we met Kerstmis 
opnieuw vieren. Maar Hij komt ook steeds opnieuw onder ons aanwezig als 
we eucharistie vieren. En eens zal Hij komen om alles te voltooien. Onze 
hemel en aarde, zoals we die kennen, zullen voorbijgaan. We verwachten een 
nieuwe hemel en nieuwe aarde, waar alles goed zal zijn. Zoals God het bedoelt 
heeft. 
 

De Advent wil die verwachting van het komen van 
de Heer, steeds opnieuw onder ons als we samen 
vieren, en ooit aan het einde der tijden wakker 
maken. En wakker houden. Het is een tijd die ons 
wakker wil schudden, even los van de gewone 
dagelijkse dingen, en ons wil zeggen: Wees 
wakker, wees waakzaam en kijk uit naar de komst 
van de Heer! 
 

Zo’n periode van verwachten, van voorbereiden is 
waardevol. In onze consumptiemaatschappij zijn 

we daar niet meer zo aan gewend. Alles is er op gericht om wensen van 
consumenten zo snel mogelijk te vervullen. Instant-bevrediging. Maar een 
periode van verwachting waarin wensen niet onmiddellijk vervuld worden, 
creëert openheid. Het kan ook helpen om aan te voelen wat het verschil is 
tussen oppervlakkige begeerten en diepe wensen. Tussen wat wel leuk is, en 
wat ècht waardevol is. Wat de moeite waard is om voor te leven, op te hopen 
en dankbaar te vieren.  
 

In die geest wens ik u mede namens pastoor Okonek een zalige Advent. 
Pastor Myriam 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

 
BELANGRIJKE VERANDERINGEN KERKBIJDRAGE 
 

In januari krijgt u zoals u gewend bent een brief in het 
kader van Kerkbalans. We vragen u dan altijd om een 
bijdrage. Ook dit jaar krijgt u deze brief en kunt u 

aangeven welk bedrag u ons wilt geven. 
Sommigen van u hebben zelf een machtiging voor de betaling lopen. Omdat 
(bijna) alle rekeningnummers van de parochie veranderen vragen wij te 
controleren of het nog naar de juiste rekening gaat en als dat niet het geval is 
het rekeningnummer te veranderen. 
 
Wat heel belangrijk is, als u het zelf overmaakt, dat u uw relatienummer (dit 
komt in de brief, die u persoonlijk in januari krijgt, te staan) vermeld.  
Door de invoering van de AVG vermeld de bank geen adresgegevens meer 
en sommige achternamen komen heel veel voor. Om uw bijdrage dus aan u 
persoonlijk te koppelen (voor bijvoorbeeld de korting bij een uitvaart) hebben 
wij het persoonlijke relatienummer nodig. 
 

Ook kan dit een goede aanleiding zijn om ons te machtigen om het, door u 
toegezegde bedrag, te laten innen. U kunt dan kiezen of u het bedrag in één 
keer of per maand of per kwartaal of per halfjaar wilt betalen. 
 

Mocht u dit allemaal heel ingewikkeld vinden, of mocht het u niet lukken, neem 
dan contact op met uw locatiebureau. Daar zijn altijd mensen, die u verder 
kunnen helpen. 
 

De drempelbijdrage voor 2019 is gezet op € 30,- per persoon voor 
iedereen van 18 tot 25 jaar en op € 60,- per persoon voor iedereen vanaf 
25 jaar. De peildatum is 1 januari.  Maar natuurlijk mag u meer (of minder) 
geven. U kunt straks uw kerkbijdrage overmaken naar:  
 

Barger Compascuum:   
NL 15 RABO 0104 3049 52 (Gg. St. Joseph RC Kerkbijdrage) 

 

Emmer Compascuum:   
NL 25 RABO 0330 6792 01 (Gg. St. Willehadus RC Kerkbijdrage) 

 

Klazienaveen:    
NL 30 RABO 0125 7013 30 (Gg. H. Henricus RC Kerkbijdrage) 

 

Zwartemeer:     
NL 81 RABO 0330 6858 56 (Gg. H. A. v. Padua RC Kerkbijdrage) 

 

De Parochie heeft vanaf 1 januari 2019 
alleen nog rekeningen bij de Rabo-bank; 

de rekeningen bij de ING en de ABN-AMRO worden dan opgeheven! 
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BEGRAAFPLAATS ST. JOSEPH TE BARGER-COMPASCUUM 
 

Wat is er aan de hand op de 
RK begraafplaats St. Joseph te Barger 

Compascuum 
 

 

Eerst even een stukje historie ….. 
Het hoogveenkerkhof werd tot 1943 gebruikt 
om de parochianen te begraven. Hier hebben 
destijds meer dan 1100 begravingen plaats 
gevonden. Zie voor meer informatie over het 

Hoogveenkerkhof   http://www.hoogveenkerkhof.nl 
 

Op zondag 7 februari 1943 werd het huidige kerkhof ingewijd door deken 
Veltman. De eerste begravingen waren overbrengingen vanaf het 
hoogveenkerkhof. In 1947 werd op het kerkhof een fraaie kapel met rustaltaar 
gebouwd. Destijds werd door pastoor Hassink gesteld, dat wanneer er 
parochiebijdrage betaald werd, de parochianen “gratis” op het kerkhof 
begraven mochten worden. Dit bleef zo tot het jaar 2001. In dat jaar kreeg 
het kerkbestuur vanuit het Bisdom Groningen de mededeling dat er 
grafrechten en onderhoudskosten berekend moesten worden. Tevens 
moesten er graven geruimd worden wanneer er niet meer betaald werd. Er 
werd akkoord gegaan met een overgangsperiode van 15 jaar, dus in werking 
treden per 1 januari 2017. 
 

En dan nu ….. 
Omdat er tot 2002 dus geen grafrechten en onderhoud en ruimingskosten 
betaald hoefde te worden is wel vastgelegd wie van de Parochianen er 
overleden, begraven of gecremeerd is, maar niet waar iemand begraven ligt 
op de begraafplaats. En al helemaal niet wie dan de rechthebbende waren. 
 

Omdat het Bisdom ons de opdracht heeft gegeven om, ook in het kader van 
de AVG en openbaarheid begraafplaatsen, alle rechthebbende op te sporen 
krijgen we daar de tijd voor tot 1 januari 2020. We zijn dus actief bezig om 
rechthebbende op te roepen zich te melden. Mocht dat midden 2019 nog niet 
volledig zijn, zullen we met oud dorpsbewoners zelf actief gaan zoeken. 
 

Ondertussen ligt er de opdracht van het Bisdom om de wettelijke termijn van 
1 jaar vooraankondiging ruiming te starten. Vandaar dat er nu een tweede 
spandoek op het kerkhof staat en graven gemarkeerd zijn waarvan we nog 
geen rechthebbende hebben. Hoewel dit beslist niet onze wens is, betekent 
dit dat de graven, waarvoor zich op 1 januari 2020 nog geen rechthebbende 
heeft gemeld, geruimd moeten gaan worden.  
 
 
 

 
 
 

 

http://www.hoogveenkerkhof.nl/
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Wat betekent dit voor de graven gevestigd voor 2002 en na 2001? 
Voor de graven gevestigd na 2001 geldt al dat de rechthebbenden grafrechten 
en ruimingskosten betalen en bijdragen aan de kosten voor het algemeen 
onderhoud.  
Het parochiebestuur heeft besloten dat de graven gevestigd voor 2002 en 
waar geen bijzetting bij geweest is, vrijgesteld zijn en blijven van grafrechten 
(tenzij dit door het Nederlands Recht of door het Bisdom wordt herroepen). 
Wel gaan de rechthebbenden van deze graven bijdragen aan het algemeen 
onderhoud.  
 

Wat zijn de kosten voor graven gevestigd voor 2002? 
Lopen deze kosten in de duizenden euro’s zoals de verhalen gaan ?  
Nee, de kosten zijn per 10 jaar  

- voor een verlenging enkel graf € 400,- en met een machtiging  € 40,- 
per jaar (3,33 p.m)  

- voor een verlenging dubbel graf zijn € 600,- en met een machtiging  
- € 60,- per jaar (5,00 p.m) 
- voor een verlenging familie graf zijn € 800,- en met een machtiging  
- € 80,- per jaar (6,66 p.m) 

 

Wat kost dit bij de gemeente op een openbare begraafplaats? 
De kosten voor een verlenging 10 jaar enkel graf zijn dan meer dan € 1.700,-. 
 

Komt er dan niet erg veel geld binnen en waar wordt dat voor gebruikt? 
We hebben rond de 900 graven op de begraafplaats, waarvan een 500 van 
voor 2002. Als deze allemaal, wat vast niet gaat gebeuren, onderhoud mee 
gaan betalen zal er maximaal gemiddeld  
€ 17.500 binnen komen, waarvan er, van het Bisdom per jaar (10 jaars 
voorziening) maar € 1.750,- gebruikt mag worden. Uit de 20 jaars voorziening 
valt elk jaar rond de € 1.000,- vrij. Totaal dus maximaal € 2.750,- 
 

Wat wordt / is er van gedaan van deze gelden? 

• aansluiting Essent, vast recht en gebruik 

• aansluiting Water, vast recht en gebruik 

• klein gereedschap van de onderhoudsploeg en koffie voor hen 

• aanschaf nieuwe smalle maaier 

• aanschaf mulch messen huidige zitmaaier en onderhoud per jaar 

• benzine grasmaaiers 

• snoeien van de hagen bovenop, en binnenzijde met brandstof 

• snoeien van de hagen aan de buiten zijde door extern bedrijf 

• maaien van de wallekanten buiten de begraafplaats en klepelen 

sloten 

• afvoer groen afval minimaal twee containers per jaar 

• afvoer AREA blauwe containers 
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• onderhoud Pastoorsgraven 

• divers klein onderhoud 

• drainage noordzijde begraafplaats 

• vervangen goten kapel 

• sparen voor groot onderhoud Kapel 

• aanvoer grond bij verzakkingen 

• voorziening treffen voor ruimen van graven, in ieder geval die niet 

onderhouden worden en waarvan de  rechthebbende aangeven het 

geruimd te willen hebben 

• kosten actie vinden 

rechthebbende en 

opbouwen archief 

Samenvattend 
Dat de graven gevestigd voor 2002 
vrij blijven van grafrechten is iets wat 
we behouden hebben. Een man een 
man, een woord een woord. Dat we 
er met zijn allen er financieel de 
schouders onder moeten zetten om 
onze mooie begraafplaats te behouden lijkt me duidelijk en ik hoor in de 
wandelgangen dat men dit ook met ons eens is. 
Dat de bijdrage aan het onderhoud voor u duizenden euro’s per jaar gaat 
kosten is een fabeltje, wat maar slecht weg te krijgen is uit de dorpsmond. 
Daar waar mensen van meer dan één graf rechthebbende zijn, zijn er altijd 
regelingen te treffen om dit in het jaar te spreiden. U zou er dan ook aan 
kunnen denken, indien mogelijk, om andere familieleden een graf te laten 
adopteren. 
 

Heeft u nog vragen? 
Als u nog vragen heeft, kunt u deze stellen via de mail 
begraafplaatsen.mhvd@gmail.com of  
via de parochietelefoon 06 – 517 515 92. 
Wilt u dan meteen kort aangegeven waarover uw vraag gaat?  
Wij zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden of zo nodig met u 
een afspraak maken om verder met u in gesprek te gaan. 
Of u kunt langskomen op het Locatie Bureau, elke donderdagavond tussen 
18.30 en 19.30 uur. 
 

 

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 
Arie Buizer, budgethouder locatieraad St. Joseph. 

 
 

mailto:begraafplaatsen.mhvd@gmail.com
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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:        joseph.mhvd@gmail.com 
                lb.joseph.mhvd@gmail.com 
   
Website: mariahertoginvandrenthe.nl 
 

Gezinsbijdrage:     NL15 RABO 0104.3049.52  
Fonds restauratie: NL25 RABO 0125 7359.52 
Misintenties:          NL93 RABO 0104 3013.17 
t.n.v. Gg. St.Joseph 

  
 

LOCATIERAAD 

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

 

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

CONTACTPERSOON BEZORGING 
Truus Dijck  
Posthoorn 7 
7884 PA Barger-Compascuum 

 
 
 

mailto:joseph.mhvd@gmail.com
mailto:lb.joseph.mhvd@gmail.com
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR: 
 

Zaterdag 24 november                                                         Christus Koning 
Wim Wehkamp, Willie Menzen, gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, 
Hendrik Dijck, Wout Verwer, Maria Gezina Brijan-Lingenaar, Bernard, Jozef en 
Jans Linnemann, Mariëtta Hartmann, ouders Hartmann-Exel, Frans 
Wittendorp. 
 

Zondag 2 december                                                           1e zondag Advent 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, Karin Drent, gezusters 
Wielage, ouders Linnemann-Rass, ouders Hake-Cramer, ouders Berends-
Lippold, Maria Gezina Brijan-Lingenaar, Mariëtta Hartmann, ouders 
Hartmann-Exel. 
 

Zaterdag 8 december                   2e zondag Advent 
Gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, ouders Tubben-Keizer, ouders 
Feringa-Hake, Wout Verwer, Maria Gezina Brijan-Lingenaar, Willie Menzen, 
Mariëtta Hartmann, ouders Hartmann-Exel. 
 

Zondag 16 december                                                        3e zondag Advent 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, gezusters Wielage, 
ouders Hake-Cramer, Maria Gezina Brijan-Lingenaar, Gerard Linnemann, 
Mariëtta Hartmann, ouders Hartmann-Exel, fam. Nijzing-Heller, Herman 
Mencke. 
 

Woensdagavond 5 december is er geen eucharistieviering. 
 

KOSTERS 
 

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

KOFFIEDRINKEN!!! 
 

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 13 december is er om 14.00 uur  
weer een dienst voor ouderen.  
Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer,  
dan kunt u contact opnemen met: 
Minie v/d Aa tel: 0591-349144 

 

U wordt dan gehaald en na de koffie weer thuisgebracht. 
 

OUDERENVIERING 
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WIJZIGING E-MAIL ADRES VAN DE LOCATIE 

 

Omdat het parochiebestuur bezig is alles zoveel mogelijk op een lijn te krijgen 
is er besloten om ook de e-mailadressen aan te passen. 
Er zijn voor Barger-Compascuum twee e-mailadressen aangemaakt te weten: 
 

joseph.mhvd@gmail.com   
Deze is voor de algemene zaken van de kerk (locatie).  
 

lb.joseph.mhvd@gmail.com   
Deze is voor zaken met betrekking tot het locatiebureau. 
(misintenties, dopen, vragen, enz.) 
 

 

Op vrijdagmiddag 2 november was er in de parochiezaal  
 

een Allerzielenviering voor de kinderen van 
de basisschool. Er waren 12 kinderen met 
een moeder of oma. Er werd een verhaal 
verteld over Ernst de eekhoorn, waarna de 
kinderen grafkaarsen mochten versieren.  
Daarna zijn we in stilte naar het kerkhof 

gelopen, waar we de kaarsen hebben 
aangestoken en deze bij het graf van 
een familielid zijn gezet. Ook zijn er 
kaarsen in de kapel geplaatst. 

 

OPROEP 
 

Voor locatie Barger-Compascuum, zijn we op zoek naar 
misdienaars en acolieten.  
                    Wie zou willen???           
Je kunt contact op nemen met: 

                         
Marja Grummel tel: 0591-348843 

ALLERZIELENVIERING KINDEREN 

mailto:joseph.mhvd@gmail.com
mailto:lb.joseph.mhvd@gmail.com
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KERSTVIERING 
 

De werkgroep gezinsviering is drukdoende om een mooie viering voor te 
bereiden voor Kerstavond. 
De viering zal worden voorgegaan door leken en het dames en herenkoor 
gaan de viering opluisteren met mooie kerstliederen. 

 
 

 

U bent van harte welkom op de  
24 december om 19.00 uur 

 

 
Eerste Kerstdag is er in onze locatie om 9.00 uur een eucharistieviering 
waarbij het dames en herenkoor zal zingen. 
 

FELICITATIES 
 

 
Wij willen iedereen die in deze periode iets te 

vieren heeft, 
namens de parochie van harte feliciteren. 

 

JUBILEUM 
 

 
Namens de locatieraad willen wij  
Jose Robben feliciteren met haar 40-
jarig jubileum bij het Ceciliakoor van 
onze kerk.  
Het was een zeer geslaagde viering 
en een gezellige avond met een hapje 
en een drankje. 
 
 
 

 
 
 

LET OP!!! – BELANGRIJKNIEUWS VOOR ALLE LOCATIES – LET OP!!! 

Voorin het blad bij de Algemene Informatie, staat belangrijke 
informatie over de kerkbijdrage op blz 9 
en begraafplaats St. Joseph op blz 10 

 
ZEKER EVEN LEZEN 
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De Gerarduskalender, uitgebracht door klooster 
Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de 
voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot 
nadenken, onder het motto: “elke dag een beetje 
spirit!”. Op de achterkant staan afwisselend moppen, 
gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie 
over verschillende onderwerpen. 
 

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen 
beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, 
puzzels en informatie op de achterkant geven u aan 
het begin van de dag een positief gevoel. 
 

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier 
samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers 
rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan 
alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd  
zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl  

Rita Suelmann  tel: 0591-349532 
 

 

 Van 12-6 t/m 19-6-2019 is er weer een reis naar Lourdes gepland 
 
Dag 1:    Vertrek bij RK Kerk in Barger-Compascuum  

overnachting in Nevers. 
Dag 2:    Heilige Mis bij de H. Bernadette in Nevers  

overnachting in Rocamadour. 
Dag 3:    Heilige Mis in Rocamadour ‘s avonds aankomst in Lourdes. 
Dag 4, 5, 6: In Lourdes bieden we u een programma aan. 
Dag 7:    Terugreis met overnachting in Orléans. 
Dag 8:    ‘s Middags een afscheidsdiner,  

aankomst ongeveer 21.00 uur in Barger Compascuum. 
 
De kosten inclusief reis en annuleringsverzekering zijn; 
€ 779,--  pp    voor een 1 persoonskamer € 180,-- toeslag 
 
Informatie of opgave bij: 
Mieny v.d. Aa    Ria Mensen 
tel: 0591-349144       tel: 06-13727968 
Barger-Compas         Klazienaveen 

DE GERARDUSKALENDER 

8-DAAGSE BUSREIS NAAR LOURDES 

http://www.kloosterwittem.nl/
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Doorndistel 16 

Klazienaveen 

Tel: 0591-312223 
www.woonsfeerheine.nl 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.woonsfeerheine.nl/
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EMMER-COMPASCUUM – LOCATIE ST. WILLEHADUS 

 

 

Kerk en Parochiehuis: 
Hoofdkanaal O.Z. 82 A 
7881 CN Emmer-Compascuum 
Telefoon: 0591-351351 
 

Mail:        parochiewillehadus@kpnmail.nl  
Website: www.mariahertoginvandrenthe.nl  
 

Kerkbijdrage & parochieblad: 
NL71 RABO 0135 1018 32 
t.n.v. R.K. Parochie H. Willehadus 
 
Giften Parochiehuis: 
NL17 INGB 0000 8406 07 t.n.v. Parochiehuis  
H. Willehadus Parochie o.v.v. gift Parochiehuis 

 
 

LOCATIERAAD 
Voorzitter:            Erik Meijer     tel: 06-51479189 
Gebouwen/Vicevoorzitter:    Allidus Ahlers   tel: 0591-354093 
Secretaris:            Theo Sewüster   tel: 0591-354967 
Budgethouder:          Tineke Koop    tel: 0591-351643 
Kerkhofbeheer:         Joh Heine     tel: 0591-351905 
Diaconie:             Mariëlle Oost    tel: 0591-353036 
Liturgie/parochie-opbouw:    Henk Zwart    tel: 0591-351105 
Catechese:            Vacant 
 
 

REDACTIEADRES: parochiewillehadus@kpnmail.nl 
 
 

CARITAS 
De Parochiële Caritas verleent financiële bijstand aan personen en gezinnen 
als er sprake is van een noodsituatie waarin de wettelijke bestaande 
voorzieningen niet voorzien.  
Contactpersoon: 
René Berendsen tel: 0591-353630 
 
 

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

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

Zaterdag 24 november                                                         Christus Koning 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Jan Kasper Heijne en Maria 
Gesina Heijne-Wessel, Albert en Herman Heijne, overl. ouders Ellermann-
Schutte, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-
Mensink, Johann Heinrich Thole en Margaretha Thole-Bentlage, Rika Harms-
Schulte, Herman Sturre.  
 

Zondag 2 december                                                                        1e Advent 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Theresa de Roo, overl. ouders Sturre-Schrör, Pastoor Franciscus 
Antonius Sturkenboom, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard 
Mensink, Klaas de Vries en Annie de Vries-Twickler, Truus Over-Meijer, 
Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, ouders de Groot-Kaiser, Diny 
Hendriks, ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-
Dekkers, Jan Geert Meijer, Angela Gesina Ellermann-Tiben, Geert Harm 
Thole, Lenie Bentlage-Tieben, Herman Sturre, Gre van Uem Mensink, voor 
ouders van ongedoopt gestorven kinderen. 
 

Zaterdag 8 december                                                                      2e Advent 
Greetje Schulte-Heller, Lucas Bolmer, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Truus Schut-
Weinans, Renk Kuper, fam. Kuper-Wolbers, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, 
Ina Mensen-Ros, Gré van Uem-Mensink, Geert Hendrik Mensen en Roelofje 
Mensen-Lange, Ria Kaijser-Dijck, Herman Sturre Ben Graafsma, fam. 
Graafsma, fam. Van Luijn. 
 

Zaterdag 15 december                                                                    3e Advent 
Greetje Schulte-Heller, Theo van Mensvoort, overl. fam. Herbers-Ellermann, 
Harm Hooiveld, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-
Weghorst, ouders Behrendt-Fischer en dochter Anneke, Johann Hermann 
Spijker, ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, overl. ouders Kuper-Wolbers 
en zoon Herman, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Jan Geert Meijer, Herman 
Heijnen en Annie Heijnen-Greve, Henk Scheven, Johan Hottinga, Herman 
Sturre, Gre van Uem Mensink. 
 

ER IS GEEN EUCHARISTIEVIERING OP WOENSDAG 5 DECEMBER 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

ma 19 nov  t/m  zo 25 nov Margriet Ahlers    0591-354093 
ma 26 nov  t/m  zo 02 dec René Berendsen   0591-353630 
ma 03 dec  t/m  zo 09 dec Diny de Roo     0591-351697 
ma 10 dec  t/m  zo 16 dec José Wessel     06-27369058 
ma 17 dec  t/m  zo 23 dec Margriet Ahlers    0591-354093 



 

Klaverblad  Emmer-Compascuum Pagina | 23 

PAROCHIEBUREAU 
 

ma 26 nov Tiny Hogenbirk do  13 dec Christa Schut 
do  29 nov Mieke Hoesen ma 17 dec Tiny Hogenbirk 
ma 03 dec Bernadette de Roo do  20 dec Mieke Hoesen 
do  06 dec Tilda Heine ma 24 dec Bernadette de Roo 
ma 10 dec Tonny Thole   
 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

datum misdienaar/acoliet lector 

za 24 nov Annemiek Bos           Rianne Hoesen Jorinde Wessel 

zo 02 dec Naomi Emming     Chantal Witteveen Jolien Dijck 

za 08 dec Inge Bolk                      Jo-Ann Loves Erik Meijer 
Janique Dijck 

za 15 dec Marell Mulder                    Astrid Bolk Diny Thole 
 

KERKSCHOONMAAK 
 

GROEP PERIODE 
Groep 2 19 nov t/m   23 nov 
Groep 3 17 dec t/m  21 dec 
 

BLOEMVERSIERING 
 

Gr 1 B. de Roo 
M. Graafsma 
Lena Mencke 

12 nov t/m 25 nov 0591-351878 
0591-224161 
0591-349057 

Gr 2 S. Wilkens 
M. Tiben 

26 nov t/m 09 dec 0591-351081 
0591-353718 

Gr 3 G. Rengers 
H. Idema 

10 dec t/m 23 dec 0591-354229 
0591-354626 

 

KERKSCHOONMAAK 
 

Groep 2   19 nov  t/m   23 nov 
Groep 3   17 dec  t/m   21 dec 

 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

Groep   Periode 
Groep 3   12 nov  t/m   16 nov 
Groep 1   26 nov  t/m   30 nov 
Groep 2   10 dec  t/m   14 dec 
Groep 3   24 dec  t/m   29 dec 
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CONTACTMIDDAG 
 

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

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

 

Overleden 
Op 22 oktober is, overleden onze parochiaan  

Heinrich Theodor Langen (Hennie)  
(bakker Langen) 

De avondwake werd voor hem gehouden op 
vrijdag 26 oktober in onze St. Willehadus kerk. 
De plechtige uitvaartdienst heeft 
plaatsgevonden op zaterdag 27 oktober in 
bovengenoemde kerk waarna de 
crematieplechtigheid plaats vond te Emmen. 
Dat hij mag rusten in vrede. 
 

We wensen de familie heel veel sterkte. 
 

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

Verhuisd 
Mevrouw G. Hempen Kaijser,  
is verhuisd van Westerdiep OZ 2  
naar De Holdert, Bromelia Kamerzorg 
Hondsrugweg 101, 7811 AB  EMMEN 
Wij wensen haar en haar man veel sterkte toe. 

 

WIJZIGINGEN TELEFOON EN/OF EMAIL DOORGEVEN 
 

Om onze administratie up-to-date te houden vragen we 
u of u a.u.b. een nieuw e-mailadres of een nieuw 
telefoonnummer aan ons door wilt geven.  
Dit kunt u doen, bij voorkeur,  
via e-mail parochiewillehadus@kpnmail.nl  
of door een briefje met de oude- en nieuwe gegevens 
af te geven op het parochiebureau.  

 

Bij voorbaat hartelijk bedankt! 

FAMILIEBERICHTEN 

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
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R. Ellermann Zr. Simpliciastraat 5 EC 7881 MN 26-11-1939 

H.G.J. Twickler Spil 32 EC 7881 BW 26-11-1933 

L.W. Coster Kanaal A NZ 67 EC 7881 KJ 1-12-1943 

H.H. Wessel-Bentlage Hoofdkanaal OZ 81T EC 7881 CN 7-12-1930 

J.H. Elling R. Schuilingstraat 59 Emmen 7815 BB 8-12-1943 

A.H. Berends-Teiken Laan vh Kwekebos 118 110 Emmen 7823 LJ 10-12-1930 

M.H. Wellen-Schulte Kloosterweg 10 EC 7881 LE 11-12-1939 

M.G. Sturre-Plagge Hoofdkanaal WZ 74 EC 7881 AD 21-12-1938 

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

Alle jarigen van harte gefeliciteerd  
en een fijne dag gewenst! 

 

KNIEPERTJES TE KOOP 
 

Op woensdag 31 oktober zijn we weer gestart met kniepertjes bakken voor 
de Kerstmarkt. 
 

De kniepertjes zijn te koop: 
 

tijdens openingsuren op het parochiebureau en natuurlijk op de Kerstmarkt.  
De prijs van de kniepertjes is in 10 jaar nog nooit verhoogd, ze kosten nog 
steeds € 3,- voor 20 stuks. Dit is dus extra goedkoop en dat voor een constante 
kwaliteit! 

We hopen weer op een goede verkoop. 
 

OPROEP van de ‘FLOWERGIRLS’ 
 

Hallo parochianen van de St. Willehadus locatie, 
Voor de Kerstmarkt op 9 december willen wij, de dames bloemschiksters, weer 

mooie kerst en grafstukken aanbieden. 
Wie heeft coniferen- of ander kerstgroen en 
wil dit ter beschikking stellen? 
U kunt het materiaal op het terras achter het 
Parochiehuis deponeren. Graag vóór  
1 december! Wij danken u vast voor uw 
spontane medewerking. 

De ‘Flowergirls;  
van de St. Willehaduslocatie 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 23 DECEMBER 

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
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EERSTE ZONDAG VAN ADVENT 
 

Zondag 2 december om 10.00 uur vieren we de eerste 
zondag van Advent.  We willen deze zondag extra 
aandacht besteden aan de periode die voor ons ligt 

naar kerst.  Zoals altijd is iedereen van harte welkom.  
We hopen dat we met velen  

dit begin van de Advent mogen vieren.   
Aansluitend is er koffiedrinken. 

 

KERSTMUSICAL:  FIJN DAT JE ER BENT 
 

Het marktplein is nog leeg als de herbergier al drukdoende is om zijn terras in 
orde te brengen.  Vandaag ontvangt hij een groot reisgezelschap die speciaal 
voor de inschrijving naar zijn herberg komt.  Wat hij nog niet weet maar wat 
wel zijn leven zal veranderen is de komst van een man en zijn zwangere vrouw 
op een ezel . . .  

Wat gaat er allemaal gebeuren rondom de herberg  . . . 
 

In een wervelende musical, met prachtige lichteffecten, kleurrijke kleding, 
muziek en zang, nemen we u en jou mee naar herberg `Israëls` te Bethlehem. 
En daar is het een komen en gaan van bekende en onbekende gasten. Laat 
je verrassen in de  

Kerstmusical: ‘Wat fijn dat je er bent’! 
 

Ook dit jaar is de musical weer geschreven door eigen parochianen. Wij, 
parochianen die meedoen aan de musical, en dat zijn er ruim 60, van spelers 
tot kledingmaaksters, van geluid- en lichtmedewerkers en decorbouwers, 
willen vertellen waar het met Kerst écht om gaat. 
 

We hebben natuurlijk weer een speciale gastspeelster die meedoet  musical.  
en wie dat is mogen we u alvast verklappen: 

 

onze Commissaris van de Koning: Mevr. Klijnsma. 
 

Zet u de datum alvast in uw agenda: 
Zondag 9 december 2018 om 15.00 uur  

RK Kerk St. Willehadus 
Hoofdkanaal o.z. 82 in Emmer-Compascuum 

De toegang is gratis. 
 

Aansluitend is er tot 18.00 uur Kerstmarkt bij onze kerk aan het Hoofdkanaal, 
één en al gezelligheid!  
Het zou fijn zijn als de kerk weer tot de laatste plaats bezet is, want daar doen 
we het voor. Uit ervaring van voorgaande jaren weten we dat dat zeker niet 
ondenkbaar is.  De kerk is vanaf 14.15 uur open. 
 

Weet dat u welkom bent! 
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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.  
(maandag- donderdag 11.00-12.00 uur en zaterdagmorgen 
van 10.00-12.00 uur)  

 

Kinderen gezocht voor het kerstspel! 
Maandag 24 december is er om 19.00 uur een leuke gezinsviering. In deze 
viering wordt het Kerstspel gespeeld. We zijn op zoek naar kinderen die willen 
meespelen in het Kerstspel.  
 

Zit je op de basisschool of in de eerste klassen van voortgezet onderwijs  
en vind je het leuk om mee te doen? Geef je dan op door te mailen naar 
gezinsvieringwillehadusec@hotmail.com   vóór 1 december.  
We gaan op zaterdag 15 en 22 december om 10.00 uur oefenen in de kerk.  

 

 

OPROEP KERSTSPULLEN KERSTMARKT 

KERST & WINTER HANDWERK VOOR DE KERSTMARKT 

OPROEP VOOR KERSTSPEL GEZINSVIERING KERSTNACHT 

LET OP!!! – BELANGRIJKNIEUWS VOOR ALLE LOCATIES – LET OP!!! 

Voor in het blad bij de Algemene Informatie, staat 
belangrijke informatie over de kerkbijdrage op blz 9  

en begraafplaats St. Joseph op blz 10 
 

in het gedeelte van St. Joseph vindt u info 
 over een reis naar Lourdes 

 
ZEKER EVEN LEZEN 

 

mailto:gezinsvieringwillehadusec@hotmail.com
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ZONDAG 9 DECEMBER 15.00 UUR  

IN DE WILLEHADUSKERK,  

HOOFDKANAAL EMMER COMPASCUUM: 
 

Kerstmusical 
met aansluitend de Kerstmarkt, 

 

U kunt weer genieten bij de diverse standjes  

met o.a.: 

 

 Kerstspullen, nieuw en 2e-hands 

 Handwerkspullen 

 Kerstversiering: kinderen v.d.  Hoeksteen 

 Kerst- en grafstukken 

 Spekkendikken & Kniepertjes  

 Glühwein  

 Chocolademelk,  

 Snert & Rookworst 

 Willehadswijn, kaarsen,  

zeepjes & timmermanspotloden 

Kortom: één en al gezelligheid! 

U bent van harte uitgenodigd 
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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. 
 

Datum container voor oud papier op parkeerplaats voor onze kerk: 
 

Plaatsen dinsdag 18 december   Ophalen woensdag 19 december 
 

De container is geopend op: dinsdagmorgen van ± 08.00 uur tot ± 17.00 
uur en woensdagmorgen ± 08.15 uur tot ± 13.00 uur. 
 

Door uw papier daar te brengen, helpt u de school en de kinderen. 
Alvast hartelijk bedankt voor het sparen voor onze school 

 

Kinderen en team van basisschool ‘De Hoeksteen’ 

 
Na de oecumenische viering op zondag 20 september 
is in de kerk gevonden deze sleutel-etui, met geld erin. 
De eigenaar kan zich melden bij het parochiebureau. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

NIEUWS VAN DE HOEKSTEEN 

GEVONDEN VOORWERP 

DE VOLGENDE  DATUM OM DE 

KOPIJ IN TE LEVEREN IS: 

30 NOVEMBER!!! 
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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 
 
 

CONTACTGEGEVENS UITVAARTVERENIGING IN CHRISTO SALUS 
Voor vragen, informatie of wijzigingen doorgeven, ga naar 
www.uitvaartzorgics.nl (onder "VRAGEN/AANMELDEN EN/OF WIJZIGEN" 
vindt u een formulier dat u kunt invullen en per mail aan ons versturen).  
U kunt uw vragen en/of wijzigingen ook rechtstreeks aan ons mailen: 
leden@uitvaartzorgics.nl 
Heeft u vragen waarop u op de website geen antwoord kunt vinden, dan kunt 
u bellen met onze ledenadministratie 06-28660516 of 0591-312499.  
 
 

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 

http://www.uitvaartzorgics.nl/
mailto:leden@uitvaartzorgics.nl
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 25 november                                                           Christus Koning 
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Pastoor Swart, Hendrikus 
Gerhardus Loves, Maria Catharina Speller-Siekman, Jo en Grietje Wesseling-
van Os en zoon Benny, Hendrikje Welink, overl. ouders Vinke-Wolfs, Hein en 
Riek Wubbels, Maria Elisabbeth Grol-Rolfes, Toon Loves en Annie Loves-
Tholen en overl. fam. Loves en Tholen, Jan Ties, bijzondere intentie, Maria 
Catharina Gerfen-Bakker, Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en 
Wessel Wendker, Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en 
Jan, overl. ouders Muller-Wesseling, overl. ouders Valke-Tholen, Tinie 
Robben-Valke, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van 
der Werf, Maria Margaretha Heijnen. 
 

Zaterdag 01 december                                                                    1e Advent 
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Berend Valke en Gerard Tholen, 
Tinie Robben-Valke, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk 
van der Werf, Jan Ties, Maria Catharina Gerfen-Bakker, Maria Margaretha 
Heijnen. 
 

Zaterdag 08 december                                                                    2e Advent 
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Johan Bernard Cosse en Maria 
Margraretha Hoffard en zoon Bennie en schoonzoons Joop en Bennie, 
Toon Veringa, Tinie Robben-Valke, Sophia Maria Magdalena van der Werf-
Tieben en Henk van der Werf, Maria Catharina Gerfen-Bakker, Maria 
Margaretha Heijnen. 
 

Zondag 16 december                                                                      3e Advent 
Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Tinie Robben-Valke, Sophia Maria 
Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Maria Catharina 
Gerfen-Bakker, Maria Margaretha Heijnen. 
                          Na afloop koffiedrinken in de parochiezaal. 
 

Op donderdag 6 december is er geen door de weekse viering 
 

OUDERENVIERING TER VOORBEREIDING OP KERST 
 

Op woensdag 19 december is er om 10.00 uur 
een eucharistieviering in de Dillehof, 

bestemd voor de 
bewoners van de Dillehof en de Melde. 

 

OPROEP 

Wie wil op maandagavond van 18.15 tot 18.45 het team van het 
parochiebureau komen versterken. 

Inlichtingen bij Frederikus Kuper tel: 0591-314493 
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CONTACTMIDDAG VOOR OUDEREN 
 

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

Leo Mensen   tel: 0591-317060 
 

Noteert u alvast: de volgende contactmiddag is 15 januari 2019. 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

19 nov   t/m  25 nov  J. Lohuis    0591-313286 
26 nov   t/m   02 dec  H. Beukers   0591-315725 
03 dec  t/m   09 dec  A. Peters    0591-313627 
10 dec  t/m   16 dec  M. Koop    0591-312241 
17 dec  t/m  23 dec  J. Lohuis    0591-313286 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

zo 25 nov  A. Heijnen    0591-315653 
za 01 dec  G. Timmerman  0591-317726 
za 08 dec  B. Menzen    0591-316132 
zo 16 dec  A. Heijnen    0591-315653 
 

VERGADERINGEN 
 

datum    tijd       gelegenheid 
ma 03 dec  09.30 uur    KBO 
di   04 dec   19.00 uur    Redactie Klaverblad 
di  11 dec   09.30 uur    Omzien naar elkaar 
di  11 dec   20.00 uur    Locatieraad 
di  18 dec          Mantelzorg 
 

NIEUWS VAN DE SCHOLEN 
 

OUD PAPIER MIDDELKOOPSCHOOL 
De container staat doorlopend aan De Strijp 
in het tuinbouwcentrum.  
 

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

 

FELICITATIES 
 

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

Overleden                                op16 oktober 

                                 Hinderikus Johannes Wessel  
                                90 jaar, Achter de Brandweer 70 
 

op 17 oktober                                                                       op 28 oktober 

Jan Ties                                                             Maria Margaretha Heijnen 
83 jaar, Achter de Brandweer 110                                       81 jaar, Dillehof 
 

                                                 op 28 oktober 

                                    Maria Catharina Gerfen-Bakker 
                                   81 jaar, Evert ten Napelstraat 37  
 

Dat zij mogen rusten in vrede 
 

KAARTEN 
 

Op dinsdag 27 november en dinsdag 18 december 
om 13.30 uur kaartmiddag voor ouderen.  
Iedereen is van harte welkom in de parochiezaal. 
De deelname bedraagt 2 euro. 
Voor koffie of thee en fris wordt gezorgd.  
 

De Zonnebloem, afd. Klazienaveen 
 

HERHAALDE 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 raadvergaderingen. 

• 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-mail). 

• 2 avonden per jaar vergaderen met het bestuur. 

• 2à 3 avonden per jaar vergaderen met de secretarissen van het bestuur en 
andere drie locaties.  
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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  

 
 
 
 
 
 

JUBILARISSEN BIJ HET R.K.-HENRICUSKOOR 
 

Op zaterdag 13 oktober 2018 werden twee leden, Ruud Reintke en Piet 
Snippe, van het R.K.-Henricuskoor in het zonnetje gezet. Beide heren hebben 
inmiddels gezien hun leeftijd, resp. 86 en 89 jaar oud, het lidmaatschap van 
het koor beëindigd. De jaren beginnen te tellen.  
Aan het eind van de eucharistieviering in de Henricuskerk werden deze twee 
leden onderscheiden met de gouden Gregoriuspenning met daarnaast het 
goud speldje met “50” er op. Beide heren hebben meer dan 50 jaar hun beste 
krachten gegeven aan de liturgische zang in de rooms katholieke kerk, in het 
bijzonder in onze Henricus geloofsgemeenschap. De voorzitter van de 
locatieraad, Frederikus Kuper, sprak hen dan ook lovend toe en wees daarbij 
ook nog eens op het belang van de aanwezigheid van een koor in onze 
vieringen. Ook wees hij er nog op dat om de toekomst van het koor veilig te 
stellen nieuwe leden zeer welkom zijn. Pastoor Jozef Okonek spelde beide 
heren de medaille op en overhandigde hen de daarbij behorende oorkonde.  
Ook feliciteerde hij hen met deze onderscheiding.  
Ook de echtgenotes van beide 
jubilarissen deelden in de feestvreugde 
en ontvingen allebei een fraai boeket 
bloemen. 
Na de viering was er voor de 
jubilarissen, hun familie en koorleden 
een gezellig samenzijn in de 
parochiezaal onder het genot van een 
kop koffie/thee met gebak.  

LET OP!!! – BELANGRIJKNIEUWS VOOR ALLE LOCATIES – LET OP!!! 

Voor in het blad bij de Algemene Informatie, staat 
belangrijke informatie over de kerkbijdrage op blz 9  

en begraafplaats St. Joseph op blz 10 
 

in het gedeelte van St. Joseph vindt u info 
 over een reis naar Lourdes 

 
ZEKER EVEN LEZEN 

 

mailto:fkuperhome@hetnet.nl
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LUSTRUMCONCERT “DE LACH VAN BACH” SUCCESVOL 
 

In een bomvolle zaal van het Apostolisch Genootschap werd afgelopen 
zondagmiddag 4 november gevierd dat het vijf jaar geleden was dat de 
Oecumenisch Werkgroep Klazienaveen werd opgericht. Dit lustrum werd 
kracht bijgezet door de 'Lach van Bach'.  Marc Bruinewoud gaf vorm en inhoud 
aan deze middag. Naast muzikant is deze geboren en getogen Klazienavener 
tevens student theologie in Groningen. Marc verwoorde waarom voor dit 
thema was gekozen: 

"De kracht van Bach is dat hij zowel met het hart als 
met het hoofd componeerde. Het is hele rationele, 
doordachte muziek, maar tegelijkertijd was Bach 
ook gelovig. Ratio en geloof zijn bij hem geen 
tegenpolen". Ook liet Marc op deze feestelijk 
middag zien en horen dat Bach nog steeds voor 
herkenning zorgt in onze tijd. Bekende melodieën 
die we kennen als ringtone op onze mobiele 

telefoons vinden hun oorsprong in Bach. Het was dan ook niet vreemd dat de 
grootmeester zelf ook 'in levende wijze' aanwezig was om kleur te geven aan 
het concert. Naast orgel- en pianospel bracht tevens het R.K. Henricuskoor 
een aantal liederen ten gehore. Tijdens het lustrumconcert werd door sprekers 
vanuit de Hervormde Kruiskerk, P.G. Eben-Haezer, Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap, R.K. Henricus kerk en het Apostolisch Genootschap 
gedichten voor gedragen en teruggeblikt op vijf jaar samenwerking.  Tevens 
werd de belofte gedaan om deze samenwerking de komende tijd te versterken 
en bedoeld is voor alle inwoners van Klazienaveen. Marc vatte het samen door 
te zetten: "De verschillende gezindtes kunnen nog altijd van elkaar leren". Na 
een indrukwekkende afsluiting was er aan het einde van het lustrumconcert 
een staande ovatie voor 'Bach' en koor. 
 

DE PARDON GROEP 
 

September 2018 
Wat gaan we doen? Hoe gaan we verder? Gaan we weer aan het werk?    
7 Actieve, creatieve mensen. Onze eerste bijeenkomst van 2018 is toch 
anders dan de voorgaande jaren. Ruim 20 jaar zijn we actief met elkaar. Als 
de Pardon Groep. Wat staat voor: Parochiele Donatie. Enkelen zijn er vanaf 
het eerste uur erbij betrokken en werkzaam. Tweemaal per jaar samen op de 
markt staan met onze eigen gemaakte spullen in Klazienaveen.  De Paasmarkt 
en de Kerstmarkt. 
 

Maar we stoppen, met 7 dames nog over, zien we het niet zitten een mooie 
goede Kerstmarkt te kunnen neerzetten. Zelfs niet met onze mannen, voor de 
hand en span diensten. Erg jammer vinden we, maar iets half doen, half werk 
kan niet. Er wordt wat verwacht van ons. We kijken samen tevreden achterom. 
We hebben veel kunnen doen voor  onze Parochie  en Klazienaveen.              
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Een Kleine Opsomming:                                      

Bijdrage voor het Kerkplein  
Restauratie van het schilderij, van 
de eerste Pastoor Dames  
Nieuwe altaar kleden, kleden aan 
de wand achter het altaar   
Kleding voor de Pastoor       
Wijwatervat                                                            
Schenking aan de voedselbank 
Klazienaveen               

Bijdrage gedenkplek op het 
kerkhof                          
Sjoenamie, de grote overstroming                           
Bijdrage jongerenkoor voor de 
muziekinstallatie            
Rollup Banner voor de Vasten 
Actie                   
Hostie schalen en Kelk                 
En nog tal kleine mooie dingen. 

 

We willen dan ook iedereen bedanken, die ons op de een of andere manier 
dat          Warme Hart                gaf.  Door iets te brengen dat we konden 
gebruiken. Door iets te kopen wat we hadden gemaakt. Door iets te zeggen, 
klein complimentje. Door iets te verzamelen, wat we gingen gebruiken.  Maar 
ook vooral door te komen.                                                                                              
 

Kortom, hoe dan ook.         Dank u wel allemaal! 
 

Namens alle leden van de Pardon Groep                                                                                                                             
Van het begin tot het eind. 

 

KERSTCONCERT 
 

 

16 december 2018 aanvang 19.30 uur 
R.K. Henricuskerk 

Stellingstraat 4 te Klazienaveen 
 
 

m.m.v.: All Together 
Mannenkoor Fanfaron 

R.K. Henricuskoor 
Chr. Gemengd Koor Jubilate 

Gemengd koor d’Ovonde 
Marc Bruinewoud orgel en piano 

 
 
 

Toegang gratis 
bij de uitgang is er een collecte bestemd voor een goed doel 
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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 juni 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    tel: 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 24 november                                                         Christus Koning 
Gré Schoonbeek-Lambers, Berry Schepers, Lenie Siebum-Bürmann, ouders 
Siebers-Siebum, Lies Peters-Heidotting, Klara Hildegart Hemme-Menke. 
 

Zondag 02 december                                                                      1e Advent 
Ouders Siebers-Siebum, Lenie Siebum-Bürmann, Lies Peters-Heidotting, 
Johan Peters en schoondochters, overl. fam. Derks-Santing, mevr. Sandten-
Suelmann. 
 

Zondag 09 december                                                                      2e Advent 
Ouders Siebers-Siebum, Lies Peters-Heidotting.          
 

Zaterdag 15 december                                                                                    3e Advent 
Berry Schepers, ouders Siebers-Siebum, Lies Peters-Heidotting, 
Gradus van Ommen  
     

Donderdag 6 december is er geen door-de weekse EV-viering 
 

Zondag 02 december na de Eucharistieviering 
is er gelegenheid  om een kop koffie te drinken 

in de parochiezaal. 
Hierbij zal ook de Locatieraad aanwezig zijn, zie pagina 41 

 

OUDERENVIERING 
 

Woensdag 28 november woensdag 12 december 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 
 

19 nov  t/m  25  nov   Tiny Smit        0591-31 34 72 
26 nov  t/m  30  nov   Jan Knol         0591-31 65 78 
01 dec  t/m  02  dec   Bert Kiers       0591-31 70 31 
03 dec  t/m  09  dec   Jan Siebers    0591-31 32 82 

 10 dec  t/m  16 dec   Tiny Smit        0591-31 34 72 
17 dec  t/m  23 dec   Jan Knol         0591-31 65 78 
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ACOLIETEN 
 

24 nov Jan Siebers 
02 dec Marianne en Sophie 
09 dec Wander Snippe 
15 dec Jan Siebers 
 

 

 
 
 
 

 

 

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

ZIEKEN EN BEJAARDEN BEZOEK 
 

Wilt u bezoek tijdens uw ziekte thuis belt u dan de 
contactpersonen van de werkgroep ziekenbezoek: 
Annie Lübbers    tel: 0591-315529  
Tiny Klein             tel: 0591-393425 
 

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

 

Minie Snippe        0591-31 40 63 
Lenie Theijken       0591-31 70 73 
Mieke Schepers      06-38315634 
Beatrix Scheepbouwer  

COLLECTE 

 
Za 24 nov t/m vrij 21 dec 

 
Onderhoud kerk 

LECTOREN 

24 nov Jan Siebers 
02 dec Marianne 
09 dec Jan Siebers 
15 dec Annie Bartels 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 

datum tijd  bijeenkomst  
29 nov 20.00 uur Vergadering locatieraad 
17 dec 19.00 uur KVG   gezellige kerstavond 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

BLOEMVERSIERING 
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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: 0591-31 55 29           
Tiny Klein           tel: 0591-39 34 25  
 

 
Overleden                             op 20 oktober 2018 

 

Berendina Geertruida Maria Nijzing-Roufs 
Melde 85 

7891 DL Klazienaveen 

in de leeftijd van 91 jaar 
 

Dat zij mag rusten in vrede 
 
 

LOCATIERAAD ZWARTEMEER 
 

De laatste jaren zien wij dat de kosten van de misboekjes van Berne Media 
hoger zijn dan de opbrengsten die wij ontvangen voor de misboekjes. Daarom 
hebben wij als locatieraad besloten om te gaan werken met vaste boekjes. Wij 
blijven een bijdrage vragen voor deze boekjes omdat deze natuurlijk ook op 
den duur vervangen moeten worden, maar de kosten voor vaste misboekjes 
zijn aanzienlijk lager dan de kosten van de misboekjes van Berne Media. Op 
deze wijze hopen wij ervoor te kunnen zorgen dat de kosten van de misboekjes 
in verhouding komen te staan met de opbrengsten.  

Locatieraad Zwartemeer 
 
 

UITNODIGING VOOR ALGEMENE LOCATIERAAD VERGADERING 

Bij deze nodigen wij u van harte uit 
voor de algemene locatieraadvergadering  

van de locatie Zwartemeer. 
Datum:  zondag 2 december 

Tijd:  11.00 uur (aansluitend aan de viering) 
Locatie:  Parochiezaal Verrijzeniskerk 

Wij hopen op uw komst. 
Locatieraad Zwartemeer 

 

FAMILIEBERICHTEN 
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VRIJWILLIGERSDAG LOCATIE ZWARTEMEER 
 

Zondag 7 oktober hebben wij met in totaal 45 vrijwilligers, groot en klein, 
genoten van een heerlijke Brunch. Het was een geslaagd samenzijn met de 
mensen die zich belangeloos inzetten voor onze mooie locatie en kerk in 
Zwartemeer. Via deze weg willen we nogmaals alle vrijwilligers, ook natuurlijk 
de mensen die niet aanwezig konden zijn op 7 oktober, bedanken voor hun 
inzet!!  

Bedankt mensen!!! 
 

Lieve groet, locatieraad Zwartmeer 
 

CONTROLE LEDEN FONDS UITVAART VOORZIENING 
 

Zoals u wel hebt gelezen de laatste maanden in het Klaverblad zijn we als 
parochie gebruik gaan maken van een nieuw programma voor onze 
ledenadministratie. Deze administratie hebben we vergeleken met de 
ledenadministratie van het Fonds Uitvaart Voorziening (FUV). Daar bleken 
grote verschillen in te zitten. Om alles te controleren gaan wij binnenkort een 
brief sturen naar ALLE leden van het FUV. In deze brief zit belangrijke 
informatie over het FUV en er zit een formulier bij met daarop de ons bekende 
gegevens. Wij vragen iedereen dit te controleren en daarna getekend in te 
leveren bij het locatiebureau of op te sturen naar het secretariaat van de 
parochie. Heeft u op 1 december deze brief nog niet gehad, maar u bent wel 
lid, wilt u dan bellen naar het centrale telefoonnummer (06- 515 517 92)? Dan 
zorgen wij ervoor dat u de brief alsnog krijgt. 
 
 

 
 

 

LET OP!!! – BELANGRIJKNIEUWS VOOR ALLE LOCATIES – LET OP!!! 

Voorin het blad bij de Algemene Informatie,  
staat belangrijke informatie over  

de kerkbijdrage op blz 9  
en  

 begraafplaats St. Joseph op blz 10 
 

 

bij de locatie van St. Joseph vindt u info over een Lourdesreis 
 

ZEKER EVEN LEZEN 

 



 

Klaverblad  Zwartemeer Pagina | 43 

DE BANIER 

 
Vrijdag 30 november 2018 

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

Donderdagmorgen 20 december 2018 om 09.00 uur worden de advent 
vieringen van de Banier afgesloten in een kerstschoolviering. 

 

De viertafel op onze school voor 
deze maand is weer opnieuw 
ingericht. Ook nu staan er enkele 
bijzondere dagen centraal en een 
bijzondere heilige: 
 

1 november is Allerheiligen, het 
herdenken en gedenken van alle 
heiligen en martelaren. Waarom 
eigenlijk? Meer om te kijken wat 

deze mensen nu precies deden en hebben gedaan. Kunnen zij als voorbeeld 
dienen? Kunnen we een voorbeeld nemen aan een heilige? Martelaren 
(mensen die stierven vanwege hun geloof) tonen ons dat 'geloven' niet altijd 
makkelijk is en ook offers kan vergen.  
 

 

2 november is Allerzielen, het herdenken en gedenken van alle dierbaren die 
zijn overleden.  De kleuren voor deze twee dagen is paars (of zwart). Niet 
alleen de kleur van de dood, maar meer de kleur van bezinning...reflectie... 
 

11 november uiteraard Sint Maarten. Hij gaf een arme zwerver de helft van zijn 
mantel (vandaar de rode stof en het zwaard). De mensen van Tours wilden 
hem als bisschop hebben, maar dat wou hij niet. Hij verstopte zich in een 
ganzenhok...maar de boze dieren maakten zo'n lawaai dat de mensen gingen 
kijken...en hem vonden. Vandaar de afbeeldingen van de ganzen.  
Hij werd bisschop van Tours (vandaar de bisschopsmijter). De mijter is nu 
paars vanwege Allerzielen en Allerheiligen.  
Omdat Sint Maarten de armen hielp, mochten op 11 november de arme 
kinderen langs de straten om even te bedelen (normaal was dat verboden). 
Vanwege de schaamte werd dit in het donker gedaan.  
Nu is het een feest van snoepjes. De mandarijn (teken van welvaart en gulheid) 
is nog wel steeds een bekend symbool.  
 

Ook zijn wij blij te kunnen melden dat juffrouw Oosting is begonnen met de 
cursus voor de Akte Katholiek Onderwijs.  
 

Wij wensen haar veel succes en plezier! 
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KINDERKOOR YAËLA 

 
Kinderkoor Yaëla is al druk aan het oefenen met 

kerstliederen. Mocht u de kerstliederen willen horen? 
 Dat kan!  

Kinderkoor Yaëla zingt op kerstavond, 19.00 uur in de  
RK-kerk te Zwartemeer 

samen met The Young People. 
 

Ook zingen we zondag 23 
december op de kerstmarkt   

  hier in Zwartemeer. 
   Graag tot dan!    

                          

                                                    Kinderkoor Yaëla 
 

 
Mochten er nog kinderen zich willen aansluiten bij ons 
koor? Dat kan en mag natuurlijk altijd! Even wat informatie op een rij. 

Wanneer? 
We repeteren elke woensdagavond: 17.45 – 18.30 uur (m.u.v. 

schoolvakanties) in de RK kerk te Zwartemeer. 
Voor wie? 

Voor alle kinderen (vanaf de kleutergroepen tot aan de 1e /2e klas voortgezet 
onderwijs, van welke (basis)school dan ook) die houden van zingen en zich 

hier ook voor inzetten! 
Wat kost het? 

Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel 
verwachten we je inzet en 

enthousiasme om te zingen! 
Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik 

dat graag! 
 

Namens kinderkoor Yaëla, 
Mirella Peters- Burmann 

tel: 0591-311464 
E- mail: mirellapetersburmann@hotmail.com 

 

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 

 
In de nacht van 28 oktober is de klok een uur terug gezet 
vanwege het begin van de wintertijd. De één ervaart het als een 
verstoring van zijn levensritme en een ander ervaart het als de 
start van een periode met veel gezelligheid door de feesten en 
vieringen in de komende donkere maanden. Sommigen van 

ons zouden om bepaalde redenen de klok nog veel meer terug willen zetten, 

mailto:mirellapetersburmann@hotmail.com
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omdat ze terug verlangen naar een bepaalde periode uit hun leven. Dat gevoel 
kennen we allemaal wel een beetje. Het gevoel dat bepaalde dingen vroeger 
mooier of beter waren. Maar of het echt zo is blijft een open vraag. 
 

Geen open vraag is het percentage van de Nederlandse bevolking dat nog 
officieel een bepaald geloof aanhangt. Dat percentage is onder de 50% 
gedaald zo bleek uit informatie van het CBS.  Ik dacht toen wat voor spreuk 
zou kerkvader Augustinus over geloof opgeschreven hebben. Ik las de 
volgende spreuk: "Geloof is aannemen wat wij niet zien en de beloning 
voor geloof is zien wat wij aannemen ".  Het gaf mij weer stof tot nadenken. 
 

Wat mij ook stof tot nadenken gaf was de oproep van onze locatieraad in ons 
vorige parochieblad. Van de 7 locatieraadsfuncties zijn er vier vacant. Drie 
personen moeten alle taken van een hele locatieraad op zich nemen. Dat is 
natuurlijk erg belastend voor deze personen. Het zou heel mooi zijn als er toch 
parochianen komen die een deel van hun taken zouden willen overnemen. 
Daarover zijn vast wel afspraken te maken die ook passen in uw persoonlijke 
wensen en voorkeuren.  
  

In onze locatie is gekozen voor een ander type misboekje. U was gewend aan 
een misboekje met daarin allerlei liederen die pasten bij die weekendviering. 
Om kosten te besparen heeft onze locatieraad er voor gekozen om voortaan 
alleen nog misboekjes zonder liederen aan te schaffen. De liederen kunnen 
we wel uit de bekende rode zangbundel nemen. Prima idee van de locatieraad. 
Jammer is alleen dat de start niet vlekkeloos verloopt. De laatste drie weken 
zijn er door de drukkerij echter geen misboekjes nieuwe stijl bezorgd bij onze 
locatie.  Hun rekening zo heb ik vernomen heeft ons echter wel kunnen 
bereiken. We hopen dat dit euvel snel verholpen gaat worden. 
 

Op zondag 7 oktober was er een gezinsviering met als voorganger pastoor 
Okonek en met medewerking van ons kinderkoor Yaëla onder leiding van 
Mirella Peters-Bührmann, die de kinderen, het was niet eens een grote groep 
kinderen, geweldig wist te laten zingen. Ze kregen dan ook een welverdiend 
applaus aan het eind van de viering. Het was ook een viering met twee 
lezingen die deze gezinsviering extra inhoud gaven. De eerste lezing uit het 
boek Genesis over de schepping van de vrouw uit de rib van een man. Toen 
sprak de mens: "Eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees! 
Mannin zal ze heten, want uit een man is zij genomen". Zo komt het dat een 
man zijn vader en moeder verlaat en zich zó aan zijn vrouw hecht dat zij 
volkomen één worden. Deze lezing werd vooral gebruikt bij een kerkelijke 
huwelijksinzegening. In het evangelie van Marcus stellen de Farizeeën Jezus 
de vraag: "Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten?"  Ze wilden Jezus 
met die vraag op de proef stellen.  Jezus sprak in de discussie die toen volgde 
de voor katholieken zo bekende woorden: “Wat God derhalve heeft verbonden, 
mag een mens niet scheiden".  
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Pastoor Okonek gaf in zijn overweging heel duidelijk aan dat de opvatting van 
de kerk, bij echtscheidingen, zeker niet in alle gevallen wordt beperkt door de 
letterlijke tekst van deze ene zin. 
 

Na afloop van deze viering was er in de parochiezaal een gezellige 
bijeenkomst voor de vrijwilligers van onze locatie die zich hadden aangemeld 
om deel te nemen aan de goed verzorgde brunch. Het was een hele geslaagde 
bijeenkomst voor zo’n 45 vrijwilligers. Hopelijk kan de locatieraad de andere 
vele vrijwilligers het komend jaar ook verwelkomen op deze vrijwilligersmorgen 
en hen bedanken voor hun inzet voor onze locatie. Want zonder al onze vele 
vrijwilligers kan onze locatie niet in de been gehouden worden. Bedankt 
allemaal voor jullie geweldige inzet. 
 

Na de zomervakantie is ons koor The Young People nog niet in staat geweest 
om mee te werken aan een viering. We hopen dat we ze spoedig weer in ons 
midden mogen zien. Al die tijd heeft ons gemengd koor de zang verzorgd bij 
alle weekendvieringen en daarnaast ook nog de   uitvaartdiensten. Ze zingen 
natuurlijk allemaal erg graag, maar ze verdienen toch een dikke pluim dat ze 
toch maar altijd klaar staan. 
 

" Inmiddels zijn op 31 oktober de misboekjes voor de weekendvieringen 
vanaf 4 november binnengekomen". 
 

Ik wil eindigen met een spreuk van Wim Kok, de oud-minister president en oud 
vakbondsman, die veel voor ons land heeft betekent. 
"Een moraal van " ikke en de rest kan stikke", is de bijl aan de wortel van onze 
verzorgingsstaat".                                                                                 
                                                                                                                      JS 
 

 
 
 

Is er gezinsuitbreiding geweest laat het ons even weten:  
Ledenadministratie Harry Peters    Verl. v. Echtenskanaal n.z. 51 
tel:       0591- 316324 
mail:    hpeters@ziggo.nl  
Of een kaartje in de brievenbus van de kerk 

INLEVEREN KOPIJ 
Voor het volgende parochieblad 
voor vrijdag 30 november 2018 

mailto:hpeters@ziggo.nl
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De Dag van het Jodendom wordt in 
2019 gevierd op: 
 

zondag 20 januari 
evenals in vorige jaren 

in de synagoge 

Folkingestraat te Groningen 

Aanvang 15.00 uur 
einde 17.00 uur 

 
De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de kosten, 
blijft welkom. 
 

Als overkoepelend thema van de Dag van het Jodendom hebben de 
Nederlandse bisschoppen ‘lernen’ voorgesteld.  
 

Door middel van twee 2 inleidingen van elk 35 minuten met een intermezzo 
van 5 minuten (muziek) en een kwartiertje na afloop van de inleidingen voor 
het stellen van vragen uit de sjoel/zaal, zullen we proberen aan dit thema 
inhoud te geven. 
 

De eerste (joodse) inleider is de bekende Nederlandse Talmoedkenner en  
– vertaler Jacob Nathan de Leeuwe. Hij zal laten zien hoe joodse geleerden 
omgaan met de Schrift en daarvan ‘tekst en uitleg’  geven. 
  

De tweede (katholieke) inleider is Prof. Dr. Bart Koet, hoogleraar Nieuw 
Testament en Vroegchristelijke Literatuur aan de Universiteit Tilburg. Zijn 
voordracht draagt als titel ‘Jezus als leraar. Een duurzaam pedagogisch 
model’. 

U bent van harte welkom! 
 

Aanmelden bij: mw. L. Winter  
e-mail: l.winter@bisdomgl.nl telefoon: 050-4065888 

DAG VAN HET JODENDOM 2019 

mailto:l.winter@bisdomgl.nl


 

 

 
Glimlach 

 

Een glimlach is een brug  
die mensen verbindt  
zodat verdriet gedeeld wordt  
zodat geluk gedeeld wordt  
zodat mensen zich thuis voelen  
bij elkaar en bij u.  
 

Een knipoog is een boodschap 
die mensen met elkaar verbindt 
zodat mensen elkaar troosten 

zodat mensen elkaar moed  inspreken 
zodat mensen weten 

dat ze niet alleen zijn. 
 
En lied brengt de lucht in beweging  
tussen mensen en verbindt hen  
met klanken en woorden  
en voor je het weet  
worden mensen warm vanbinnen. 
 

 
Uit: Je glimlach is een brug 

 
 


