
Klaverblad  Algemene informatie Pagina | 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K
L

A
V

E
R

B
L

A
D

 

2
2
 D

E
C

E
M

B
E

R
 2

0
1
8
 T

/
M

  

2
5
 J

A
N

U
A

R
I 

2
0
1
9
  

J
A

A
R

G
A

N
G

 3
, 
N

R
 1

1
 

2
 



Klaverblad  Algemene informatie Pagina | 2 

 

INHOUDSOPGAVE 

Algemene informatie  ................................................................................... 3 

Vieringen op de locatie ................................................................................ 4 

Vieringen door de week ............................................................................... 5 

Bereikbaarheid voor uitvaarten…………………………………………………6 

Sacrament van ziekenzalving  ..................................................................... 6 

Dringend verzoek centraal telefoonnummer bellen  .................................... 6 

Doop welkom in de kerk............................................................................... 7 

Bezoek bij ziekte .......................................................................................... 7 

Communie thuis ........................................................................................... 7 

Openingstijden parochiebureau op locatie .................................................. 8 

 

Parochienieuws 

Woord van de pastoor ................................................................................ 8 

Sacrament van Ziekenzalving .................................................................. 10 

Van de bestuurstafel ................................................................................. 11 

Belangrijke veranderingen kerkbijdrage ................................................... 12 

Begraafplaats St. Joseph te Barger-Compascuum .................................. 14 

Stand van zaken werkgroep automatisering ............................................ 14 

Kinderpagina ............................................................................................. 16 

 

Nieuws van de locatie 

St. Jozef Barger-Compascuum .................................................................. 18 

St. Willehadus Emmer-Compascuum ........................................................ 24 

H. Henricus Klazienaveen ......................................................................... 37 

H. Antonius van Padua Zwartemeer .......................................................... 43 

 

Bisdomnieuws 

Column Bisschop van den Hout ................................................................. 53 

Ander nieuws ......................................................................................... 54/55 

 

 



Klaverblad  Algemene informatie Pagina | 3 

 

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 vrijdag 4 januari 2019 

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. 1 loopt van 
 26 jan 2019 t/m 22 feb 2019 

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

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 

 24 dec Kerstavond koor 

maandag Klazienaveen CV-DoP 19.00 Care Free ‘16 

 
Klazienaveen 

Viering MHvD 
Pastoor Okonek 21.30 Henricuskoor 

 Zwartemeer Pastor Myriam 19.00 
Yaëla/ 
Young People 

 Barger-Compas CV-DoP 19.00 Dames/Heren 

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 19.00 
Xtra-Eigen Wijs/ 
Jesus Freaks 

dag 25 dec  1e Kerstdag  koor 

dinsdag Klazienaveen Pastor Myriam 09.00 Samenzang 

 Barger-Compas Pastoor Okonek 09.00 Dames/Heren 

 Zwartemeer Pastoor Okonek 10.30 Gem. Koor 

 Emmer-Compas Pastor Myriam 10.30 Dames/Heren 

dag 29 & 30 dec Heilige Familie  koor 

zaterdag Klazienaveen Pastor Myriam 19.00 Henricuskoor 

 Barger-Compas Pastoor Okonek 19.00 Dames  

zondag Zwartemeer Pastoor Okonek 10.00 Gem. Koor 

 Emmer-Compas Pastor Myriam 10.00 Dames/Heren 

dag 31 dec Oudjaar koor 

maandag Klazienaveen GV-DoP 19.00 Samenzang 

 Zwartemeer GV-DoP 19.00 Volkszang 

 Barger-Compas GV-DoP 19.00 Heren  

 Emmer-Compas GV-DoP 19.00 Dames/Heren  

dag  1 jan 2019 Maria Moeder van God koor 

dinsdag  Emmer-Compas Pastoor Okonek 19.00 Dames/Heren 

 Viering MHvD    

 
Viering MHvD: Viering voor de hele parochie Maria Hertogin van Drenthe 
DoP:      Dienst onder leiding van Parochianen 
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dag 5 & 6 jan Openbaring des Heren koor 

zaterdag Klazienaveen Pastoor Okonek 19.00 Samenzang 

 Barger-Compas Pastor Myriam 19.00 Dames 

zondag Zwartemeer Pastor Myriam 10.00 Gem. Koor 

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 10.00 Dames 

 
Klazienaveen 

Poolse viering 
Pastoor Okonek 14.30  

dag 12 & 13 jan Doop van de Heer koor 

zaterdag Zwartemeer Pastoor Okonek 19.00 Gem. Koor 

 Emmer-Compas Pastor Myriam 19.00 Enjoy 

zondag Klazienaveen Pastor Myriam 09.30 Care Free ‘16 

 Barger-Compas Pastoor Okonek 09.30 Heren  

dag 19 & 20 jan 2de zondag koor 

zaterdag Zwartemeer Pastor Myriam 19.00 Young People 

 Barger-Compas Pastoor Okonek 19.00 Heren  

zondag Klazienaveen Pastor Myriam 09.30 Henricuskoor 

 Emmer-Compas Oec. viering 10.00  

dag 26 & 27 jan 3de zondag  koor 

zaterdag Klazienaveen CV-DoP 19.00 Samenzang 

 Barger-Compas Pastoor Okonek 19.00 Dames 

zondag Zwartemeer Oec. viering 10.00  

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 10.00 Heren 
 

Viering MHvD: Viering voor de hele parochie Maria Hertogin van Drenthe 
DoP:      Dienst onder leiding van Parochianen 
    

 

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 
26 en 27 dec 

02 jan 2019 Barger-Compas en Emmer-Compas. 
 

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 51 17 dec t/m 23 dec Pastoor Okonek 

Week 52 24 dec t/m 30 dec Pastoor Okonek 

Week 01 31 dec t/m 06 jan Pastor Myriam 

Week 02 07 jan t/m 13 jan Pastoor Okonek 

Week 03 14 jan t/m 20 jan Pastoor Okonek 

Week 04 21 jan t/m 27 jan Pastoor Okonek 

Week 05 28 jan t/m 03 feb Pastor Myriam 
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DOOP - WELKOM IN DE GEMEENSCHAP VAN DE KERK 
 

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

WOORD VAN DE PASTOOR 
 

Beste Parochianen, 
‘Wat gebeurt er op 25 december?’ Als je deze vraag stelt aan kinderen dan 
krijg je al snel het antwoord: Kerstmis. ‘Wat vieren wij met Kerstmis?’ Bij deze 
vraag haken al enkele kinderen af. Je krijgt antwoorden zoals: de kerstman, ik 
weet het niet maar dan krijg ik geschenken… Ook al komt de symboliek en de 
boodschap van elk verhaal aan bod, maar toch wordt de kern van het 
Kerstverhaal door sommige kinderen en volwassenen vergeten. 
 
'Advent’ is afgeleid van het Latijnse woord adventus, dat ‘komst’ betekent. Met 
Advent leven christenen namelijk toe naar het Kerstfeest: het feest van Jezus' 
komst naar deze wereld als klein kind in een kribbe. Advent begint vier 
zondagen voor kerst. In veel kerken wordt elke week een Adventskaars 
aangestoken. Dat symboliseert dat we steeds iets dichter naderen tot Kerst, 
het feest van het Licht. De Adventstijd is in het kerkelijk jaar namelijk de tijd 
van het verwachten. Het verwachten van de komst van Jezus op aarde.  Als 
kind, heel gewoon. Na zijn geboorte liggend in een voederbak. In een stal, een 
heel eenvoudig, gewoon onderkomen. 
 



Klaverblad  Algemene informatie Pagina | 9 

 

Beste Parochianen, 
Moge de Advent voor ons een tijd zijn waarin we open gaan voor wat komt: 
een vreugdevolle deelname aan het wonder van het bestaan. Kerstmis staat 
voor de deur. Ik hoop, dat u mooie en gezellige dagen zult hebben met elkaar. 
Maar Kerstmis geeft u ook een opdracht mee. Christen-zijn betekent dat wij 
onze levensweg gaan in Gods liefde. Dat wij zo herkenbaar zijn: omziend naar 
onze naaste en werkend aan Gods vrede. Niet alleen met de Kerstdagen maar 
het hele jaar door. Dan maken we als christenen Gods boodschap van liefde 
en vrede waar in deze wereld, maar vergeet niet:                               
 

 Het is elke dag Kerst, 
als je een ziel hebt, die alle goedheid bewaart. 

 

Het is elke dag Kerst 
als je geen speciale gelegenheid zoals Kerst nodig hebt, 

om een beetje vreugde te verspreiden als je jezelf blijft geven, 
niet enkel met Kerst maar het hele jaar. 

 

Het is elke dag Kerst, 
als je geleerd hebt de vriendschap te zien in de ogen van een ander. 
Wanneer je een beetje harder probeert, en een beetje minder klaagt. 

 

Het is elke dag Kerst, 
als je beseft dat woorden als ‘jij’ belangrijker zijn dan ‘ik’ en ‘mijzelf’; 

als je het leuk vindt iemand een plezier te doen 
en iemand een handje te helpen, als je een 

uitgestoken hand ziet en ze neemt en niet negeert.  

 

Het is elke dag Kerst, 
als het er niet meer toe doet, 

of je nu de eerste bent of de laatste 
de beste of minder goede. 
Als je een schoon geweten hebt  

            en blij kunt zijn met wie je bent                                                                                                                                   
             dan pas vier je elke dag Kerst 

 
 

Mede namens mijn collega  

pastor Myriam wens ik u allen 

Pastoor Józef Okonek SChr 

 
 

 



Klaverblad  Algemene informatie Pagina | 10 

 

HET SACRAMENT VAN DE ZIEKENZALVING 
 

De Ziekenzalving is allereerst bedoeld voor hen die ziek zijn. In het verleden 
werd de Ziekenzalving meestal gegeven in het stervensuur. Het sacrament 
van de Ziekenzalving is geen sacrament van de stervenden, maar van de 
levenden. Daarom is het goed het moment van de Ziekenzalving niet teveel uit 
te stellen, maar op tijd aan te vragen. 
 

De zieke vraagt om kracht en Gods nabijheid. Het sacrament kan daarom 
worden gegeven tijdens een proces van ziekte, maar ook in situaties van 
ouderdom, wanneer iemand zich bijvoorbeeld voorbereid op een zware 
operatie. Naast de goede zorg van medici, familie en vrienden is dit sacrament 
het teken van Gods nabijheid en bemoediging.  
 

Wat gebeurt er tijdens een Ziekenzalving? 
De viering van de Ziekenzalving kan 
plaatsvinden bij u thuis, ziekenhuis of 
verpleeghuis of, wanneer u dat wenst, in een 
kerk.   
 

U kunt voor deze plechtigheid een aantal 
mensen uitnodigen die heel dicht bij u 
staan. Het woord „Ziekenzalving” zegt het al: 

u wordt gezalfd met gewijde olie op het voorhoofd en op de handen. De olie 
verwijst naar Christus, in de eerste plaats hopen en bidden we dat u Zijn 
nabijheid zult voelen. 
 

De handoplegging is ook heel belangrijk: de priester legt u de handen op: we 
bidden dat in de eerste plaats God u „de hand boven het hoofd zal houden”.  
 

Waar en hoe? 
Op diverse momenten vindt er -begin volgend jaar- in onze parochie een 
‘gemeenschappelijke Ziekenzalving’ plaats waarin meerdere mensen 
tijdens een Eucharistieviering worden gezalfd. De aanwezigheid van 
meerdere mensen, de viering zelf en ook de ontmoeting daarna, kunnen 
veel betekenen voor mensen.   
 

Wereldziekendag 11 februari 2019 
In 1992 stelde paus Johannes-Paulus II de Wereldziekendag in. Op 
Wereldziekendag viert de Kerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes en herinnert 
zich de verschijning van de Heilige maagd Maria aan Bernadette Soubirous. 
Jaarlijks brengen vele mensen op deze dag een bezoek aan Lourdes, waar 
velen geestelijke en lichamelijke genezing ontvangen.  
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In 2019 Eucharistievieringen met ‘Ziekenzalving’:  

• Zwartemeer:       woensdag 30 januari om 14.00 uur r.k. kerk 
• Emmer-Compascuum:  dinsdag 5 februari om 14.00 uur r.k. kerk 

• Klazienaveen:       woensdag 6 februari om 10.00 uur  
Woon- en Zorgcentrum Dillehof 

• Barger-Compascuum:  donderdag 14 februari om 14.00 uur r.k. kerk 

• Klazienaveen:       dinsdag 19 februari om 14.00 uur r.k. kerk 
 

Zo ziet u, beste parochianen, het sacrament van Ziekenzalving hoeft niet het 
laatste sacrament te zijn, een eindstation, maar, het kan ook een nieuw begin 
zijn. Een bemoediging, een handreiking om door te gaan en verder te groeien 
in geloof. Weet u van harte welkom in de Eucharistievieringen met 
‘Ziekenzalving’.  

Pastoor Józef Okonek SChr 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Voor u ligt alweer het laatste Klaverblad van dit jaar, vol 
met allerlei (Kerst)activiteiten. En het einde van het jaar 
noodt ons altijd om terug te kijken. 2018 was een jaar, 
waarin veel is gebeurd. Een hoogtepunt daarin was 
natuurlijk de benoeming van pastoor Okonek. De 

installatieviering werd drukbezocht. Ook door de parochianen van zijn oude 
parochie, die hem maar moeilijk lieten gaan.  
 

Ook is er heel veel min of meer achter de schermen gebeurd. Er zijn veel 
nieuwe beleidsafspraken gemaakt, zodat de afspraken en werkwijzen op de 
verschillende locaties uniform(er) zijn geworden.  De automatisering heeft daar 
een grote rol ingespeeld en zal dat ook het komende jaar blijven doen. 
  

Maar het wordt ook tijd om naar andere zaken te kijken, om nieuwe dingen op 
te pakken of zaken opnieuw neer te zetten. Nieuw dit jaar waren de 
doopvieringen tijdens een gewone kerkdienst. Het is heel fijn 
om zo kennis te maken met een nieuwe parochiaan.  
 

Wat er precies volgend jaar gaat veranderen weten we 
natuurlijk nog niet, maar wel weten we dat we u nodig 
hebben om deze verandering een succes te laten worden. 
Iedereen kan op een bij hem of haar passende wijze 
bijdragen. De een door zich als vrijwilliger aan te bieden en 
ander, door een buur mee te nemen naar een kerkdienst. 
Iedereen kan wat voor een ander betekenen. En als we er 
samen de schouders onder zetten, werken we echt aan Gods gemeenschap. 

Tot slot willen wij iedereen bedanken voor zijn/haar inzet en natuurlijk 
wensen wij iedereen een Zalig Kerstfeest en een Gezegend 2019. 
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BELANGRIJKE VERANDERINGEN KERKBIJDRAGE 
 

Zoals U de afgelopen tijd al heeft 
kunnen lezen in het Klaverblad gaat 
in 2019 de Kerkbijdrage veranderen. 
In het kader van het gelijk trekken 
van de regelingen tussen de 
voorheen verschillende Parochies 
komen er gelijke tarieven. Tevens is 
het zo dat de kerkbijdrage nu per 

persoon betaald moet gaan worden. Dus als U met drie personen in een gezin 
bent en alle drie betalen een kerkbijdrage, dan verzoeken wij u vriendelijk om 
dit in drie afzonderlijke betalingen over te maken, maar nog liever ons te 
machtigen. 
 

We vragen dit aan U, omdat vanuit onze nieuwe leden administratie software, 
de kerkbijdrage aan ons boekhoud-programma is gekoppeld. Als U per 
persoon betaalt, hoeven er geen handelingen door de vrijwilligers die de 
boekhouding en ledenadministratie doen, gedaan te worden.  
We praten hierover soms vier à vijf avonden per maand, met de kans op 
fouten. Dat meerdere kerkbijdragen toch van één en hetzelfde bankrekening- 
nummer betaald worden is geen probleem, als u het relatienummer maar 
vermeld bij elke overschrijving.   
 

Elk kerklid heeft een eigen uniek relatienummer. 
 

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. Tevens krijgt U dan per lid een vraag 
om aan te geven of u ons wilt machtigen en of u per jaar / half jaar / kwartaal 
of per maand wilt betalen. Ook vindt U hierin een formulier waar U uw naam 
en adresgegevens kunt controleren.  
 

Wilt U op dit formulier ook U bankrekeningnummer invullen, ook als U zelf 
overmaakt zodat wij kunnen herleiden van wie deze kerkbijdrage afkomstig is. 
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. 
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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. Ook zijn we met de RABO Bank in gesprek of die voor mensen 
die dat willen een dagdeel op het locatiebureau willen zitten om U te helpen 
met het omzetten van uw machtiging. 
 

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.  
 

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! 
 

 

• Voor sommige locaties met één persoonshuishoudens achter één 

voordeur gaat de kerkbijdrage nogal om laag. We willen U erop 

attenderen dat U een extra bijdrage op het formulier kunt invullen. 

• Alle brieven voor Kerkbalans, kerkbijdrage, machtigingen en controle 
ledenkaarten kunt U in januari verwachten.  

 

Voor vragen kunt U mailen naar mariahertoginvandrenthe@gmail.com of 
bellen met het centrale Parochie telefoonnummer 06-51751592 
 
 
 
 

 
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) 

 

 

mailto:mariahertoginvandrenthe@gmail.com
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BEGRAAFPLAATS ST. JOSEPH TE BARGER-COMPASCUUM 
 

Stand van zaken Begraafplaats St. Joseph  
te Barger-Compascuum 
 

Zoals U vast weet zijn we sinds dit voorjaar bezig om 
alle rechthebbende van de graven op deze 
begraafplaats op te sporen. Tot nu toe heeft zich al 
57% gemeld als contactpersoon. Eén dezer dagen 

krijgt de volgende groep weer een brief in huis met de vraag of ze 
rechthebbende wil worden. 
In januari gaan we met een groep oud dorpsbewoners zitten om mogelijke 
contactpersonen op te zoeken. Deze groep zal in februari/maart 2019 
benaderd gaan worden. Doelstelling is om eind december 2019 voor meer dan 
95% van de graven een rechthebbende gevonden te hebben. 
 

Voorlopig is het team begraafplaatsen elke donderdag avond van 18.30 tot 
19.30 uur aanwezig op het locatiebureau Verlengde Oosterdiep W.Z. 67 te 
Barger-Compascuum om vragen te beantwoorden en uw opgave als 
rechthebbende op te nemen. U kunt Uw vragen ook mailen naar 
begraafplaatsen.mhvd@gmail.com of bellen met de Parochie-telefoon     
06-51751592 

Arie Buizer, budgethouder locatieraad St. Joseph 
 

STAND VAN ZAKEN WERKGROEP AUTOMATISERING 
 

Nu we bijna aan het eind van het jaar zitten en de kerst en oliebollen lonken, 
is het een goed idee om even terug te blikken waar we staan met de 
automatisering. Begin dit jaar hebben we de automatisering opgepakt, waarbij 
we als jonge fusie Parochie nog allerlei processen en regels tussen de locaties 
gelijk moesten trekken. De nieuwe automatisering heeft dit proces enorm 
versneld en gelukkig zijn er veel werkgroepen aan de slag geweest om dit voor 
elkaar te krijgen. 
 

- In maart zijn we overgestapt op een nieuw software-pakket voor de 
boekhouding, Exact Online, en zijn we nu als één van de eerste Parochies in 
Nederland hier volledig mee live en kunnen we 2 februari onze boekhouding 
al laten controleren door het Bisdom. Dit is zeker gelukt door de inzet van de 
budgethouders die telkens weer alles snel wisten aan te leveren en hun manier 
van boeken goed op elkaar hebben afgestemd. 
 

- In juni zijn we overgestapt op een nieuw softwarepakket voor de 
ledenadministratie, DocBase, waarbij we drie keer een conversie hebben 
moeten doen. Helaas bleken de conversiescripts van IPAL niet volledig en zijn 
we eind augustus echt live gegaan als 12e Parochie in Nederland van de 700. 
Echter lag er toen een hele klus, waarbij alle 8.000 ledenkaarten volledig 

mailto:begraafplaatsen.mhvd@gmail.com
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gecontroleerd moesten worden. De mensen van de werkgroep 
ledenadministratie hebben hierbij veel gegevens moeten aanleveren en 

controleren. Met name gaat hier mijn dank uit naar 
Jenneke van den Heuvel die de centrale 
ledenadministratie doet en maanden bezig is geweest 
om dit voor elkaar te krijgen. In januari als U de brief 
krijgt voor de Kerkbalans en Kerkbijdrage krijgt U ook 
een uitdraai van de ledenkaart en wordt U gevraagd om 
uw gegevens goed te controleren. 

 

- Vanaf juni zijn we bezig geweest om over te stappen naar één huisbankier, 
de RABO-bank, en hebben we een volautomatische koppeling tussen de 
RABO en Exact weten te leggen. Daarbij worden alle bankafschriften 
automatisch ingelezen en verwerkt in Exact Online. Daarbij weet het systeem 
95 % van de boeking zelf te doen. 
 

- In december zijn we nu nog bezig om de ledenadministratie DocBase te 
koppelen aan Exact online en de RABO. Wat we daar mee bereiken is dat als 
u in januari ons machtigt voor het automatisch innen van de kerkbijdrage, per 
jaar / half jaar / kwartaal of maand dat dat volautomatisch wordt verwerkt. U 
krijgt daarover meer informatie met de brief van Kerk Balans in januari 2019.  
 

Indien U over gaat naar automatische incasso van de kerkbijdrage 
scheelt dat voor onze vrijwilligers 2 avonden per week aan handmatig 
verwerken van Uw kerkbijdrage. 
 

- Vanaf 1 januari hebben we een nieuw Begraafplaatsreglement en nieuwe 
tarieven die voor meerdere jaren vaststaan. Vanaf juni zijn we ook bezig met 
de centrale invoer van de begraafplaatsen. Dit is een hele klus waar we zeker 
tot eind 2019 nog mee bezig zullen zijn. Wat we al wel bereikt hebben is dat 
de centrale facturering van begravingen en verlengingen en de werkwijze met 
alle uitvaartleiders vanaf 1 januari a.s. goed gaat lopen.  
In Barger-Compascuum zijn we met een inhaalslag bezig met het opsporen 
van de rechthebbende waarbij we nu al op 57% zitten. We hebben nog een 
jaar de tijd om alle rechthebbende op te sporen. 
 

- In november zijn we gestart om de leden van het Fonds Uitvaart Voorziening 
( FUV) voorheen de Kerkhofverzekering van Zwartemeer vast te leggen in 
DocBase en Exact Online. Ook dit is een hele klus die we uiterlijk maart 2019 
afgerond willen hebben. 
 

Rest me te zeggen dat met de wisseling van de Pastoors, vertrek van de  
penningmeester, dit een hele klus is geweest. Dat hadden we zeker niet gered 
zonder de leden van de diverse Werkgroepen en hun grote inzet. Ook daarbij 
moet zeker even Lies Knol genoemd worden die avond aan avond koffie heeft 
verzorgt. 
                                            Arie Buizer, Voorzitter Werkgroep Automatisering 
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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        06-12511992 
Onderhoud gebouwen :   Jan Bruins        0591-349500 
Kerkhoven:    Herman Wehkamp    0591-349082 
Communicatie:    Vacant 
Diaconie/catechese:    Marja Grummel     0591-348843 
Liturgie/gemeenschapsopbouw:   Ria Feringa       0591-349523 
 

 

REDACTIEADRES 
Truus Dijck       tel: 0591-391084  
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 
 

Zondag 23 december                                                                    4de Advent 
Gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, Maria Gezina Brijan-Lingenaar, 
Willie Menzen, Willie Linnemann, Mariëtta Hartmann ouders Hartmann-Exel.  
 

Kerstavond 24 december                                        19.00 uur Familieviering 
Wim Wehkamp, Wout Verwer, Annie Tieben-Arling, ouders Arling-Kemper en 
Annie, Theodoor Arling, ouders Tibben-Schulte, ouders Wehkamp-Alberts, 
Lenie Berends-Heijne, Berend Wehkamp en Annie Wehkamp-Keuter, Henk 
Wubbels, Henny Berken, ouders Berends-Peters, ouders Scholte Albers-
Hemmen, Jan Kuhl, ouders Tubben-Keizer, ouders Berends-Lippold, ouders 
Feringa-Hake, Hendrik Dijck, ouders Dijck-Schulte, ouders Peters-Lingenaar, 
Mieke Peters-de Vries, fam. Berends-Hölscher, overl. fam. Kuhl-Gebben, fam. 
Wehkamp-Schulte, Tinus Roufs, Lies Griemink-Schulte, Lies Alers-Menzen, 
fam. Alers-Menzen, ouders Hartmann-Exel, Herman Mencke, Be en Catrien 
Mencke-Steenhuis, Dolf en Zus Hemmen-Thole, ouders Menzen-Gustin, Leid 
Schulte-Gosevoort, fam Gosevoort-Lingenaar, fam. Schulte-Röesler, ouders 
Hartmann-Gerdes en Gert, opa en oma Wesseling en Martin Wesseling, 
Herman Berends en Julia, ouders Schulte-Nijkamp, Annemarie Schulte, overl. 
fam. Schulte-Lubben, ouders Berken-Wesseling, ouders Bos-Schepers, fam. 
Robben-Brijan, ouders Sulmann-Heidotting, ouders Immink-Kolmer, ouders 
Gepken-Veringa, ouders Sulman-Tappel, Mieke Gepken-Rass, Wim 
Grummel. 
 

1ste Kerstdag 25 december                                9.00 uur Eucharistieviering 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, Minie Wubkes-
Többen, ouders Cramer-Tubben, Lies Hartmann, overl. fam. Hartmann- 
Hartmann, Gerard Koiter, ouders Steenhuis-Rolfes en dochter Lia, echtpaar 
Vedder-Wehkamp, Karin Drent, gezusters Wielage, ouders Heller-Benes, 
ouders Linnemann-Rass, ouders Hake-Cramer, fam. Nijzing-Heller, ouders 
Berens-Wehkamp en kinderen, ouders van Vliet-Heijnen, Jan Pruim en ouders 
Tiben-Robben, Hennie en Erwin Feringa, Annemarie Schulte, ouders 
Suelmann-Berends, Hendrik Heller, overl. fam. Bernard Heinrich Hake, overl. 
fam. Heller-Ottens, ouders Heller-Bols, ouders Moorman-Kühl, Gretha 
Gepken-Muter, fam. Gepken-Linnemann, Maria Gezina Brijan-Lingenaar, 
ouders Hölscher-Arling, fam. Linnemann-Drees, Mariëtta Hartmann, Abel 
Rolfers en dochter Heleen, Roy Bruins, Johan Hake, Herman Wielage, 
Herman Wolken, ouders Hake-Linnemann, Yvonne Wehkamp, echtpaar 
Arling-Linnemann, ouders Rocks-Siekman, overl. leden van het K.V.G, Frans 
Wittendorp, Annie Suelmann-Speller, ouders Kaiser-Wehkamp, ouders Hake- 
Lücken, ouders Borgmann-Robben, Siny Linnemann-Dieters, ouders en 
grootouders Linnemann-Kuhl, overl. fam. Heller-Nieters, overl. fam. Twickler-
van der Aa, Lies Griemink-Schulte, mevr. A. Kuhl-Rolfes, ouders Lubbers-
Schulte, Hendrik Cramer en ouders, Geert Menzen, fam. Menzen-Kuhl.  
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2e Kerstdag 26 december is er geen viering 
 

Zaterdag 29 december 
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, echtpaar Vedder-
Wehkamp, Ebelina Heller-Benes, ouders Hake-Cramer, Maria Gezina Brijan-
Lingenaar, fam. Linnemann-Drees, Mariëtta Hartmann, ouders Hartmann-
Exel. 
 

Maandag 31 december                                                                      Oudjaar 
Minie Wubkes-Többen, ouders Cramer-Tubben, Karin Drent, gezusters 
Wielage, ouders Heller-Benes, ouders Linnemann-Rass, ouders Hake-
Cramer, ouders Scholte Albers-Hemmen, ouders Feringa-Hake, ouders 
Suelmann-Berends, Gretha Gepken-Muter, fam. Gepken-Linnemann, Maria 
Gezina Brijan-Lingenaar, Johan Hake, Annie Suelmann-Speller, Leid Schulte-
Gosevoort, ouders Hake-Lücken, ouders Borgmann-Robben, mevr. A. Kuhl-
Rolfes. 
 

Dinsdag 1 januari 19.00 uur Euch-viering MHvD Emmer-Compascuum 
 
Zaterdag 5 januari  
Gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, ouders Linneman-Rass, Karin 
Drent, Lies Griemink-Schulte, Maria Gezina Bryan-Lingenaar, Lenie Berends-
Heijne, Lies Griemink-Schulte, mevr. A. Kuhl-Rolfes. 
 

Zondag 13 januari                                                           Nieuwjaarsreceptie 
Gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, Wout Verwer, Johan Bernhard 
Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, Mariëtta Hartmann, Hendrik Heller, 
Maria Gezina Brijan-Lingenaar. 
 

Zaterdag 19 januari 
Gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, Jan Heller, Wim Wehkamp, Maria 
Gezina Brijan-Lingenaar. 
 

KOSTERS 
 

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

 

Op donderdag 10 januari 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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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 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. 

 

Anna Angela Kuhl-Rolfes 
Engel 

2 augustus 1932    28 november 2018 
 

Engel werd geboren in een gezin met 10 kinderen, waarvoor zij na de lagere 
school de zorg op zich nam, omdat haar moeder ziek was. Op 9 juli 1955 
trouwde ze met Roef Kuhl en samen kregen ze 8 kinderen. Ze was een 
positieve vrouw die met liefde voor haar gezin zorgde. 
Na het overlijden van Roef kwam haar dementie aan het licht. Na een 
afnemende gezondheid overleed Engel in de Weegbree te Klazienaveen. 
Op 4 december is ze na de Eucharistieviering overgebracht naar het 
crematorium in Emmen. 
 

We wensen haar gezin Gods kracht en sterkte toe. 
 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
 

Zondag 13 januari organiseert de locatieraad weer 
de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel. Deze is aansluitend 
aan de Eucharistieviering in de parochiezaal.  
 

U bent allen van harte uitgenodigd. 
 

OPROEP 
 

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

 
Ben jij degene die zich aan wil melden? 

 

Neem dan contact op met mij 
Marja Grummel 0591-348843 

IN MEMORIAM 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiy2PbY-pnfAhWGsKQKHYDOCLYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.heiligelebuinus.nl/archief/voor2015/acolietenenmisdienaars2012&psig=AOvVaw0yD2YfKnd7-ftPZy4ZcLYQ&ust=1544692648635064
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Vergeet niet ook het algemeen gedeelte 
te lezen hierin staat belangrijk nieuws 

TERUGBLIK ALLERZIELEN 
 

In deze viering hebben we de dierbare mensen herdacht die het afgelopen jaar 
van ons zijn heengegaan. Het was een warme viering. 
Dit alles is onmogelijk wanneer er niet zoveel hulp zou zijn van vrijwilligers. 
Jongelui die helpen de kaarsen klaar te zetten langs het pad naar het kerkhof, 
het koor, de geluidsinstallaties en verlichting op het kerkhof, de grafkaarsen 
die gehaald moeten worden om uit te delen voor de graven, de namen die op 
de kaars komen van de overledenen, het oude kerkhof dat ook telkens weer 
in het licht komt. Al met al een hele organisatie waar we iedereen die geholpen 
heeft erg dankbaar voor zijn. 
 

Na bijna 30 jaar heeft Lida te kennen gegeven ermee te willen stoppen.  
Lida heel erg bedankt voor je inzet en het meedenken al die jaren. 

Gelukkig hebben we in Judith Vieveen haar opvolger gevonden.  
Daar zijn we heel blij mee. Judith veel succes. 
 

Werkgroep zorg voor rouwenden 
 

FELICITATIES 
 

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

namens de parochie van harte feliciteren. 
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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: 
NL 25 RABO 0330 6792 01  
t.n.v. Gg. St. Willehadus RC Kerkbijdrage 
 

Algemeen rekeningnummer: 
NL 71 RABO 0135 1018 32  
t.n.v. Gg. St. Willehadus Rc Algemeen 
deze rekening is o.a.voor:  
misintenties, parochieblad enz. 

  
 

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    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 22 december met Boeteviering                                    4de Advent 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, ouders Möller-Hemme, Renk 
Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Herman Sturre. 
 

Maandag 24 december                                               19.00 uur Kerstavond  
Greetje Schulte-Heller, Lucas Bolmer, Helena Alida Harms-Ophof, overl. fam. 
Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, ouders 
Sulman-Welling en Gea en Hans, overl. fam. ter Veen-Borghuis, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo, 
ouders Möller-Hemme, Klaas de Vries en Annie de Vries-Twickler, overl 
ouders Johan Bernhard Welling en Ebelina Welling-Voskuil, Johann Hermann 
Spijker, Hendrik Wessel en Geertruida Wessel-Alberts, ouders Thole-
Kloppenburg, Theo Thole, Jo Thole-van der Woensel, Rudolf Tiben en Helena 
Tiben-Heller, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, 
Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, Jo Siekman, Johann Heinrich Thole 
en Margaretha Thole-Bentlage, Hennie Bredek, Geert Hendrik Mensen en 
Roelofje Mensen-Lange, Henk Thole, Lenie Bentlage-Tieben, Tonny Bentlage, 
Theodor Bentlage, Grietje Bentlage-Tiekstra, Theodor Tieben, Grietje Tieben-
de Jonge, Grietje Sulman-Horstman, overl. fam. Schepers-Zoelman, Lammy 
Wierenga-Gebert, ouders Fije-Poelman en Roelie Poelman-Kuiper, ouders 
Harm van Wijk en Greet van Wijk-de Groot, ouders Thole-Bentlage, ouders 
Wierenga-Terpstra, ouders Bentlage-Kramer, ouders Zomer-Schutte, Herman 
en Sinie Bentlage, overl. ouders Thole-Reintke en kinderen, Henk Rolfers. 
 

Dinsdag 25 december                                              10.30 uur 1ste Kerstdag 
Ouders Rolink-Huls en dochter Marianne, Greetje Schulte-Heller, Lucas 
Bolmer, Helena Alida Harms-Ophof, fam. Siekman-Gers, Theodoor Ahlers en 
Maria Katharina Ahlers-Kragt en zoon Henk, Theo Deddens, Anton Hempen 
en Susanna Hempen-Stroot, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-
Wolters, Bé Möller, Theresa de Roo, Jozef Sturre, overl. ouders Schulte-
Schutte, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Jan Kasper 
Heijne en Maria Gesina Heijne-Wessel, Albert en Herman Heijne, ouders en 
grootouders Wessel-Hempen, Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo, 
Bernardus Hoezen en Maria Susanna Hoezen-Roelfes, Ina Schuur-Wilts, 
echtpaar Wolters-Twickler, Truus Over-Meijer, Henderikus Herbers, Hendrik 
Koop en Annie Koop-Schoemaker, ouders Behrendt-Fischer en dochter 
Anneke, Willem en Herman Buurman, overl. ouders Ellermann-Schutte, overl. 
ouders Kaiser-Hake, Willem Hendrik Berends, Johan Herman Rolfers en 
Harmke Rolfers-de Vries, ouders Over-Wubbels, Johan Herman Thole, overl. 
ouders Ahlers-Koop en dochter Joke, ouders Weinans-Scheven en Jan en 
Hendrik Scheven, Herman Wilhelm Tieben en Engelina Tieben-Schulte, 
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ouders Caspers-Hoezen, Truus Schut-Weinans, Renk Kuper, Hennie en Riet 
Deiman-Dekkers, Gradus Welling, Gré van Uem-Mensink, Ap Welling, Jan 
Geert Meijer, Angela Gesina Ellermann-Tiben, Johan Bernard Ellermann en 
Maria Aleida Ellermann-Robben, Henk en Dinie Joosten-Hulleman, ouders 
Berends-Bentlage en dochter Emmy, moeder Fokkelman, Gré Berends-Arling, 
Geert Harm Thole, Johannes Teiken en Maria Judith Teiken-Twickler, 
levenden en overl. fam. Bredek-Hoffard, ouders Mensink-Jansen, Rika Harms-
Schulte, Anna Geertruida Thole, Gerhard Geerdink, overl. ouders Wübkes-Kip, 
Lenie Bentlage-Tieben, Tonny Bentlage, Theodor Bentlage, Grietje Bentlage-
Tiekstra, Theodor Tieben, Grietje Tieben-de Jonge, Herman Sturre, ouders 
Welling-Fehrmann. Marlies Snuverink-Sturre, Heinrich Theodor Langen, 
ouders Dost Berndt, Zuster Winanda. Henk Thole, ouders Wolbers-Gröninger. 
 

Maandag 31 dec Oudjaar en Dinsdag 1 jan 2019 Nieuwjaar 19.00 uur 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Pastoor van den Barselaar, 
Zuster Bernardo, Henderikus Herbers, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Johan 
Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Theo van Mensvoort, 
Ina Schuur-Wilts, overl. ouders Ellermann-Schutte, Renk Kuper, Hennie 
Bredek, Rika Harms-Schulte, Ben Deiman. 
 

Zondag 6 januari                                                         Nieuwjaarsreceptie 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, overl. ouders Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, 
Gerard Mensink, Maria Gesina Heijne-Wessel, Albert en Herman Heijne, 
Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, ouders de Groot-Kaiser, Diny 
Hendriks, Willem en Herman Buurman, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré 
van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, Herman Heijnen en Annie Heijnen-
Greve, Geert Harm Thole, overl. ouders Wübkes-Kip, Lenie Bentlage-Tieben, 
Grietje Tieben-de Jonge, Herman Sturre, voor ouders van ongedoopt 
gestorven kinderen. 
 

Zaterdag 12 januari 
Greetje Schulte-Heller, Lucas Bolmer, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Theresa 
de Roo, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, overl. ouders Ellermann-
Schutte, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Ria Kaijser-Dijck, Herman Sturre.  
 

Zondag 20 januari oecumenische viering om 10.00 uur   PKN a/d Runde 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Pastoor van den Barselaar, 
Zuster Bernardo, Ina Schuur-Wilts, ouders Thole-Kloppenburg, Hennie en Riet 
Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, Henk Scheven, 
Herman Sturre.  
 

LET OP: voor bovenstaande intenties voor 20 januari wordt gebeden 
in de woensdagavondviering op 23 januari om 19.00 uur. 
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KOSTER VAN DE WEEK 
 

ma 17 dec t/m zo 23 dec Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 24 dec t/m zo 30 dec René Berendsen 0591-353630 
ma 31dec t/m zo 06 jan  Diny de Roo 0591-351697 
ma 07 jan t/m zo 13 jan José Wessel 06-27369058 
ma 14 jan t/m zo 20 jan Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 21 jan t/m zo 27 jan René Berendsen 0591-353630 
 

PAROCHIEBUREAU 
 

DECEMBER 
do  27 Tilda Heine ma 14 Bernadette de Roo 
ma 31 Tonny Thole do  17 Tilda Heine 
JANUARI ma 21 Tonny Thole 
do  03 Mieke Hoesen do  24 Mieke Hoesen 
ma 07 Tiny Hogenbirk ma 28 Tiny Hogenbirk 
do  10 Christa Schut do  31 Christa Schut 

 

datum misdienaar/acoliet lector 

za   22 dec Arjen Hoezen        Jeffrey Emming Ria de Vries 

ma  24 dec Annemiek Bos      Rianne Hoesen 
kindernachtviering 

Jorinde Wessel 

zo   30 dec Naomi Emming               Inge Bolk Jolien Dijck 

ma  31 dec Gebedsviering Erik/Diny 

di    01 jan 
19.00 uur 

Marell Mulder   Chantal Witteveen 
 

Janique Dijck 

zo   06  jan Astrid Bolk               Jo Ann Loves Ria de Vries 

za   12 jan Rianne Hoesen Diny Thole 

zo   20 jan 
 

Oecumenische viering 10.00 uur  
in de Prot. Kerk a/d Runde 

Pastor Myriam  WEK 
Jan van Vondel 

 

BLOEMVERSIERING 
 

Gr 4 M. Tromp 
M. Spijker 

24 dec 06 jan  0591-354507 
0591-353482 

Gr 1 B. de Roo 
M. Graafsma 
L. Mencke 

07 jan 20 jan 0591-351878 
0591-224161 
0591-349057 

Gr 2 S. Wilkens 
M. Tiben 

21 jan 03 feb 0591-351081 
0591-353718 

 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
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KERKSCHOONMAAK 
 

Groep Periode 

Groep 3 17 dec t/m   21 dec 

Groep 1 januari  
 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

Groep Periode 

Groep 3 24 dec t/m    29 dec 

Groep 1 08 jan t/m   12 jan 

 

Dinsdag  8 januari 
Nieuwjaarsvisite gezellige avond met partners 
 
Dinsdag  12 februari  
Pastoor Buter neemt ons mee op reis langs mooie kerken en kathedralen 
 
Alle bijeenkomsten zijn in ons Parochiehuis 
en beginnen om 19.30 uur 

GRAAG TOT DAN! 
 

 

 

 
CONTACTMIDDAG 

 

Op dinsdag 8 januari 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 

BEDANKT 
 

Bedankt! 
Lieve mensen, heel hartelijk dank voor uw gebed, aandacht, 
cadeaus en de mooie bloemen die we mochten ontvangen 
tijdens de ziekte van Eric. Het heeft ons goed gedaan. 

 

Fam. E.A. van Veen 

KVE 
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Vergeet niet ook het algemeen gedeelte 
te lezen hierin staat belangrijk nieuws 

 

Overleden                 Op 13 november is, overleden onze parochiaan 

Hendrikus Geerdink 
 

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring 
Plaatsgevonden. Dat hij mag ruste in vrede. 

********************************************* 
Op 30 november is, overleden onze parochiaan 

Anna Margaretha Timmer-Stroot 
De afscheidsviering was op donderdag 6 december in onze 
kerk. Aansluitend werd ze begeleid naar haar laatste 
rustplaats op ons parochiekerkhof. 

           Dat zij mag ruste in vrede. 
 

We wensen de families heel veel sterkte met dit verlies. 
 

Verhuisd  
Bennie en Truus Zomer zijn verhuisd van Laan v.d. Marel 617 Emmen 
naar Ter Apel. Hun nieuw adres is: B.H.C. Zomer: 
Oosterstraat 21, 9561 PH Ter Apel 06-53188727 

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

 

BOETEVIERING OP ZATERDAG 22 DECEMBER 
 

De boeteviering is opgenomen in de Eucharistieviering van de vierde zondag 
van de Advent op zaterdag 22 december om 19.00 uur 
Het is goed om voor het Hoogfeest van Kerstmis samen te bidden en samen 
met God na te denken over ons eigen leven en met de andere mensen om ons 
heen.   

U bent van harte uitgenodigd voor deze bijzondere viering! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAMILIEBERICHTEN 
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A.H. Hoesen Kloosterweg 9 EC 7881 LE 26-12-1933 

P.C. Bisschop-Veldhuijzen Hoofdkanaal OZ 42 EC 7881 CL 28-12-1943 

J. Hoesen Hoofdkanaal OZ 8 EC 7881 CK 31-12-1939 

M.G. Neehoff-Tubben Roswinkelerstr 150 Roswinkel 7895 AS 2-1-1933 

M.K. Buurman-Voss Spoel 43 EC 7881 BH 5-1-1929 

M.A. Zomer-Exel Klos 5 EC 7881 CR 5-1-1928 

H.C. Smits-Hartmann Kloosterweg 8 EC 7881 LE 6-1-1941 

A.A. Thole-Heinen Hoofdkanaal OZ 29 EC 7881 CL 6-1-1933 

A.A. Arling Spil 48 EC 7881 BW 8-1-1927 

G. Bos-Kuiper Runde NZ 53 EC 7881 JH 11-1-1939 

M.G. Kaiser-Schulte Runde NZ 152 EC 7881 JL 14-1-1934 

M. Hoesen-Hemmen Hoofdkanaal OZ 8 EC 7881 CK 17-1-1943 

G. van der Vlag-de Groot Ln vh Kwekebos 140B Emmen 7823 LJ 17-1-1930 

J. Oost Runde NZ 51 EC 7881 JH 21-1-1942 

T.R. Bos Runde NZ 53 EC 7881 JH 23-1-1939 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewent 
 

FAMILIE KERSTNACHTVIERING 
 

Geachte medeparochianen, 
de familiekerstnachtviering is op 

 

24 december om 19.00 uur in onze kerk. 
 

Vooraf zullen de feestklokken klinken, zo dragen 
we alvast bij aan het aloude kerstgevoel. Pastoor 
Okonek zal voorgaan in de Eucharistieviering.  
In deze kerstnacht kunnen we onze wensen bij het kindje Jezus neerleggen 
en kunnen we onze verbondenheid samen vieren.  
 

Wij nodigen iedereen van harte uit 
om samen het Kerstfeest te vieren en te kijken naar het kerstspel wat door de 
kinderen uit onze parochie wordt opgevoerd. 
 

Tijdens de kerstmarkt en op de school R.K.B.S. de Hoeksteen zijn er 
kleurplaten uitgedeeld voor een kleurplaatwedstrijd. Aan het einde van de 
kindernachtmis zullen de winnaars bekend gemaakt worden. 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M  

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. 

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
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EERSTE KERSTDAG 
 

Na de kerstavondviering volgt de feestelijke viering op 
1e Kerstdag om 10.30 uur 

met ondersteuning van het dames- en herenkoor. 
Hoe gaat het verhaal eigenlijk verder na die kerstnacht? 

Ook hierbij bent u van harte welkom. 
 

KERK OPEN OP 1e EN 2e KERSTDAG 
 

Elk jaar komen op de beide kerstdagen veel mensen, jong en 
oud, onze kerk bezoeken. Onder klanken van sfeervolle 
kerstmuziek kan men, in een moment van rust, genieten van 
de mooie kerststal in de fraai versierde kerk. Ook dit jaar is 
op 1e en 2e Kerstdag en op 28 en 29 december onze kerk 
van 14.00 tot 16.00 uur open.  
Iedereen is ook hier weer van harte welkom. 

 

WAT IS HET EEN HUISJE? EEN AFDAKJE? 
 

Wat is het een huisje? Een afdakje? Een schuurtje? Of 
zou het misschien ook een stalletje kunnen zijn waar 
Maria en Jozef in hebben geslapen, die kerstnacht??  
Wilt u het weten? 
 

Kom dan kijken in de RK-kerk van Emmer Compascuum. 
 

➢ 1e Kerstdag van 14.00 uur tot 16.00 uur 
➢ 2e Kerstdag van 14.00 uur tot 16.00 uur 
 

Weekend na kerst 
➢ Zaterdag 29 december van 14.00 uur tot 16.00 uur 
➢ Zondag 30 december van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
 

Wilt u de sfeer proeven van kerst, kom dan kijken en genieten en neem ook 
vooral de kinderen mee-eten, een leuk uitje even vóór- of na het kerstdiner. 
Voor het eerst dit jaar is er ook een tentoonstelling van kerstkaarten van 
Maria, Jozef, kindje Jezus enz.  
 

De kinderen van basisschool ‘De Hoeksteen’ hebben ook allemaal een kaart 
getekend. Zo kunt u dus kaarten van vroeger zien maar ook van de kinderen 
in 2018. 
 

Natuurlijk kunt u ook de grote kerststal van de kerk bewonderen en als u wilt, 
ook een kaarsje opsteken. 
 

Heeft u thuis nog een kerststal die u niet meer gebruikt  
en die u wel weg wilt geven dan kunt u ons er blij mee maken.  
U kunt altijd bellen Ans Berendsen 0591353630 
Of per mail abpragt@hotmail.com  

mailto:abpragt@hotmail.com
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KERSTWENS VAN DE ZUSTERS 
 

Voor iedereen: 
 

Licht van hoop 
En Licht van leven.  
Licht dat altijd 
Licht zal geven. 

Een Zalig Kerstfeest wensen u:  
zuster Euphemia, zuster Joachima,  

zuster Johannita en zuster Sybilla Schomaker 
 

OUDJAAR VESPER 
 

We ontkomen er niet aan dat wij straks op Oudejaarsdag, omgeven worden 
door het geknal van vuurwerk. Je hebt geen keus. Een oerinstinct dat nog 
steeds bij mensen leeft om ‘de boze geesten’ de wereld uit te jagen, opdat het 
nieuwe jaar in geluk en vrede mag beginnen. Om 00.00 uur 
bereikt het geknal een feestelijk en kleurrijk hoogtepunt. 
Toch zijn er ook heel wat mensen die in betrekkelijke stilte 
hun avond voorbereiden om die, al dan niet in gezelschap, 
bewust door te gaan brengen. Zij nemen de gelegenheid 
om hun geest te laten dwalen over de herinneringen aan 
het afgelopen jaar, vreugdevolle en verdrietige momenten.  
 

Zo is er ook in onze kerk op oudejaarsavond een vesperviering. In deze viering 
worden alle vreugdevolle en verdrietige momenten die wij als parochianen 
hebben meegemaakt opnieuw herdacht. We denken dan aan alle parochianen 
die in 2018 zijn geboren, eerste communie en vormsel hebben gedaan en we 
denken aan onze parochianen die zijn overleden. Maar het is ook een moment 
voor uzelf, voor jouzelf, om alles wat er in 2018 is gebeurd te herdenken, 
gedenken. 
 

Op oudejaarsavond, om 19.00 uur, bent u/jij in onze St. Willehaduskerk van 
harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Gezongen Vespers in de sfeervol 
met kaarslicht verlichte kerk. Het bewust bijwonen van Vespers leidt tot rust en 
verstilling, tot gebed en bezinning. Iedereen is van harte welkom! 
 

EUCHARISTIEVIERING NIEUWJAARSDAG 
 

Op Nieuwjaarsdag is de Eucharistieviering s ‘avonds om 19.00 uur.  In deze 
viering gaat pastoor Okonek voor en op verzoek van onze pastoor is er 
aansluitend voor iedereen glühwein en oliebollen! 
 

U bent van harte uitgenodigd!!! 
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UITNODIGING VOOR NIEUWJAARSRECEPTIE 
 

Zondag 6 januari is, aansluitend aan de viering van 10.00 uur, in ons 
Parochiehuis weer de gebruikelijke 
nieuwjaarsreceptie. Een goede 
gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en onder het genot van 
een kop koffie, thee een glas fris en 
een wijntje, goede wensen uit te 
wisselen voor 2019.  
 

Natuurlijk is er ook weer een 
jaaroverzicht dat als vanouds weer 
wordt gepresenteerd door 
Thomasvaer en Pieternel.  
 

U hoeft zich geen zorgen te maken over het middageten, 
er wordt een eenvoudige lunch geserveerd voor iedereen! 

Jong en oud is van harte welkom! 
 

OECUMENISCHE VIERING VOOR DE EENHEID VAN KERKEN 
 

De Werkgroep Eenheid Kerken nodigt u 
uit voor de oecumenische viering, Op 
zondag 20 januari om 10 uur in de 
protestantse kerk aan de Runde als start 
van de Week van gebed 2019. 

Deze viering heeft als thema: 

‘Recht door zee’ 
 

In deze viering gaan pastor Myriam, dhr van Vondel en ds. Wentink voor, 
samen met de leden van de Werkgroep Eenheid Kerken. Na de viering bent u 
van harte welkom om een kop koffie of thee te komen drinken in de zaal achter 
de kerk. 
 

Het is goed en zinvol enkele keren per jaar onze verbondenheid met de andere 
christengemeente te vieren. Een verbondenheid die ook tot uiting komt in de 
opvoering van de Kerstmusical en van de Passion. 
 

Wij hopen, dat u aan onze uitnodiging gehoor geeft, om op 
zondag 20 januari 10 uur naar deze viering te komen. 

Om zo de eenheid te vieren die zo noodzakelijk is in ons samenleven als 
geloofsgemeenschappen en als individuele gelovige mensen, juist nu in deze 
tijd! Misschien wilt u ook wel anderen attent maken op deze oecumenische 
viering. Dank u wel en van harte welkom!  

Werkgroep Eenheid Kerken  

Uitnodiging 

Nieuwjaarsreceptie 

6 januari 2019 
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VAN DE LOCATIERAAD 
 

Wijziging doordeweekse vieringen op woensdagavond 
Iedere woensdagavond is er om 19.00 uur een Eucharistieviering. In overleg 
met pastoor en overige betrokkenen is besloten om deze viering in de 
wintermaanden in ons Parochiehuis te vieren. Het voordeel daarvan is dat we 
niet de grote kerk hoeven te verwarmen.  
 

De viering is m.i.v. 9 JANUARI 2019 
in de grote zaal van ons Parochiehuis. 

 

We hopen dat we met nog meer mensen op woensdagavond mogen vieren. 
U bent in ieder geval van harte welkom. 

 

Kerkbalans 2018 
In januari is de landelijke actie Kerkbalans gehouden. Van de toegezegde 
bedragen is inmiddels een bedrag van ruim € 30.000 ontvangen. Een heel 
mooi resultaat, geweldig!   
 

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

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

Uw bijdrage kunt u overmaken op: 

• banknummer:   NL 71 RABO 0135 1018 32  
  t.n.v. Gg. St. Willehadus  o.v.v. Kerkbalans 2018  
 

LET OP – DIT IS EEN NIEUW REKENINGNUMMER – LET OP 
  

Onze hartelijke dank! 
                                                                         Tineke Koop, budgethouder 

 

Belangrijk: bijeenkomst wijkvertegenwoordigers 
We nodigen onze wijkvertegenwoordigers uit op 21 
januari om 19.30 uur voor het ophalen van de 
pakketjes van Kerkbalans.  
We willen u dringend vragen aanwezig te zijn i.v.m.  
uitleg over wijzigingen t.a.v. Kerkbalans/Kerkbijdrage.  
 

Overzicht 
We zijn aan het eind van het jaar, een jaar waarin weer 
veel is gebeurd. Op de eerste plaats natuurlijk dat we 
pater Okonek mochten begroeten als nieuwe pastoor 
van onze parochie. 
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Maar ook de prachtige Mariaweek met meer dan 1000 bezoekers, de 
kerstmusical, en alles wat er nog meer aan lief en leed voorbij is gekomen..  
We hebben met elkaar steeds opnieuw, ook dit jaar weer, de toekomst positief 
opgepakt. 
 

Met veel enthousiasme zijn veel vrijwilligers verder gegaan en er zijn zelfs 
nieuwe bijgekomen en ons parochiebestuur heeft het afgelopen jaar ook veel 
werk verricht. 
 

Sámen kunnen we méér, niet alleen in onze locatie, maar ook in onze nieuwe 
parochie. Laten we dat verder gaan uitbouwen in het komend jaar.  
 

Dank aan iedereen die zijn/haar bijdrage heeft geleverd door actief mee te 
doen, door financiële ondersteuning, en door gebed.  
 

Wij wensen u een Zalig Kerst en een Gezegend 2019. 
De Locatieraad. 

 

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. 
 

Container dinsdag 12 februari 2019  Ophalen woensdag 13 februari  
 

Alvast hartelijk bedankt voor het sparen voor onze school 
Kinderen en team van basisschool ‘De Hoeksteen’ 
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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: 
NL 30 RABO 0125 7013 30  
t.n.v. Gg. H. Henricus RC Kerkbijdrage 
 

 
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 23 december                                                                     4de Advent 
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, overl. 
ouders Vinke-Wolfs, Lubertus Beukers en Maria Magretha Hemel en Johannes 
Hermannus Hemel en overl. fam., Bennie Heidotting en Griet Heidotting-
Peters, overl. ouders Maatje-Schiphouwer, Tinie Robben-Valke, Maria 
Catharina Gerfen-Bakker, Maria Margaretha Heijnen, Johanna Berendina 
Klönne-van Ommen. 
 

Maandag 24 december                          Gezinskerstnachtviering 19.00 uur  
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Johan 
Schiphouwer en zoon Peter, Bernard Többen, Johan Bernard Peters en Maria 
Tekla Peters-Loves, Herman Gerard Tieck, Annelies Wesseling-Berens, Toon 
Veringa, Joop Wübkes, Jo Eikens en zoon Jo, Maria Aleida Steenland-Berens 
en Petrus Antonius Steenland, Rudolph Hake en Maria Catharina Rijnbeek, 
overl. ouders Heijnen-Wittendorp, overl. ouders Schnoink-Peters en Angela 
Hemel-Schnoink, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van 
der Werf, Gerbe Siewes en Maria Siewes Heijnen, overl. ouders Koop-Ottens, 
overl. ouders Valke-Peters, Hendrikus Lankhorst en Maria Helena Lankhorst-
Falke en fam., overl. ouders Plas-Rolfes, Tim van Os, Maria Regina Heller-
Wehkamp, Lubertus Beukers en Maria Magretha Hemel en Johannes 
Hermannus Hemel en overl. fam., Bennie Heidotting en Griet Heidotting-
Peters, overl. ouders Herbers-Wortelboer en zoon Gert, overl. ouders Ties-
Valke, Bernard Jozef Heinrich Hendrikson en Alberta Agata Hendrikson-
Germes, ouders Arling-Peters en overl. kinderen, Gerard Haverkort. 
 

Maandag 24 december                                     MHvD kerstavond 21.30 uur 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Johan 
Schiphouwer en zoon Peter, Bernard Többen, Johan Bernard Peters en Maria 
Tekla Peters-Loves, Herman Gerard Tieck, Annelies Wesseling-Berens, Toon 
Veringa, Joop Wübkes, Jo Eikens en zoon Jo, Maria Aleida Steenland-Berens 
en Petrus Antonius Steenland, Rudolph Hake en Maria Catharina Rijnbeek, 
overl. ouders Heijnen-Wittendorp, overl. ouders Schnoink-Peters en Angela 
Hemel-Schnoink, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van 
der Werf, Gerbe Siewes en Maria Siewes Heijnen, overl. ouders Koop-Ottens, 
overl. ouders Valke Peters, Hendrikus Lankhorst en Maria Helena Lankhorst-
Falke en fam., overl. ouders Plas-Rolfes, Tim van Os, Maria Regina Heller-
Wehkamp, Lubertus Beukers en Maria Magretha Hemel en Johannes 
Hermannus Hemel en overl. fam., Bennie Heidotting en Griet Heidotting-
Peters, overl. ouders Herbers-Wortelboer en zoon Gert, overl. ouders Ties-
Valke, Bernard Jozef Heinrich Hendrikson en Alberta Agata Hendrikson-
Germes, ouders Arling-Peters en overl. kinderen, Gerard Haverkort. 
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Dinsdag 25 december                                               1ste Kerstdag 09.00 uur 
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Mannus 
Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Herman Heinrich 
Cosse en Helena Cosse-Koop, Jan Koop en Lies Koop-Schepers en zoon 
Gerard Koop, Marie Kloppenburg en overl. fam., Johan Bernard Cosse en 
Maria Margraretha Hoffard en zoon Bennie en schoonzoons Joop en Bennie, 
Hendrikus Gerhardus Loves, overl. fam. Wittendorp-Kloppenburg, Jan Conen, 
Maria Catharina Speller-Siekman, Klaas Jalving, Berend Valke en Gerard 
Tholen, Jo en Grietje Wesseling-van Os en zoon Benny, Hendrikje Welink, 
overl. ouders Muller-Wesseling, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben 
en Henk van der Werf, Gerbe Siewes en Maria Siewes Heijnen, Angela Dina 
Ellerman en Steffen Groen, Hein en Riek Wubbels, overl. ouders Valke-
Tholen, Maria Elisabbeth Grol-Rolfes, Toon Loves en Annie Loves-Tholen en 
overl. fam. Loves en Tholen, Maria Regina Heller-Wehkamp, Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Tinie Robben-Valke, Gerhardus 
Hendrikus ten Velde, Hermannus Henderikus ten Velde en Johanna Maria 
Wittendorp en kinderen, Willem Bruins, Johanna Berendina Klönne-van 
Ommen. 
 

Zaterdag 29 december 
Overl. ouders Tenfelde-Prinsen en overl. kinderen, Margaretha Aleida Kolmer-
Kramer, Angela Dina Ellerman en Steffen Groen, overl. ouders Valke-Tholen, 
Lubertus Beukers en Maria Magretha Hemel en Johannes, Hermannus Hemel 
en overl. fam., Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Tinie Robben-
Valke. 
 

Maandag 31 december                                                                     Oudjaar 
Tinie Robben-Valke, Gerhardus Albertus Plas. 
 

Dinsdag 1 januari 19.00 uur Euch-viering MHvD Emmer-Compascuum 
 

Zaterdag 05 januari 
Gerard Tholen, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Tinie Robben-
Valke, Gerhardus Albertus Plas, Theo Kempers. 
 

Zondag 13 januari 
Overl. ouders Valke-Tholen, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, 
Tinie Robben-Valke, Gerhardus Albertus Plas. 
 

Zondag 20 januari 
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Tinie Robben-Valke,  
Gerhardus Albertus Plas. 
 

OUDERENVIERING TER VOORBEREIDING OP KERST 
 

Op woensdag 09 januari is er om 10.00 uur  
een eucharistieviering in de Dillehof, bestemd voor de 
bewoners van de Dillehof en de Melde. 
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CONTACTMIDDAG VOOR OUDEREN 
 

Dinsdag 15 januari is er de contactmiddag voor ouderen. 
De eucharistieviering begint dan 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 19 februari 2019 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

17 dec t/m 23 dec J. Lohuis 0591-313286 
24 dec t/m 30 dec H. Beukers 0591-315725 
31 dec t/m 06 jan A. Peters 0591-313627 
07 jan t/m 13 jan M. Koop 0591-312241 
14 jan t/m 20 jan J. Lohuis 0591-313286 
21 jan t/m 27 jan H. Beukers 0591-315725 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

zo  23 dec A. Verdel 0591-312976 
ma  24 dec 19.00 G. Többen 0591-317515 
ma  24 dec 21.30 G. Timmerman 0591-317726 
di   25 dec B. Menzen 0591-316132 
ma 31 dec A. Heijnen 0591-315653 
za  29 dec A. Verdel 0591-312976 
za  05 jan  G. Többen 0591-317515 
zo  13 jan G. Timmerman 0591-317726 
zo  20 jan B. Menzen 0591-316132 

 

VERGADERINGEN 
 

datum tijd gelegenheid 
ma  07 jan 09.30 uur KBO 
di    08 jan 19.00 uur Redactie Klaverblad 
 

FELICITATIES 
 

Wij willen allen 
die de komende periode iets te vieren hebben, 

namens de parochie, van harte feliciteren. 
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NIEUWS VAN DE SCHOLEN 
 

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

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

 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden             
09 november 2018 

Johanna Berendina Klönne-van Ommen 
82 jaar 

Roedestraat 25 
 

Dat zij mag rusten in vrede 
 

ONTMOETINGSDAG OUDEREN - ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 
 

Al vele jaren organiseert onze geloofsgemeenschap een dag voor ouderen, 
zieken en gehandicapten. Deze ontmoetingsdag is dit jaar gehouden op 9 
november in de Noorderbreedte. Er konden dit jaar weer velen begroet 
worden, alhoewel het aantal bezoekers met de jaren langzaam terugloopt.  
Deze dag werd om 10.00 uur begonnen met een Eucharistieviering. Dit jaar 
ging voor het eerst onze nieuwe pastoor, Józef Okonek, daarin voor. Het was 
een mooie viering.  
 

Na de Eucharistieviering is het tijd voor een kop koffie met een plak koek. Ook 
de verdere dag wordt gezellig ingevuld. Er valt veel bij te kletsen. Later onder 
het genot van een drankje.  
 

Rond het middaguur konden allen genieten van een welvoorziene lunch met 
eigen gemaakte soep en een lekkere croquet. Om twee uur konden de 
aanwezigen luister naar het RK-Henricuskoor die voor deze gelegenheid geen 
kerkgezang ten gehore bracht maar populaire meezingers.  
 

Enerzijds om een bijdrage te krijgen in de kosten van deze dag maar voor 
velen ook een gezellige en spannende aangelegenheid werd er nog een 
verloting gehouden. Menigeen kon een nuttig prijsje mee naar huis nemen.  
Tegen vier uur werd deze dag afgesloten.  
Door de enthousiaste inzet van de vele vrijwilligers, waar onder ons koor, is 
het weer een prachtige dag geworden.  
De bezoekers hebben genoten. 
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KAARTEN 
 

Op dinsdag 22 januari 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vergeet niet ook het algemeen gedeelte te 
lezen hierin staat belangrijk nieuws 
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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: NL81RABO 0330 6858 56 
t.n.v. Gg. H. A.v. Padua RC Kerkbijdrage 

 
 

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 0591-34 90 88. 
Marianne Keurs is per 1 juni 2019 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:   
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 22 december                                                                  4de Advent 
Herman en Sien Gerdes, ouders Siebers-Siebum, Lies Peters-Heidotting, 
ouders Immink-Kolmer en zoon, Sientje Siebum-Nusse. 
 

Maandag 24 december                                         Kerstavond om 19.00 uur 
Gerrit en Triena Louwes, Gré Schoonbeek-Lambers, pa en ma Post, ouders 
Tiben-Sandten en Jan Tiben, Herman en Triena Wubbels-Valke, Willem 
Mulder en kleinzoon Melle, Jan Peters en Harm Heidotting, ouders Siebers-
Hölscher, ouders Rijfkogel-Lippold en dochter Gré, ouders Winters-Theiken, 
opa en oma Lippold-Wolters, pa en ma Scheve-Lippold, Hennie Rass, ouders 
Fischer v/d Aa, ouders Siebum-Nusse, ouders Hoorn-Kappen, Annie 
Hollander-Eisinga, Frans Walda en fam., ouders Heine-Ambergen, ouders 
Siebers-Siebum, pa Peters, Lea Peters-Kracht, Alie Voss. 
 

Dinsdag 25 december                         1ste Kerstdag om 10.30 uur 
Gerrit en Triena Louwes, pa en ma Fühler-Bernsen, fam. Lübbers-Helle, 
Willem en Tiny Wolken, Herman en Stien de Groot en zoon Gerrie, Klara 
Hildegart Hemme-Menke, ouders Tieck-Rocks en zoon en dochter, Mia 
Santing Abeln, ouders Peters-Houtman en kinderen en kleinkinderen, Sientje 
Snip-Gerdes, ouders Immink-Kolmer en zoon, Berry Schepers, Lies Peters-
Heidotting, fam. Heidotting, fam. Peters, Gradus van Ommen, Johan Peters 
en schoondochters, ouders Siebum-Bürmann en Anita, Angela Uneken-
Heidotting, ouders Uneken, ouders Heidotting en Jacob Vos, Hendrik Peters, 
Geert Peters, Willem Strijker, ouders Conen-Thöne, ouders Siebers-Siebum 
en zoon Herman, overl. leden van het KVG, ouders Lohuis-Lippold en zoon 
Jan, ouders Peters-Falke en Johan en fam., ouders Bennie en Dinie Hoffard, 
ouders Lübbers-Siebum, ouders Einhaus-Siebum, fam. Hoppe-Siebum, 
Hennie Bruins en Lies Bruins-Linneman, Jo Klement, ouders Siebum-Nusse, 
Henk Harms en zoon Jos.   
 

Zondag 30 december 
Gradus van Ommen, ouders Siebers-Siebum, Lies Peters-Heidotting, ouders 
Lohuis-Lippold en zoon Jan, ouders Peters-Falke en Johan en familie, Sientje 
Siebum-Nusse. 
 

Maandag 31 december                                              Oudjaar om 19.00 uur 
Lies Peters-Heidotting, Gerrit en Triena Louwes, Geert Peters, Herman 
Lübbers en kinderen, Gré Schoonbeek-Lambers, ouders Siebers-Siebum, 
Sientje Siebum-Nusse. 
 

Dinsdag 1 januari 19.00 uur Euch-viering MHvD Emmer-Compascuum 
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Zondag 06 januari  
Ouders Siebers-Siebum, Lies Peters-Heidotting, mevr. Sandten-Suelmann, 
overl. fam. Derks-Santing, Jo Klement, Gerrit en Triena Louwes, Geert Peters. 
 

Zaterdag 12 januari  
Pa en ma Fühler-Bernsen, ouders Siebers-Siebum, Lies Peters-Heidotting, 
pa en ma Post, Johan Peters en overl. fam. Peters en Arling. 
 

Zaterdag 19 januari  
Lies Peters-Heidotting, ouders Siebum-Bürmann en Anita, ouders Conen-
Thöne, ouders Siebers-Siebum. 
 

*Zondag 6 januari na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 
 

* Donderdag 27 december is er geen door-de-weekse EV-viering 
 

OUDERENVIERING 

Woensdag 30 januari 2019  

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 
 

17 dec t/m 23 dec Jan Knol            0591-31 65 78 
  24 dec Jan Siebers       0591-31 32 82 
  25 dec Jan Knol            0591-31 65 78 
26 dec t/m 30 dec Tiny Smit           0591-31 34 72 
31 dec t/m 06 jan    2019 Jan Knol            0591-31 65 78 
07 jan t/m 13 jan Jan Siebers       0591-31 32 82 
14 jan t/m 20 jan Tiny Smit           0591-31 34 72 
21 jan t/m 27 jan Jan Knol            0591-31 65 78 
 

ACOLIETEN 
 

22 dec Geen 31 dec Geen 

24 dec Jan Siebers 06 jan Wander Snippe 

25 dec Wander Snippe 12 jan Jan Siebers 

30 dec Jan Siebers 19 jan Marianne en Sophie 
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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 werk-groep ziekenbezoek: 
Annie Lübbers  tel: 0591-315529  
Tiny Klein           tel: 0591-393425 
 

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

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  

LECTOREN 

22 dec Geen 
24 dec Jan Siebers 
25 dec Annie Bartels 
30 dec Jan Siebers 
31 dec Geen 
06 jan Annie Bartels 
12 jan Jan Siebers 
19 jan Marianne 

COLLECTE 

 datum 2e collecte 

za 22 dec 2018 t/m vrij 25 jan 2019 Onderhoud kerk 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 

datum tijd  bijeenkomst  
24 jan  20.00 uur Vergadering locatieraad 
Januari 2019  KVG op bezoek bij KVG Weiteveen 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
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Overleden          op 18 november  2018 
 

Anna Gezina  Siebum-Nusse (Sientje) 
De Hoven 54 

7894 BV Zwartemeer 

in de leeftijd van 84 jaar 
 

Dat zij mag rusten in vrede 
 

LOCATIERAAD ZWARTEMEER 
 

Proef graszoden op kerkhof Zwartemeer 
Op het kerkhof van Zwartemeer is in november op een aantal paden 
graszoden gelegd. Deze graszoden zijn er gelegd omdat wij als locatieraad 
Zwartemeer willen kijken of dit beter werkt dan alleen zand op de paden tussen 
de graven. Waarom doen we dit; ieder jaar moet er een grote hoeveelheid 
zand nieuw aangebracht worden op de paden tussen de graven. Het zand 
spoelt namelijk weg in de graven. Hierdoor ontstaan er soms bij de graven 
gaten. Het steeds opnieuw aanbrengen van zand is een behoorlijke kostenpost 
voor ons kerkhof.  
 

Op andere begraafplaatsen lossen ze dit op met graszoden. Om te kijken of 
dat voor ons kerkhof ook werkt hebben we als proef op een aantal graszoden 
gelegd op de paden tussen de graven. De graszoden zijn belangeloos 
beschikbaar gesteld door Graco Graszoden. Onze hartelijke dank hiervoor.  
Medio 2019 gaan we kijken hoe het gras op de paden bevalt en bepalen we of 
we dit op het hele kerkhof gaan toepassen.  

Locatieraad Zwartemeer 
 

GEZOCHT BESTUURSLEDEN LOCATIERAAD 
 

DRINGENDE OPROEP VOOR LOCATIERAAD ZWARTEMEER 
Bij het vorige nummer van het Klaverblad zat voor de parochianen van 
Zwartemeer een brief van het parochiebestuur, waarin iedereen nogmaals 
werd uitgelegd dat er een groot probleem is in Zwartemeer. De locatieraad is 
daar al geruime tijd onderbezet en van de zomer vertrekken nog een aantal 
leden, zodat het voortbestaan van de locatieraad op het spel staat. 

Minie Snippe 0591-314063 
Lenie Theijken 0591-317073 
Mieke Schepers 06-8315634 
Beatrix Scheepbouwer  

BLOEMVERSIERING 

FAMILIEBERICHTEN 
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Om hier met de parochianen uit Zwartemeer over in gesprek te gaan, heeft het 
parochiebestuur gebruik gemaakt van de gelegenheid en de parochianen 
gevraagd met hen in gesprek te gaan tijdens het koffiedrinken op 2 december. 
Een flink aantal mensen was gelukkig aanwezig. En na het welkom door 
Marianne Keurs heeft Henk Kuhl, vicevoorzitter parochiebestuur, nogmaals 
het een en ander uitgelegd. Hij gaf aan dat door de fusie we heel veel op elkaar 
moeten afstemmen. Het uitgangspunt hierbij dat locaties hun eigenheid 
kunnen behouden, maar dat kan alleen als er mensen zijn, die dat mee helpen 
vormgeven.  
 

De fusiestuurgroep heeft indertijd gekozen voor een structuur met een 
parochiebestuur en locatieraden. Nu dreigt de locatieraad in Zwartemeer weg 
te vallen. Iedereen werd gevraagd om te kijken wat hij of zij zelf kan betekenen 
om dit te voorkomen. En ook, omdat natuurlijk lang niet alle parochianen 
aanwezig waren, om zich heen te kijken en mensen ervoor te benaderen of 
namen door te geven aan parochiebestuur of locatieraad. 
 

Op dit moment zijn er zoveel vacatures dat er niet naar een bepaalde 
specialiteit wordt gezocht, behalve natuurlijk betrokkenheid bij de locatie en 
bereid om zich in te zetten. Zodra er (voldoende) nieuwe mensen zijn, zal er 
gekeken worden waar ieders kwaliteit ligt en zo de functies verdelen. 
Laten we hopen dat dit genoeg nieuwe mensen oplevert, zodat ook de 
locatieraad in Zwartemeer weer verder kan! 

Parochiebestuur 
 

KINDERKOOR YAËLA 
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FONDS UITVAART VOORZIENING 
 

Vorige maand hebben alle leden van het FUV (Fonds Uitvaart Voorziening; 
voorheen kerkhofverzekering) een brief gekregen om hun gegevens te 
controleren en om, als men dat wil, ons opnieuw te machtigen. Heel veel 
brieven zijn alweer terug. Maar misschien heeft u het nog niet teruggestuurd.  
Als u nog vragen heeft, kunt u bellen naar de parochietelefoon, maar Annet 
Harms is ook op donderdagavond tussen half zeven en zeven op het 
locatiebureau. Zij kan al uw vragen beantwoorden en zo nodig helpen met het 
invullen van het formulier. 
 

Heeft u nog geen brief met formulier gehad, kunt u bij haar ook een formulier 
ophalen. Zorgt u ervoor dat de formulieren zo snel mogelijk weer terug zijn bij 
ons? 
 

DE BANIER 
 

Vrijdag 11 januari 2019  OUD PAPIER 
staat er weer een container voor oud 
papier bij de basisschool De Banier 

                             De Blokken 16 
 

Op 5 december werd RKBS de Banier bezocht door Sint Nicolaas. Met een 
grote vrachtwagen arriveerden de Sint en twee Zwarte Pieten. Maar er bleek 
een Piet te missen! Zij had zich verslapen en kwam in pyjama tevoorschijn! 
Alle kinderen hebben genoten, dank u Sinterklaasje!  
 

Ook onze 1e Adventsviering is weer geweest. Anna, het meisje met de 
zwavelstokjes, is verdwaald en heeft het koud. In het licht van een 
zwavelstokje zag zij Jozef en Maria naar Bethlehem rijden. Verder zal ze een 
herdertje zien, die avonturen beleven zal. Anders dan bij het originele verhaal 
van Hans Christian Andersen, loopt het hier natuurlijk wel goed af.  
Wij kijken uit naar de kerstviering, kerstmarkt én maaltijd op 20 december bij 
onze school en kerk!  
 

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 
 

Middels een brief zijn we door het parochiebestuur opgeroepen 
om zoveel mogelijk naar de vergadering te komen op 2 december 
na de viering, want er is dringend behoefte aan nieuwe leden voor 
onze locatieraad. Binnenkort zijn er nog maar een paar over en 

dat is voor de overblijvende leden van de locatieraad niet te doen. Dank aan 
onze redactie om nog te wachten met het plaatsen van dit bericht tot na 2 
december, zodat ik het nieuws over de vergadering nog zou kunnen melden. 
 

Ik kon helaas niet zelf aanwezig zijn, maar Ik heb inmiddels de informatie over 
de vergadering van 2 december ontvangen. De vergadering ging over de brief 
die het parochiebestuur had laten uitgaan over de invulling van vacante posten 
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in onze locatieraad. De weekendviering werd bezocht door 47 kerkgangers, 
waarvan er 33 zijn gebleven voor de deelname aan de vergadering. Onder de 
33 personen waren ook de leden van het locatieraad en twee afgevaardigden 
van het parochiebestuur. Tijdens de vergadering is uiteengezet dat er veel 
vacante posten zijn in de locatieraad en dat per 1 juni 2019 de situatie nog 
nijpender wordt door het vertrek van de voorzitter en de penningmeester. 
Helaas heeft zich staande de vergadering niemand aangemeld die bereid is 
om zitting te gaan nemen. Wel waren er enkele vragen over de taakvervulling 
en taakomschrijving van een lid van de locatieraad. Hopelijk komt daar nog 
een nieuwe kandidaat uit. Heb je een eigen locatieraad dan kun je mee 
beslissen en zonder locatieraad wordt er voor je beslist. Dat is waar het in 
principe omgaat. De nieuwe leden van de locatieraad weten zich in ieder geval 
gesteund door de vele vrijwilligers en werkgroepen die binnen onze locatie 
actief zijn. 
 

Aan sommige veranderingen moet je vaak even wennen, maar in het 
algemeen loopt het daarna weer goed. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan het 
nieuwe dunnere misboekje voor de weekendvieringen. De liederen staan niet 
meer in dit boekje en moeten uit de bekende rode bundel worden gehaald. 
Even wennen dat ze twee dingen nodig hebben, maar het brengt ook twee 
voordelen met zich. Ten eerste minder kosten voor het boekje en ten tweede 
kunnen we nu zelf die liedjes uit de rode bundel kiezen die iedereen graag 
zingt. 
 

Voor de doordeweekse vieringen en de vieringen voor ouderen is een nieuw 
boekje gedrukt met daarin de belangrijkste vaste gebeden in een 
eucharistieviering en daarnaast een behoorlijke grote keuze aan 
openingsliederen, tussenzang - en slotliederen. Ik heb gemerkt dat de 
bezoekers aan deze diensten dit boekje erg waarderen. Wat ze ook erg 
waarderen is dat deze vieringen nu in het parochiezaaltje worden gehouden. 
Er komen doorgaans zo'n twintig bezoekers en dan zijn de stoelen die staan 
opgesteld bijna allemaal bezet. Ook is het altaar veel dichterbij en is er tussen 
voorganger en bezoeker meer oogcontact. Als u één keer bent geweest komt 
u vast nog weer terug. 
 

Afgelopen maandag hebben we met een deel van de werkgroep die de 
kerststal opbouwt alweer de adventskrans opgetuigd en op 17 december gaan 
we de kerststal opbouwen en de kerstboom voor de kerk.  
Een hele klus, maar ieder kent zijn taak en er zijn gelukkig een paar leden bij 
die handig zijn met boor- en zaagwerk. 
 

Jammer genoeg moesten we het besluit nemen om te stoppen met ons 
traditioneel kerstconcert vanwege te weinig belangstelling en veel concurrentie 
van andere kerstconcerten. De koren die tot nu toe meededen waren erg 
teleurgesteld, want ze vonden het bij ons juist heel fijn. Wie weet komt er ooit 
nog een vervolg. 
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Op 2 november was er weer de jaarlijkse viering van Allerzielen met na afloop 
een bezoek aan ons parochiekerkhof om een kaarsje te plaatsen op het graf 
van onze dierbaren. Vanuit de kerk worden er bloemen geplaatst op de 
"calvarieberg ", de gedenkplek voor ongedoopte kinderen en het kruis bij het 
strooiveld. De werkgroep "omzien naar elkaar" had samen met pastor Myriam 
een mooie en ingetogen viering samengesteld. De werkgroep had 
nabestaanden van degenen die het afgelopen jaar in onze parochie zijn 
overleden uitgenodigd en ze konden aan het eind van de viering de 
gedenkkaars die tijdens het noemen van de namen was ontstoken komen 
halen om mee te nemen naar huis. Bij aankomst op het kerkhof kreeg iedereen 
een lichtje aangeboden om op een graf te plaatsen. Het kerkhof was zoals 
voorgaande jaren weer heel fraai verlicht door de werkgroep onderhoud 
kerkhof. 
 

Ik zag dat de werkgroep onderhoud kerkhof op enkele paden aan de oostzijde 
graszoden had aangebracht. Waarschijnlijk een test om te zien of dit minder 
onderhoud vergt en of er minder zand wegspoelt bij zware regenval. Zag er in 
ieder geval goed uit. Wat de werkgroep ook heeft gedaan is het terrein achter 
de Verrijzeniskerk helemaal te voorzien van graszoden zodat er minder 
geschoffeld en gesnoeid behoeft te worden. Ziet er mooi en strak uit, maar 
gras moet natuurlijk ook gemaaid worden en het zou mooi zijn als zich een 
vrijwilliger in de buurt van de kerk zou aanmelden om dit voor zijn/haar 
rekening te willen nemen. 
 

De werkgroep Kosters moet het vanaf 1 januari doen zonder de steun van Bert 
Kiers. Bert heeft dit werk ruim 30 jaar gedaan en hij vindt nu dat het moment 
gekomen is om deze taak over te dragen aan een ander. Bert zal nog wel actief 
blijven bij andere werkgroepen zoals de werkgroep onderhoud gebouwen en 
opbouw kerststal. Bedankt Bert. 
 

Als u het kosterschap ook wel iets lijkt neem dan even contact op met Tiny 
Smit of Jan Siebers. Zij kunnen u meer informatie geven wat de taak inhoudt. 
Ook dames zijn van harte uitgenodigd. 
 

Op 27 januari 2019 is er onze kerk weer een oecumenische viering. De dienst 
is door de werkgroepen van onze kerk en de protestantse kerk alweer in elkaar 
gezet. Als koor zal optreden Zanggroep Fundament uit Klazienaveen. De 
voorgangers zijn Bert Broers en Jan Siebers. De dienst begint om 10.00 uur. 
Hopelijk is ons orgel dan wel weer gerepareerd, want een oecumenische 
viering zonder orgel is ondenkbaar. 
 

Op TV was laatst een uitzending over de bijbel. De mensen konden aangeven 
welke Bijbelteksten ze de mooiste vonden en daaruit werden dan de 5 meest 
genoemde Bijbelteksten in de uitzending vertoond. De meest favoriete tekst 
was het verhaal uit het evangelie van Lucas over de geboorte van Jezus. 
Persoonlijk was ik het daarmee eens. 
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Vergeet niet ook het algemeen gedeelte 
te lezen hierin staat belangrijk nieuws 

Over het lezen van het evangelie las ik de volgende uitspraak van Kerkvader 
Augustinus. "Als je van het evangelie overneemt wat je bevalt, dan geloof je 
meer in jezelf dan in het evangelie'. 
 

Tenslotte wens ik u allen een zalig en gelukkig kerstfeest en natuurlijk een heel 
voorspoedig en gezegend nieuwjaar. Ik wil eindigen met de volgende uitspraak 
van wederom kerkvader Augustinus.  
"De wereld is een boek. Wie niet reist, leest enkel één bladzijde ".              JS 
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(1)  Heilige Communie. Wat betekent het?  
Over de Eucharistie kan vanuit vele invalshoeken gesproken 
worden, ook vanuit de persoonlijke beleving. Ik wil in de 
komende columns aansluiten bij de serie die ging over de 
Kerk. Vandaaruit wil ik nadenken over de Eucharistie en de 
heilige Communie en wil ik komen tot de vraag voor wie de 

heilige Communie bedoeld is en hoe we deze ontvangen. Het ontvangen van 
de Communie is niet alleen iets persoonlijks, maar heeft ook altijd te maken 
met de Kerk, met het geloof van de Kerk, met de Kerk als gemeenschap en 
met ons staan in de Kerk.  
 

De Katholieke Kerk gelooft dat het geconsacreerde brood en de 
geconsacreerde wijn het Lichaam en Bloed van Christus zijn. Deze 
verandering vindt plaats als tijdens de eucharistieviering de priester in de naam 
van Christus (in persona Christi) de woorden uitspreekt die Jezus bij het 
Laatste Avondmaal gebruikte over brood en wijn: “Dit is mijn Lichaam … dit is 
mijn Bloed ...” In het eucharistische gebed – het is een gebed en geen preek 
– dat gericht is tot de Vader, brengt de priester de woorden en handelingen 
van Jezus in herinnering. Brood en wijn worden Lichaam en Bloed van 
Christus. Dit mogen we niet fysisch verstaan. We kunnen het ook niet 
natuurwetenschappelijk vaststellen. Het blijft een mysterievol gebeuren dat je 
niet kunt beredeneren, maar wel in geloof als werkelijk en waarachtig kunt 
beleven. 
 

De werkelijke aanwezigheid van Christus is een aanwezigheid onder de 
uiterlijke gedaanten van brood en wijn. Het brood en de wijn blijven eruit zien 
als brood en wijn en blijven smaken als brood en wijn, maar zijn op 
mysterievolle wijze Lichaam en Bloed van Christus. De katholieke kerk heeft 
de woorden van Jezus tijdens het Laatste Avondmaal altijd op deze manier 
verstaan. Jezus zei: “Dit is mijn Lichaam … dit is mijn Bloed ...” Het H. Brood 
is geen verwijzing en geen symbool, maar een teken van de werkelijke 
aanwezigheid van Christus. Op wat een teken is komen we de volgende keer 
terug.                            
 

COLUMN BISSCHOP RON VAN DEN HOUT 
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(2) Heilige Communie als teken 
In de vorige column sprak ik over de Heilige Communie als een teken. In het 
dagelijks leven gebruik je een teken, als je iets duidelijk wilt maken. We 
gebruiken tekens in het verkeer. Een stoplicht is een teken. Staat het licht op 
rood, dan weet je: ‘dat is het teken om te stoppen’. Tekens brengen een 
boodschap over, ze zetten aan tot een handeling. Een woord dat in dit verband 
ook vaak wordt gebruikt is ‘symbool’. Symbolen verwijzen eerder naar een 
andere werkelijkheid. Zo is de kleur oranje een verwijzing naar het Nederlands 
elftal. Het is een symbool. Ook in de kerk bestaan er veel symbolen. De duif is 
een symbool van de Heilige Geest, het is niet de Heilige Geest zelf. Als het 
symbool verloren gaat, is dat op zich niet zo erg. Het woord symbool drukt niet 
precies genoeg uit dat het geconsacreerde brood het Lichaam van Christus is. 
Voor een symbool knielen we niet; voor het teken van Christus’ aanwezigheid 
in het H. Brood doen we dat wel.  
 

Door de Communie te ontvangen worden we één met Christus. Dat gebeurt 
echt. We laten ons voegen – samen met anderen wereldwijd – in het lichaam 
dat de Kerk is. Het is niet toevallig dat de Communie het Lichaam van Christus 
wordt genoemd en dat het ook een aanduiding is voor de Kerk als 
gemeenschap. We ontvangen het Lichaam van Christus om samen met 
anderen Lichaam van Christus te worden in de wereld van vandaag die op weg 
is naar de eeuwigheid. 
 

Met het Tweede Vaticaans Concilie is de nadruk gelegd op de participatie van 
de gelovigen. Er zijn acclamaties, liederen en gebeden die wij allen samen 
uitspreken (het Onzevader, de geloofsbelijdenis etc.). Het ontvangen van de 
Communie is de hóógste vorm van participatie en belijdenis. Als ik de heilige 
Communie ontvang, laat ik zien dat ik het geloof van de Kerk deel, dat ik geloof 
in de werkelijke aanwezigheid van Christus in het sacrament en verklaar ik me 
bereid me samen met de Kerk in te zetten voor de opbouw van het Rijk Gods.  
 

+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen - Leeuwarden 

 

Wil je meer weten over de bijbel als boek?  Op donderdag 24 januari 2019 is 
in Musselkanaal een informatieve avond over het belangrijkste geschrift van 
onze kerk. Over de ontstaansgeschiedenis, verschil tussen Oude en Nieuwe 
Testament, verschil in gebruik tussen protestantse en katholieke eredienst. En 
natuurlijk je eigen vragen. Georganiseerd door de Projectgroep Toerusting van 
het Vicariaat Groningen-Drenthe. Inleiders: diaken Frans Wielens en pastoor 
Koos Tolboom. Bedoeld voor iedereen actief in de liturgie en catechese en 
andere geïnteresseerden.  Aanvang 20.00 uur. Locatie: Parochiehuis, 
Sluisstraat 78 in Musselkanaal. Opgave tot 17 januari via Lisette 
Winter/Vicariaat Groningen-Drenthe, 050 – 4065888.  
E vicariaatgrdr@bisdomgl.nl. Toegang is vrij.   

DE BIJBEL: ‘WAT IS DAT VOOR EEN BOEK? 

mailto:vicariaatgrdr@bisdomgl.nl
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LICHT IN HET DONKER 

 
Doe ons een ster zien 

zoals de Wijzen uit het oosten, 
opdat we weten 

waar we U zoeken moeten 
in de wereld van vandaag. 

 
Laat ons een licht opgaan  

in deze dagen,  
opdat we ontdekken  

wat het kind in de kribbe  
ons laat zien:  

uw liefde en uw warmte,  
zomaar onverwacht  

tussen heel gewone mensen. 
 

Doe ons een ster zien 
die verder reikt dan de kerstdagen. 

Geef ons licht, opdat we kunnen zien 
of we op de goede weg zijn. 

 
Uit: ‘Zeg het maar gewoon’ 

 


