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PAROCHIEBLAD VAN DE PAROCHIE
MARIA HERTOGIN VAN DRENTHE
Voor de locaties St. Joseph te Barger-Compascuum,
St. Willehadus te Emmer-Compascuum,
H. Henricus te Klazienaveen en H. Antonius van Padua te Zwartemeer
PASTORES
Pastoor J. Okonek
Stellingstraat ZZ 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 EN DRUK
Fam. Heijnen
tel: 0591-354116

Sluitingsdatum inleveren kopij voor het volgende nummer van het
Klaverblad is vrijdag 22 maart 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. 4
loopt van 13 april 2019 t/m 17 mei 2019
Klaverblad
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PAROCHIE MARIA HERTOGIN VAN DRENTHE
Postadres
Verlengde Oosterdiep WZ 67
7884 RK Barger-Compascuum
Telefoon: 06-51751592
Mail:
mariahertoginvandrenth@gmail.com
Website: mariahertoginvandrenthe.nl

BESTUUR
Voorzitter:
Vicevoorzitter:
Secretaris/Communicatie:
Penningmeester:
Lid Gebouwen:
Lid Kerkhoven:
Lid Catechese en
Gemeenschapsopbouw:
Lid Liturgie:
Lid Diaconie:

Pastoor Okonek
Henk Kuhl
Mirjam Buizer
Vacant
Raimond Berends
Henk Harmes
Jannet Dijck
Louis Veldhuis
Vacant

tel: 0591-312478
tel: 06-51751592
tel: 06-27518300
tel: 06-22480061
tel: 06-50206237
tel: 0591-349755

OM TE ONTHOUDEN
Er zijn een aantal centrale punten voor vragen en/of wijzigingen:
* voor al uw vragen belt u de parochietelefoon:
06-51751592
* voor wijzigingen in de ledenadministratie:
leden.mhvd@gmail.com
* voor vragen over financiën:
boekhouding.mhvd@gmail.com
* voor vragen over begraafplaatsen: begraafplaatsen.mhvd@gmail.com
* algemene vragen parochiebestuur:mariahertoginvandrenthe@gmail.com
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VIERINGEN OP DE LOCATIES
23 & 24 mrt
Klazienaveen
Barger-Compas
Zwartemeer
Emmer-Compas

3de zondag 40-dagen
Pastor Myriam
19.00
Pastoor Okonek
19.00
Pastoor Okonek
10.00
Pastor Myriam
10.00

koor
Care Free
Dames
Gem. koor
Heren

dag

30 & 31 mrt

koor

zaterdag

Klazienaveen

zondag

Barger-Compas
Zwartemeer

4de zondag 40-dagen
Pastoor Okonek
19.00
& boeteviering
CV DoP
19.00
CV DoP
10.00
Pastoor Okonek
10.00
& boeteviering
5de zondag 40-dagen
Pastoor Okonek
19.00
& boeteviering
Pastor Myriam
19.00
Pastor Myriam
09.30
Pastoor Okonek
09.30
& boeteviering
Pastoor Okonek
14.30
Poolse viering
Palmpasen en
Voorstellen van
Communicantjes en
Vormelingen
Pastor Myriam
19.00
Pastoor Okonek
19.00
Pastoor Okonek
09.30
Pastor Myriam
09.30

koor

dag
zaterdag
zondag

Emmer-Compas
dag

6 & 7 april

zaterdag

Zwartemeer

zondag

Emmer-Compas
Klazienaveen
Barger-Compas
Klazienaveen

dag

13 & 14 april

zaterdag

Zwartemeer
Emmer-Compas
Klazienaveen
Barger-Compas

zondag

Henricuskoor
Heren
Gem. koor
Dames

Gem. koor
Enjoy
Samenzang
Dames

koor
Yaëla
Xtra-Eigen-Wijs

Care Free
Heren

Viering MHvD: Viering voor de hele parochie Maria Hertogin van Drenthe
DoP:
Dienst onder leiding van Parochianen
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VIERINGEN DOOR DE WEEK
Pastoor Okonek zal in de doordeweekse-viering voorgaan op:
Dinsdag 19.00 uur locatie H. Antonius van Padua te Zwartemeer
Woensdag 19.00 uur locatie St. Willehadus te Emmer Compascuum
(tijdens de wintermaanden november t/m april in het Parochiehuis)
Donderdag 19.00 uur locatie H. Henricus te Klazienaveen

De viering op dinsdag 9 april in Zwartemeer wordt
verplaatst naar woensdag 10 april om 18.00 uur.
In de Goede Week geen viering op 16 en 17 april
BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN
Week 12
Week 13
Week 14
Week 15
Week 16
Week 17

18 mrt
25 mrt
01 apr
08 apr
15 apr
22 apr

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

24 mrt
31 mrt
07 apr
14 apr
21 apr
28 apr

Pastoor Okonek
Pastoor Okonek
Pastor Myriam
Pastor Myriam
Pastoor Okonek
Pastoor Okonek

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
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

Klaverblad
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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.
SACRAMENT VAN ZIEKENZALVING
Op tijd de Ziekenzalving ontvangen
Dit sacrament is een steun voor iedereen die lijdt en ziek is. In momenten dat
een mens ziek is, dan kan er angst en twijfel zijn, ook naar God. Door de
Ziekenzalving wil God op een liefdevolle, troostende en sterkende manier bij
de zieke en natuurlijk ook bij de stervende mens komen. Men kan de
Ziekenzalving vaker ontvangen. Het gebeurt ook regelmatig dat mensen voor
een zware operatie de Ziekenzalving ontvangen. Er zijn ouderen die jaarlijks
het Sacrament van de Ziekenzalving ontvangen. Ze voelen aan dat ze ouder
worden en ze weten dan: de Heer is dicht bij mij, Hij geeft mij kracht.
Dus… graag op tijd doorgeven om in alle rust een afspraak te kunnen maken
en het ontvangen van het sacrament voor te bereiden. Op tijd de Ziekenzalving
ontvangen voorkomt teleurstelling! In situaties wanneer er geen priester
beschikbaar is, is het mogelijk de Ziekenzegen te ontvangen. De Ziekenzegen
wordt toegediend door een pastoraal werk(st)er.
U kunt voor het Sacrament van de Ziekenzalving contact opnemen met:
Pastoor Okonek tel: 06-34905233 Voor de Ziekenzegen kunt u contact
opnemen met: Pastor Myriam tel: 0591-226172
DOOP - WELKOM IN DE GEMEENSCHAP VAN DE KERK
In het sacrament van het Doopsel geeft God ons zijn ‘ja’ en
wordt de pasgeborene kind van God. De dopeling wordt
opgenomen in de gemeenschap van de Kerk en in de
parochie/locatie waarin het gezin woont. Meestal zijn het de
ouders die voor hun kind de keuze maken en daarmee
uitspreken dat ze hun zoon of dochter het geloof willen
bijbrengen. Het is altijd een bijzonder feestelijke aangelegenheid als kinderen
tijdens de zondagse Eucharistieviering gedoopt worden en in de gemeenschap
van de Kerk en de geloofsgemeenschap worden opgenomen. In uitzonderlijke
situaties kan daarvan worden afgeweken en is het mogelijk om de doop te
laten plaatsvinden in een aparte viering. Wilt u uw kindje laten dopen? Dan
kunt u op het parochiebureau van uw eigen locatie een aanvraagformulier
invullen. Pastoor Okonek zal dan contact met u opnemen voor de
doopvoorbereiding.
Klaverblad
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OPENINGSTIJDEN LOCATIEBUREAU

Barger-Compas

Emmer-Compas

Klazienaveen Zwartemeer

Verl. Oosterdiep WZ 67 Hoofdkanaal OZ 82 Stellingstraat ZZ 4

0591-349051
Maandag

De Hoven 8

0591-351351

0591-649071 0591-769144

11.00-12.00

18.15-18.45

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

18.30-19.30

11.00-12.00

18.30-19.00

10.00-12.00
stuurgroep

Voor veel parochiële zaken kunt u terecht op het locatiebureau:
* 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).
ACTIVITEITENKALENDER
Datum
11 april
13/14 april
14 april
19 mei
26 mei
29 mei
2 juni
14 juni
23 juni
23 juni

Klaverblad

Activiteit
Genodigde vrijwilligers: bijeenkomst over Rituelen
Presentatieviering Communicantjes en Vormelingen
The Emmer ComPassion
Eerste Heilige Communie
Parochie dag
Gezamenlijke ouderenviering
Taizéviering: Feest van de Geest
Heilig Vormsel
Gezamenlijke gezinsviering
Vrijwilligers-dag

Algemene informatie

Locatie
Op elke locatie
Emmer-Compas
Emmer-Compas
Zwartemeer
Zwartemeer
Klazienaveen
Barger-Compas
Barger-Compas
Barger-Compas
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WOORD VAN DE PASTOR
Veertig dagen woestijn
De Veertigdagentijd wordt vaak verbonden aan de veertig jaren dat het volk
Israël vanuit Egypte in de woestijn op weg was naar het Beloofde Land en met
de veertig dagen die Jezus na zijn doopsel doorbracht in de woestijn. Hierover
lezen we ook traditiegetrouw op de 1e zondag van de Veertigdagentijd.
In de Veertigdagentijd worden we aangespoord tot inkeer en sober leven.
“Even minderen voor een ander”, zoals de Vastenactie het uitdrukt. Hoe we
vasten: minder eten, minder tv-kijken, alcohol laten staan, of juist minder tijd
doorbrengen met sociale media, dat kan ieder voor zichzelf uitmaken. Maar
een vorm van vasten beoefenen is zeker heilzaam.
Vasten confronteert ons met onze broosheid. In deze woestijntijd van de
Veertigdagentijd mogen we merken dat we “maar” mensen zijn. Mensen met
grenzen en beperkingen. Mensen die niet alles op eigen kracht kunnen. Maar
juist in de ervaring van machteloosheid kan openheid ontstaan voor de genade
van God. Velen kennen de ervaring in hun leven dat ze aan de grens kwamen
door een crisis, door eigen lijden, of dat van anderen, en dat ze niet wisten hoe
ze verder moesten. En als ze dan achteraf terugkijken, zien ze dat ze stap voor
stap geleid, gedragen zijn. Kracht gekregen hebben om door te gaan.
In crisissituaties merk je vaak wat echt belangrijk is in het leven. We merken
dan ook dat veel van waar we ons normaal allemaal mee bezig houden, niet
altijd even wezenlijk is. Moge de Veertigdagentijd, de tijd waarin we vrijwillig
de “woestijn ingaan” ook zo uitwerken. Ons doen beseffen wat werkelijk
belangrijk is in het leven, ons openen voor Gods genade die in ons wil en kan
werken. Met des te meer vreugde zullen we dan het Nieuwe, het Echte leven
van Pasen vieren.
Mede namens pastoor Okonek wens ik u
een gezegende Veertigdagentijd, pastor Myriam
OVER HET PASTORAAL BELEIDSPLAN
Beste medeparochianen,
De afgelopen maanden hebben pastoor Okonek en ik samen met het
parochiebestuur en de locatieraden ons gebogen over een pastoraal
beleidsplan voor de komende jaren.
Jaarthema’s
We hebben samen een aantal dingen genoemd waar we als pastoraal team
en parochie aan willen werken. Voor de komende jaren zijn dat: ontmoeting en
gemeenschap, vrijwilligersbeleid, diaconie en zorg voor ouderen, jeugd en
jonge gezinnen. We willen werken met jaarthema’s. Het jaar 2019 is gewijd
aan ontmoeting en gemeenschap onder het motto: “Samen onderweg”.

Klaverblad
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De gewone parochie-activiteiten gaan gewoon door, maar we proberen
gelegenheden voor ontmoeting te creëren.
Samen vieren
Op het gebied van de Eerste Heilige Communie en Vormselcatechese was dit
er al. De catechese aan de kinderen vindt zoveel mogelijk plaats op de eigen
locatie, maar er zijn ook gezamenlijke activiteiten en de Viering van de Eerste
Heilige Communie en het Vormsel zijn gezamenlijk. Op zondag 19 mei zullen
dit jaar de kinderen hun Eerste Heilige Communie ontvangen in een viering in
Emmer-Compascuum. De gezamenlijke Vormselviering is op vrijdag 14 juni in
Barger-Compascuum.
Een leuke traditie van de laatste jaren is de gezamenlijke gezinsviering, die als
het weer dat toelaat, in de open lucht plaatsvindt. Deze traditie willen we graag
in stand houden en op 23 juni zullen we in Barger-Compascuum vieren.
Op iedere locatie is er eens per maand een contactmiddag voor ouderen. We
beginnen dan om 14.00 uur met een viering en daarna is er gelegenheid tot
ontmoeting onder het genot van koffie en thee, en wat lekkers erbij. Dit jaar
willen we in mei een gezamenlijke bijeenkomst voor alle locaties organiseren,
dat zal in Zwartemeer zijn en we hebben een heel leuk programma voorbereid.
Parochie-dag
Verschillende locaties vieren een Midzomermarkt, Locatiecontactdag of
vrijwilligersdag. Maar we hadden nog geen parochie-dag voor de hele
parochie. Vanaf dit jaar willen we iedere laatste zondag in mei een parochiedag organiseren. Deze parochie-dag zal dit jaar op zondag 26 mei in
Zwartemeer zijn. De Verrijzeniskerk van Zwartemeer is namelijk dit jaar 50 jaar
geleden gewijd, en dat is wel een feestje waard.
Andere ontmoetingen
We willen niet alleen ontmoetingen rond vieringen bevorderen. Ook op andere
manieren kunnen we elkaar zinvol ontmoeten. Bijvoorbeeld bij scholing- of
toerustingsbijeenkomsten, zoals op 11 april waarover verder in dit Klaverblad
meer verteld wordt. En ook denken we aan een concert op 22 november
waaraan al onze koren mee kunnen werken.
Tenslotte
Tenslotte werken we aan een gezamenlijk liturgieboekje voor uitvaarten en
voor avondwake in onze parochie. En we hopen nog andere leuke of
inspirerende activiteiten te organiseren, maar zult u t.z.t. meer over horen.
In onze parochie hebben we vier kerken, met vier gemeenschappen
daaromheen, maar we zijn ook samen onderweg. Mogen we merken dat we
samen sterker zijn en groeien in saamhorigheid.
Samen onderweg, Jezus achterna. Samen groeien in geloof, hoop en liefde.
Pastor Myriam
Klaverblad
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Veranderingen gaan met vallen en opstaan. Stilstaan en
soms opnieuw beginnen. Iets dat wij allemaal kennen, zowel
vanuit ons geloof als vanuit ons dagelijks leven. En dat geldt
natuurlijk ook voor onze parochie. We proberen steeds meer
dingen op locaties gelijk te maken en soms loopt dat heel soepel, maar soms
moeten we stilstaan of zelfs overnieuw beginnen.
Dit geldt ook voor de automatisering. Zoals u waarschijnlijk al gemerkt heeft,
is er (in ieder geval op het moment dat ik dit schrijf) nog geen kerkbijdrage
geïnd en ook de beloofde rekeningen zijn nog niet verstuurd. Er zit een
probleem in het programma, waar met man en macht aan gewerkt wordt om
het op te lossen, maar dat kost tijd. Maakt u zich dus geen zorgen; wij zijn u
niet vergeten, maar alles loopt hierdoor wat vertraging op.
Het pastorale werkplan van 2019 heeft als thema “Samen onderweg”. In dat
kader zijn er een aantal parochie brede activiteiten, maar ook op uw eigen
locatie zijn er vele bijeenkomsten waar u van harte welkom bent.
Gaat u met ons mee op weg? We ontmoeten u graag!
EVEN VOORSTELLEN !!!
Tijdens de Palmpasen-viering zullen, ieder op hun eigen locatie, de kinderen
die hun Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel gaan doen, zich aan
u voorstellen.
Wij zouden het fijn vinden als u allen hierbij aanwezig kunt zijn.
Tot dan!!!
AANDACHT VOOR VASTENACTIE
Drie dingen horen traditiegetrouw bij de Veertigdagentijd. Op Aswoensdag
worden we opgeroepen tot gebed, vasten en het geven van aalmoezen. Dit
laatste wordt meestal vertaald met steun aan de Vastenactie. Even minderen
voor een ander. Graag willen we als pastores extra aandacht vragen voor het
werk van de Vastenactie.
Zoals gebruikelijk was er de 1e Zondag van de Veertigdagentijd een viering
georganiseerd door onze VOM-groepen om aandacht te vragen voor de
Vastenactie. Op de andere zondagen van de Veertigdagentijd beginnen we
de weekendviering met het Vastenactielied: Vast iets voor mij…. En in de
voorbeden willen we ook extra bidden voor het welslagen van de projecten van
Vastenactie die we als parochie dit jaar ondersteunen: schoon water brengen
bij mensen die het nodig hebben. We hopen dat u van harte dit goede doel wilt
meedragen in gebed, en ook met uw bijdrage wilt steunen.
Mede namens pastoor Okonek, pastor Myriam
Klaverblad
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DE PAROCHIELE CARITAS INSTELLING (PCI)
De PCI verleent bijstand aan mensen in noodsituaties waarin de wettelijke
bestaande voorzieningen niet voorzien.
Er is een nieuwe PCI namens de 4 locaties Barger-Compascuum, EmmerCompascuum, Klazienaveen, en Zwartemeer opstartende.
Mocht u iemand kennen in uw omgeving die onze hulp zou kunnen gebruiken
of hebt u zelf hulp nodig dan kunt u contact met ons opnemen per mail:
PCI-Hertoginv.Drenthe@hotmail.com
In het weekend van 13/14 april zal de tweede collecte op alle 4 locaties
bestemd zijn voor de PCI.
BLOEMENHULDE tijdens de GOEDE VRIJDAG KRUISWEGVIERINGEN
We vieren als parochie Goede Vrijdag en in de Kruiswegvieringen die op
Goede Vrijdag in onze parochiekerken gehouden worden brengen wij een
bloemenhulde aan het kruis.
Jezus sterft op het kruis “opdat voor alle zoekers de weg
naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij” daarom brengen
wij op het eind van de Kruisweg een bloemenhulde. Het is
een teken van onze dankbaarheid. Om Jezus te danken
voor wat Hij voor ons heeft gedaan, en dat wij net als Hij
willen leven voor anderen.
(Het is de bedoeling dat u zelf bloemen meeneemt voor de bloemenhulde, op
verzoek van de ‘bloemengroep’ graag gele en witte bloemen.)
PRESENTATIE: SYMBOLIEK VAN AVONDWAKE EN UITVAART
Wanneer iemand overlijdt, komen mensen vaak woorden tekort. Want welke
woorden doen recht aan de overledene, het verdriet en de nieuwe
werkelijkheid? Op zulke momenten komen de avondwake- en uitvaart
liturgieën van de Kerk – met alle rituelen en symbolen – goed van pas. Deze
vieringen bieden ruimte voor rouw, bezinning en uitwisseling.
De Heer Tim Schilling zal een presentatie houden over de symboliek van
avondwake en uitvaart om vrijwilligers toe te rusten, die op dit gebied
dienstbaar zijn. Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij de opbouw van de
liturgieën en de symbolen die erbij horen.
Alle
(avondwake)voorgangers,
leden
van
Omzien/Zorg
voor
rouwendengroepen, kosters en acolieten die dienen bij avondwake en uitvaart
zijn van harte uitgenodigd voor deze presentatie die zal plaatsvinden op 11
april in de Henricuskerk te Klazienaveen.
19.00 uur: Eucharistieviering
19.30 uur: Inloop met koffie en thee
19.45 uur: Begin presentatie
Klaverblad
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THE EMMERCOMPASSION
Op zondag 14 april om 19.30 uur wordt de ‘EmmercomPassion’ opgevoerd
in de RK kerk te Emmer Compascuum.
Voornamelijk jongeren maar ook volwassenen van de katholieke, protestantse
en baptisten kerk zullen daar gezamenlijk hun talenten en krachten bundelen
om de boodschap van Pasen te verkondigen doormiddel van moderne liedjes
en prachtig toneelspel.
Het beloofd een avond te worden die bol staat van de verbondenheid,
ontroering en blijdschap voor iedereen! Om 17.30 uur zal er een processie
met een groot kruis, omringt door fakkels, gestart worden bij de baptisten
kerk (Kanaal A NZ 190). De stoet zal via de protestantse kerk om ongeveer
19.15 uur aankomen bij de katholieke kerk, dat is ook het tijdstip dat de deuren
van de kerk opengaan. Voor de mensen die mee lopen met de processie wordt
er een plekje vrijgehouden in de kerk. Je kan op ieder gewenst moment
aansluiten bij de processie, maar uiteraard kun je ook alleen gezellig de
‘EmmercomPassion’ komen bekijken en ervaren.
Noteer deze datum vast in jullie agenda.
Wij hopen jullie te zien!
DOE MEE: DE HELE PAROCHIE HAAKT
IN DE VASTENTIJD PRATEN WE OVER KERST?
Jazeker, want in deze periode zijn veel mensen hopelijk nog druk met
handwerken en dat is wat we nodig zijn. Helpende handen, gouden handen
van haakplezier.
Het idee is om in de kerststallententoonstelling
van dit jaar een gehaakte kerststal te
exposeren van de parochie
Maria Hertogin van Drenthe.
Dus wie kan haken doe mee, zodat we
kunnen zeggen:
‘De hele parochie haakt’.
We zoeken eerst haakkatoen. Wie heeft er
nog iets liggen? Alle kleuren zijn welkom.
Wilt u meedoen en heeft u nog katoen, neem
dan contact op met mij. U kunt dan later een
patroon komen halen en het haakkatoen.

Klaverblad
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We hopen dat het gaat lukken en dat we met de kerst trots kunnen kijken
naar de zelfgemaakte stal van de parochie.
Haak in en doe mee met: ‘De hele parochie haakt’.
PS: Mocht u niet willen haken en wel katoen in de kast hebben dat u wilt
geven? U kunt het tijdens openingstijden bij het parochiebureau in EmmerCompascuum inleveren, of bel of mail gerust dan kom ik het halen.
Ans Berendsen: 06-27535468, 0591-353630 of abpragt@hotmail.com
Alvast hartelijk bedankt!
JAARLIJKSE CHRISMA-MIS VAN HET NOORDELIJK BISDOM
De wijding van heilige oliën voor de kerken in het
bisdom Groningen-Leeuwarden vindt plaats op
woensdag 17 april om 19:00 uur door Bisschop
van den Hout in de Dominicuskerk te
Leeuwarden (Harlingerstraat 26, 8913 CE).
Tijdens
deze
speciale
jaarlijkse
eucharistieviering,
ook
wel
Chrisma-mis
genoemd, zegent de bisschop de oliën die de priesters tijdens het
kerkelijk jaar gebruiken voor o.a. Ziekenzalving, opname van
‘geloofsleerlingen’ (mensen die zich voorbereiden op toetreden tot de
RK kerk). Mgr. Van den Hout wijdt daarnaast de Chrisma-olie ten
behoeve van de sacramenten van het doopsel, het vormsel en de
priesterwijding. Zuivere olijfolie is de basis van alle oliën. De Chrisma-olie
kenmerkt zich door een opvallende rozengeur. Belangstellenden zijn van harte
welkom om aan de viering deel te nemen.
De Chrisma-mis wordt gehouden in de week voor Pasen, voorafgaand aan het
zgn. ‘paastriduüm’ waarin het laatste Avondmaal, de kruisiging van Jezus en
zijn verrijzenis worden gevierd. Het leven met de sacramenten balt zich in deze
bijzondere dagen samen. Alle priesters kunnen concelebreren bij de
eucharistie. Ook parochianen komen in groten getale om met elkaar het feest
van samen kerkzijn te vieren. Na afloop van de mis nemen vertegenwoordigers
van alle parochies in de drie noordelijke provincies en de Noordoostpolder hun
deel van de gewijde oliën mee in flesjes en karaffen voor gebruik tijdens het
kerkelijk jaar.
Parkeertip bezoekers:
parkeergarage Oldehoofsterkerkhof 3 in het centrum van Leeuwarden.
Contact/informatie:
Lammert de Hoop, perschef bisdom Groningen-Leeuwarden
tel: 06-10914645 E-mail: l.dehoop@bisdomgl.nl
Klaverblad
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Willie en Jannet
 Dijck

Kanaal A NZ 100

Emmer-Compascuum
Tel: 06-50206237







Nieuw-Weerdinge


Emmer-Compascuum

Ter Apel

Woensdagmorgen:
Donderdagmorgen:

Donderdagmiddag:
Vrijdagmorgen:
Zwartemeer
Vrijdagmiddag:
Musselkanaal
Zaterdagmorgen:
Emmer-Compascuum
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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
Kerkbijdrage, parochieblad en misintenties:
NL15 RABO 0104 3049 52
t.n.v. Gg. St. Joseph RC Kerkbijdrage

LOCATIERAAD
Voorzitter:
Secretaris/Vicevoorzitter:
Budgethouder:
Onderhoud gebouwen :
Kerkhoven:
Communicatie:
Diaconie/catechese:
Liturgie/gemeenschapsopbouw:

Benny Rijfkogel
Herman Linnemann
Johan Harbers
Jan Bruins
Herman Wehkamp
Vacant
Marja Grummel
Ria Feringa

0591-349706
0591-349333
06-15185068
0591-349500
0591-349082
0591-348843
0591-349523

REDACTIEADRES
Truus Dijck tel: 0591-391084 H. Linnemann tel: 0591-349333
E-mail: joseph.mhvd@gmail.com of in de brievenbus van de pastorie

CONTACTPERSOON BEZORGING
Truus Dijck
Posthoorn 7
7884 PA Barger-Compascuum

Klaverblad
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
23 maart
Gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, Engel Kuhl-Rolfes, fam. Langes,
Hendrik Dijck, Willy Menzen, Mariëtta Hartmann.
30 maart
Gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, Engel Kuhl-Rolfes, Willy Menzen,
Mariëtta Hartmann.
7 april
Gezusters Wielage, ouders Hartmann-Gerdes, ouders Hake-Cramer, ouders
Linneman-Rass, Karin Drent, Engel Kuhl-Rolfes, Hennie Feringa en Erwin,
ouders Rocks-Siekman, Mariëtta Hartmann.
KOSTERS
G. Wolken 0591-349033
M. v.d. Aa 0591-349144
S. Siekman 0591-859762
KOFFIEDRINKEN
Zondag 7 april
is er na de viering weer gelegenheid
om een kopje koffie te drinken in de parochiezaal.
U bent allen van harte uitgenodigd!
OPROEP
Voor locatie Barger-Compascuum,
zijn we op zoek naar misdienaars en acolieten.
Wie zou willen?
Je kunt contact op nemen met:
Marja Grummel tel: 0591-348843
FELICITATIES
Wij willen iedereen die in deze periode
iets te vieren heeft,
namens de parochie

Klaverblad
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NIEUWS VAN DE ST. THERESIA
Als introductie voor de Vastenactie 2019 met het
thema "Schoon water verandert alles",
hebben we dinsdag 5 maart met elkaar in de kerk
gekeken naar een musical.
Hieronder ziet u een paar foto's van deze musical.
Woensdag 6 maart, Aswoensdag, gaat de vastentijd van start en gaan we
ook schoolbreed werken aan het thema van de vastenactie.

Woensdag 17 april om 8.45 uur
is er een schoolviering.

U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Klaverblad
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OUDERENVIERING
Op donderdag 11 april 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
EERSTE HEILIGE COMMUNIE
In Barger-Compascuum zijn we dinsdag 26 februari begonnen met de
voorbereidingen in verband met de Eerste Heilige Communie.
Dit jaar zijn er drie kinderen van de locatie Barger-Compascuum die zich
voorbereiden op hun Eerste Heilige Communie. Dit zijn:

De kinderen zijn erg enthousiast en vinden met name het bekijken van allerlei
voorwerpen in de kerk heel erg interessant.
Tijdens de Palmpasen viering van 14 april zullen de kinderen zich nader aan
hun medeparochianen voorstellen.
SAM’S KLEDINGACTIE
De kledingactie voor Sam is dit jaar op
18 en 19 april
u kunt uw kleding inleveren tussen
15.30 - 19.00 uur
PALMPASENVIERING
Noteer vast in uw agenda:
Zondag 14 april is er in onze kerk weer de Palmpasenviering
Ook dit jaar gaan we bij goed weer, in processie met onze Palmpasenstok
vanaf het kerkhof naar de kerk.
Klaverblad
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PALMPASENSTOK VERSIEREN
Op vrijdag 12 april zijn de kinderen uitgenodigd om samen met de
gezinsvieringgroep de Palmpasenstok te versieren. Je mag dan met je stok,
versierd met crepe papier, naar de Collink komen. Hier gaan we dan het snoep
en de pinda’s aanrijgen. We beginnen na schooltijd en ouders zijn uitgenodigd
om mee te helpen. Voor ranja en een koekje wordt gezorgd.

Dus vrijdag 12 april vanaf 14.15 uur Palmpasenstok versieren.
Jij komt toch ook??
Hoe maak ik een Palmpasenstok?
Benodigdheden
• 2 dunne houten latten circa 60 en 40 cm lang
• spijkers of schroeven
• touw en smal lint
• gekleurd crèpepapier, gekleurd (breed) lint of tape
• echte bloemen of nepbloemen
• takjes buxusgroen
• punaises
• grote naald en draad (voor het rijgen van de slingers)
• pinda's, rozijnen, gekleurd snoep of gedroogd fruit
• mandarijnen
• paasversiering zoals plastic, gedecoreerde eieren
• vlaggetjes of uitgeknipte paasfiguurtjes
• een broodhaantje, zelfgebakken of gekocht bij de bakker
1. Een plat kruis maken
Neem twee houten latten of stokken. Eén stok van ongeveer 50 centimeter en
eentje van ongeveer 30 centimeter lang. Afhankelijk van de grootte van het
kind, kan de stok natuurlijk groter of kleiner worden gemaakt (bijvoorbeeld in
de
verhouding
60
centimeter
en
40
centimeter,
etc).
De langste lat (hoofdlat) ga je verticaal gebruiken, de kortste lat horizontaal.
Met de kortste lat vorm je dus een kruis op de hoofdlat, door de korte lat
ongeveer 2/3 van de onderkant, op de grote lat te bevestigen. Spijker of
schroef de latten aan elkaar vast in de vorm van een kruis of bind de latten met
touw stevig aan elkaar. Sla tenslotte bovenop de top van het kruis in het
midden een lange spijker, waarop later het broodhaantje kan worden geprikt
over de bovenkant -de kop- van de spijker heen.
De stokken moeten stevig vast komen te zitten en door het werken met spijkers
is dit echt een werkje voor volwassenen. Kinderen kunnen dit dus beter niet
zelf doen.
Klaverblad
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2. Het hout omwikkelen
Omwikkel de latten met gekleurd papier of lint, zodat je het hout niet meer
ziet. Je kunt ook leuk gekleurd (papier)tape gebruiken ervoor.
Wil je een zelfgebakken broodhaantje op je palmpaasstok, dan vind je hier
het recept: Hoe kun je zelf een broodhaantje bakken.
3. Een slinger maken
Maak met een grote naald en stevig draad, een of meerdere slinger(s) van
bijvoorbeeld pinda’s, rozijnen, eitjes, gekleurd snoep en gedroogd fruit.
Officieel worden 30 rozijnen gebruikt, die symbool staan voor de 30
zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried.
Hang de slinger aan de horizontale uiteinden van het kruis. Je kunt de slinger
met punaises in het hout vastzetten.
4. Verdere versiering
Bevestig snoepjes, fruit (zoals mandarijnen) of leuke paasversiering aan een
touw of lint. Knoop ook deze versiering aan het kruis, zodat dit losjes naar
beneden komt te hangen zoals op de voorbeeldfoto te zien is.
Het kruis kun je verder nog
versieren met vlaggetjes of
uitgeknipte paasfiguurtjes. Je
kunt de Palmpasenstok zo
mooi maken en zo rijkelijk
decoreren als je zelf wilt.
Zorg dat de stok niet te
zwaar wordt en nog makkelijk
te dragen is!
5. Het broodhaantje op de
stok zetten
Om te voorkomen dat het
broodhaantje te hard wordt
en breekt, kun je het haantje
het beste pas op de dag zelf
op de stok zetten. Prik het
broodhaantje op de spijker
bovenop het kruis en je
palmpaasstok is klaar.
Wij wensen je veel plezier
tijdens de optocht, deze
Paaszondag!
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Doorndistel 16
Klazienaveen
Tel: 0591-312223
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:
NL25 RABO 0330 6792 01

t.n.v. G.g St. Willehadus RC Kerkbijdrage
Algemeen rekeningnummer
NL71 RABO 0135 1018 32

t.n.v. Gg. St. Willehadus RC Algemeen
o.a. voor: misintenties, Klaverblad enz.

LOCATIERAAD
Voorzitter:
Gebouwen/Vicevoorzitter:
Secretaris:
Budgethouder:
Kerkhofbeheer:
Diaconie:
Liturgie/parochie-opbouw:
Catechese:

Erik Meijer
Allidus Ahlers
Theo Sewüster
Tineke Koop
Joh Heine
Mariëlle Oost
Henk Zwart
Vacant

tel: 06-51479189
tel: 0591-354093
tel: 0591-354967
tel: 0591-351643
tel: 0591-351905
tel: 0591-353036
tel: 0591-351105

REDACTIEADRES
parochiewillehadus@kpnmail.nl
CARITAS
De Parochiële Caritas verleent financiële bijstand aan personen en gezinnen
als er sprake is van een noodsituatie waarin de wettelijke bestaande
voorzieningen niet voorzien.
Contactpers.:
René Berendsen tel: 0591-353630
UITVAARTLEIDER
Dhr. B. Zomer
tel: 06-53188727
RK. Begrafenisvereniging Sint Barbara
Website:
http://rksintbarbara.nl
Klaverblad
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zondag 24 maart
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters,
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno en Greet Timmer,
Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo, Ria Teiken, ouders TeikenSchulte, overl. ouders Over-Groen, Willem Hendrik Berends, Renk Kuper,
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Jans Teiken en Marie Teiken-Twickler, Rika
Harms-Schulte, Gerhard Geerdink, Herman Sturre, Marlies Snuverink-Sturre,
Maria Margaretha Ahlers-Hoezen.
Zondag 31 maart
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters,
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Jan Kasper Heijne en Maria
Gesina Heijne-Wessel, Albert en Herman Heijne, ouders en grootouders
Wessel-Hempen, ouders Behrendt-Fischer, Anneke Behrendt, Renk Kuper,
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer,
Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Geert Hendrik
Mensen en Roelofje Mensen-Lange, Anna Geertruida Thole, Henk Thole,
Herman Sturre.
Zaterdag 6 april
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam.
Geerdink-Jansen, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, overl. ouders SturreSchrör, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno en Greet Timmer, Gerard
Mensink, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, ouders de Groot-Kaiser,
Diny Hendriks, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Geert Harm
Thole, Lenie Bentlage-Tieben, Herman Sturre, voor ouders van ongedoopt
gestorven kinderen.
KOSTER VAN DE WEEK
ma 25 mrt
ma 1 apr
ma 8 apr
ma 15 apr
ma 22 apr

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

zo 31 mrt
zo 7 apr
zo 14 apr
zo 21 apr
zo 28 apr

Diny de Roo
José Wessel
Margriet Ahlers
René Berendsen
Diny de Roo

0591-351697
06-27369058
0591-354093
0591-353630
0591-351697

PAROCHIEBUREAU
MAART
ma 25
do 28
APRIL
ma 01
Klaverblad

Tiny Hogenbirk
Tilda Heine
Tonny Thole

do 04
ma 08
do 11
ma 15

Mieke Hoesen
Tiny Hogenbirk
Christa Schut
Bernadette de Roo
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MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR
Datum
za 16 mrt
zo 24 mrt
zo 31 mrt
za 06 apr
zo 13 apr

Misdienaar/acoliet
Rianne Hoesen
Arjan Hoezen
Jo-Ann Loves
Inge Bolk
PALMPASEN

Sander Bos
Astrid Bolk

Lector
Ria de Vries
Janique Dijck
Jolien Dijck
Jorinde Wessel
EHC voorstellen

BLOEMVERSIERING
Gr 2
Gr 3
Gr 4

S. Wilkens
M. Tiben
G. Rengers
M. Tromp
M. Spijker

18 mrt

t/m

31 mrt

01 apr
15 apr

t/m
t/m

14 apr
28 apr

0591-351081
0591-353718
0591-354229
0591-354507
0591-353482

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN
Groep 3
Groep 1
Groep 2

18 mrt
01 apr
15 apr

t/m
t/m
t/m

22 mrt
05 apr
19 apr
KVE
Dinsdag 9 april
Hans Berghuis verteld over houtbewerking
en Wedeka
mei - juni

Reisje

Alle bijeenkomsten zijn in ons Parochiehuis en beginnen om 19.30 uur
GRAAG TOT DAN!
CONTACTMIDDAG
Op dinsdag 2 april 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
Klaverblad
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JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 12 APRIL 2019
M.H. Hofstra - Hölscher
G.H. Berends
F.J.M. Veldman
M.M. Bolmer-Hake
W.C. Kaiser-Hölscher
H.K.G.B.M. Neehoff
L.M. Zwaard
J.H. Thole
J.H. Geerdink

Spoel
Wissenweg
Roswinkelerkan. ZZ
Runde NZ
Runde NZ
Roswinkelerstraat
Lijsterbeslaan
Kloosterweg
Hoofdkanaal WZ

131
12
16
8
155
150
13
37
109

7881BN
7881VS
7895TS
7881JE
7881JL
7895AS
7881PN

EC
EC
Roswinkel
EC
EC
Roswinkel
EC
7881LG EC
7881AE EC

23-03-1934
26-03-1935
31-03-1932
05-04-1941
05-04-1936
05-04-1938
06-04-1927
11-04-1936
12-04-1930

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!
Als u niet wilt dat uw verjaardag vermeld wordt, kunt u dit doorgeven via
e-mail: parochiewillehadus@kpnmail.nl of tijdens openingsuren op het
parochiebureau. Dit i.v.m. de nieuwe wet op privacy.
HUISPAASKAARSEN
Ook dit jaar kunt u weer huispaaskaarsen bestellen. De poster met
afbeeldingen van de kaarsen met de afmetingen en
prijzen kunt u achterin onze St. Willehaduskerk vinden.
Ook ligt daar de opgavelijst.
Graag bestellen vóór 15 maart in verband met het tijdig
leveren voor Pasen.
De huispaaskaarsen worden dan tijdens de Paaswake
ingezegend.
PALMPASENSTOK VERSIEREN & PALMPASENVIERING
Zaterdag 13 april om 19.00 uur is de Palmpasen viering in de kerk. Kom
allen naar de gezinsviering dan maken
we er samen weer een mooie viering van
met leuke liedjes, mooie verhalen en
natuurlijk mogen de kinderen hun
Palmpasenstok meenemen en we gaan
hier mee rond door de kerk. In
onderstaand berichtje kun je lezen hoe je
je kunt opgeven als je voor de viering aan
je Palmpasenstok wilt versieren.
De gezinsvieringgroep
Klaverblad
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PALMPASENSTOK VERSIEREN
Knutselmiddag op zaterdag 13 april
Ook dit jaar organiseren we voor alle
basisschoolkinderen een Palmpasenstokknutselmiddag en wel op: zaterdag 13 maart van
17.00 tot 18.45 uur in het Parochiehuis.
Je hoeft alleen je Palmpasenstok mee te nemen die
we samen gaan versieren. Wij zorgen voor
versiering, een broodhaantje en eten.
Om 18.45 uur kunnen je ouders je dan komen ophalen en kun je meteen met
hen naar de kerk gaan.
De kosten voor deze middag zijn: € 1,50.
Je kunt je vóór zaterdag 6 april opgeven bij
Anja Emming tel: 0591-357075
of Henriëtte Bolk tel: 0591-357377
KOFFIEDRINKEN NA DE VIERING
Zondag 31 maart is er na de Eucharistieviering van 10.00 uur, koffiedrinken
in ons Parochiehuis. Ook is er dan een korte film (5 min) over de Vastenaktie.
Iedereen is daarbij van harte welkom!
INDELING KERK
Om het gemeenschapsgevoel te bevorderen verzoeken wij u om verder naar
voren te gaan zitten in de kerk. Het is voor onze pastores, maar ook voor ons
als kerkgangers, mooier om zo samen te vieren. Wij begrijpen dat u gehecht
bent aan de plaats waar u zit in de kerk maar we hopen toch dat u hierover
na wilt denken. We horen graag uw reactie.
RINGLEIDING
Al sinds vele jaren heeft onze kerk ringleiding.
Indien u een gehoorapparaat heeft met een
ringleiding mogelijkheid dan adviseren wij u om dit
te gebruiken.
Wij hebben van verschillende parochianen
gehoord dat de ringleiding perfect werkt.
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GIDS MET 10 MARIA BEDEVAART PLAATSEN IN NEDERLAND
Naar
aanleiding
van
de
vorig
jaar
georganiseerde Mariaweek, zijn we benaderd
door een schrijver uit Brabant die bezig is met
het samenstellen van een gids met 10 Maria
bedevaart-plaatsen in Nederland.
Onze kapel van Maria Hertogin van Drenthe zal
in deze gids opgenomen worden. De bedoeling
is dat de gids ergens rondom mei/juni wordt
uitgegeven. Wij houden u op de hoogte.
VAN DE LOCATIERAAD
Als locatieraad spreken we regelmatig over de verschillende
vrijwilligersgroepen. Het lijkt misschien vanzelfsprekend als we op een
willekeurige zaterdag of zondag naar de kerk gaan en alles staat klaar, de kerk
is warm en schoon, het is prachtig versierd enz enz.
Maar dit komt niet vanzelf.
Voor iedere viering zijn er minimaal 35 vrijwilligers die dit tot stand brengen
(van koorleden tot degene die collecteert, van degene die de voorbede maakt
tot de koster) Hetzelfde geldt overigens voor het onderhoud van kerk, kapel,
pastorie, parochiehuis, begraafplaats en de tuinen rondom de kerk. We zijn
dankbaar dat zoveel parochianen een bijdrage leveren aan onze St.
Willehadus-gemeenschap.
Hartelijk dank daarvoor!
VAST NOTEREN EN APART LEGGEN
Zaterdag 11 mei kunt u van 9.00 uur tot en
met 12.00 uur uw kleding inleveren.
Zoekt u vast de kleding die u niet meer
gebruikt bij elkaar. Bewaar het in zakken en
breng het zaterdag 11 mei bij de kerk.
U mag de zakken bij het hek plaatsen. De vrachtauto van Sam’s kledingactie
komt het om 12.15 uur halen.
Alvast bedankt.

Lever a.u.b. op tijd uw kopij in!
Voor het volgende Klaverblad uiterlijk:
vrijdag 22 maart!
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WATER VERANDERT ALLES.
Een weekje geleden deden wij aan de Runde de kraan open om te
• Douchen:
GEEN WATER.
• Toilet doorspoelen:
GEEN WATER.
• Storing was al gemeld bij de WMD.
• Je komt beneden, kopje thee:
GEEN WATER.
• Handen even wassen:
GEEN WATER
• Iets afnemen:
GEEN WATER.
• Afwasmachine uitpakken, in storing: GEEN WATER.
• Kopje koffie 10.00 uur:
GEEN WATER.
Het was onverwachts dus geen emmers staan ook géén flesjes water in huis.
We hadden een groot probleem maar bij ons kwam er om 12.00 uur weer water
uit de kraan en was het opgelost. We hebben nog niet eens naar het centrum
hoeven lopen om water te halen maar hebben heel eventjes het probleem
gevoeld waar de Vastenactie over gaat.
Bij ons was het water ook direct
SCHOON en veilig om te drinken maar
niet overal op de wereld is dat zo.
De Vastenactie gaat dit jaar over schoon
water dat alles veranderd voor de
mensen. Maar ook u, of jij kunt een
verandering te weeg brengen door een
bijdrage te geven voor de Vastenactie.
Het vastenzakje of enveloppe met inhoud kan ingeleverd worden in de
vastendoos (staat achter in de kerk) of bij het parochiebureau.
EEN BEETJE MINDEREN HIER KAN EEN GROOT GELUK GEVEN VOOR DAAR.

VASTENMAALTIJD
Dinsdag 2 april om 18.00 uur is de vastenmaaltijd.
Tijdens deze maaltijd krijgt u ook een film van de
Vastenaktie te zien.
U kunt zich opgeven voor de vastenmaaltijd bij het
parochiebureau of op de lijst achter in de kerk.

Iedereen is van harte welkom.
Klaverblad
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BIJDRAGE PAROCHIEBLAD 2019
Heel veel parochianen hebben al een vrijwillige bijdrage overgemaakt.
Hartelijk dank hiervoor!
Heeft u nog geen tijd gehad en bent u wel van plan om
te betalen? Uw bijdrage is van harte welkom.
Het richtbedrag dat we hiervoor vragen is € 12,50
maar élk bedrag is welkom!
Op die manier kunnen we het geld, dat we hier niet in
hoeven te stoppen, voor andere belangrijke zaken te
gebruiken.
Uw vrijwillige bijdrage betaalt u aan de locatie St. Willehadus.
LET OP: De tenaamstelling is gewijzigd!
Het bedrag kunt u overmaken op banknr:
NL71 RABO 0135 1018 32
t.n.v. Gg. St. Willehadus RC Algemeen,
m.v.v.: ‘Parochieblad’ + uw adres.
Bij voorbaat hartelijk bedankt!
NIEUWS VAN DE HOEKSTEEN
Ook dit jaar zamelen we weer oud papier in, om als
school het budget aan te vullen voor extra spel en
speelmateriaal voor de leerlingen.
We hopen dat u weer uw oud papier voor ons wilt
bewaren en het op de ophaaldagen op de
parkeerplaats voor onze kerk te willen brengen.
Data container voor oud papier op
parkeerplaats voor onze kerk:
De container is geopend op: dinsdagmorgen van ± 08.00 uur tot ± 17.00
uur en woensdagmorgen ± 08.15 uur tot ± 13.00 uur.
Plaatsen dinsdag 03 april 2019

Ophalen woensdag 4 april 2019

Alvast hartelijk bedankt voor het sparen voor onze school
Kinderen en team van basisschool ‘De Hoeksteen’

Klaverblad

Emmer-Compascuum

Pagina | 31

KLAZIENAVEEN – LOCATIE HEILIGE HENRICUS
Kerk en Parochiebureau:
Stellingstraat ZZ 4
7891 JA Klazienaveen
Telefoon: 0591-649071
Mail:
henricusparochie@hetnet.nl
Website: mariahertoginvandrenthe.nl
Kerkbijdrage, parochieblad en misintenties
NL30 RABO 0125 7013 30
t.n.v. Gg. H. Henricus RC Kerkbijdrage

LOCATIERAAD
Voorzitter:
Secretaris:
Budgethouder:
Catechese:
Diaconie:
Gebouwen:
Liturgie:
Communicatie/Gemeenschapsopbouw:

Frederikus Kuper
Vacant
Jan Dobbe
Gerda Reuvers
Ria Bakker
Henk Oost
Albert Bruinewoud
Vacant

0591-314493
0591-317268
0591-315252
0591-312080
0591-314698

REDACTIEADRES
henricusparochie@hetnet.nl

CONTACTGEGEVENS UITVAARTVERENIGING IN CHRISTO SALUS
Website:
www.uitvaartzorgics.nl
Mail:
leden@uitvaartzorgics.nl
Tel. 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 mob: 06-22480061 b.g.g.
E. Seubers-Wittendorp tel: 0591-707101 mob: 06-38965889

Klaverblad

Klazienaveen

Pagina | 32

GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zaterdag 23 maart
Jan Koop en Lies Koop-Schepers en zoon Gerard Koop, Sophia Maria
Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Maria Regina HellerWehkamp, Bennie Heidotting en Griet Heidotting Peters, Gerhardus Albertus
Plas, Johannes Bernardus Falke, Gerhard Schiphouwer.
Zondag 30 maart
Herman Heinrich Cosse en Helena Cosse-Koop, Johan Bernard Cosse en
Maria Margraretha Hoffard en zoon Bennie en schoonzoons Joop en Bennie,
overl. ouders Wübkes-Lange, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben
en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters,
Gerhardus Albertus Plas, Harm Kolmer, Jan Roufs en overl. fam. KolmerSijbom-Roufs, Johannes Bernardus Falke, Gerhard Schiphouwer.
Donderdag 04 april
Lubertus Beukers en Maria Magretha Hemel en Johannes Hermannus Hemel
en overl fam.
Zondag 07 april
Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Jan Koop en
Lies Koop-Schepers en zoon Gerard Koop, Herman Wesseling en Riekie
Heijnen, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf,
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Tinie Robben-Valke, Gerhardus
Albertus Plas, Johannes Bernardus Falke, Gerhard Schiphouwer.
Na afloop koffie in de parochiezaal.
KOSTER VAN DE WEEK
18 mrt.
25 mrt.
01 apr
08 apr

t/m
t/m
t/m
t/m

24 mrt
31 mrt
07 apr
14 apr

H. Beukers
A. Peters
M. Koop
J. Lohuis

0591-315725
0591-313627
0591-312241
0591-313286

CONTACTMIDDAG VOOR OUDEREN
Dinsdag 16 april is er de contactmiddag voor ouderen. De viering begint om
14.00 uur in de kapel en aansluitend is er weer gelegenheid tot ontmoeting
onder het genot van een kop koffie of thee.
Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer,
dan kunt u contact opnemen met mij.
Noteert u alvast volgende contactmiddag is 21 mei
Iedereen is van harte welkom.
Leo Mensen tel: 0591-317060
Klaverblad
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OUDERENVIERING
Op woensdag 17 april is er om 10.00 uur in de
Dillehof voor de bewoners van de Dillehof en de
Melde een viering. Er worden dan ook palmtakjes
uitgedeeld.
U bent van harte welkom.
ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK
za 23 mrt
zo 30 mrt
Zo 07 apr

B. Menzen
A. Heijnen
A. Verdel

0591-316132
0591-315653
0591-312976

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
Datum
di 26 mrt
vr 29 mrt
ma 01 apr
vr 05 apr
zo 07 apr
di 09 apr
vr 12 apr

Tijd
19.00 uur
13.15 uur
09.30 uur
13.15 uur
09.30 uur
20.00 uur
13.15 uur

Gelegenheid
Redactie Klaverblad
4e Les Eerste H. Communie
KBO
5e Les Eerste H. Communie
Koffiedrinken na de dienst
Omzien naar elkaar
Locatieraad
6e Les Eerste H. Communie

NIEUWS VAN DE SCHOLEN
OUD PAPIER MIDDELKOOPSCHOOL
De container staat doorlopend aan De Strijp
in het tuinbouwcentrum.
OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL
De container staat achter Top1Toys.
Tijdens de openingsuren kunt u uw papier daar brengen.
FELICITATIES
Wij willen allen die de komende periode iets te vieren
hebben, namens de parochie, van harte feliciteren.
KAARTEN
Op dinsdag 26 maart 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.
Elke laatste dinsdag van de maand.
De Zonnebloem, afd. Klazienaveen
Klaverblad
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OVERLEDEN
09 februari 2019

09 februari 2019

Henderikus Johannes Bos

Gerhard Schiphouwer

76 jaar Ransuil 114 te Emmen

92 jaar, Horizon 14 te Klazienaveen

22 februari 2019

03 maart 2019

Johannes Bernardus Falke

Herman Harms

79 jaar, van Echtenskanaal NZ 123
te Klazienaveen

74 jaar,
Schoorstraat 11 te Klazienaveen

Dat zij mogen rusten in vrede.
IMPRESSIE LOCATIERAADSVERGADERING 12 februari
Tijdens de vergadering van 12 februari komen verschillende onderwerpen aan
de orde: Er wordt gesproken over het kerkhof, de boom die verwijderd wordt
en de gedenkplaats met Mariabeeld. Er volgt nog nader overleg tussen de
kerkhofcommissie en de locatieraad.
De actie kerkbalans is in volle gang maar gaat zeker nog veel tijd kosten.
De werk groep liturgie organiseert 2 juni om 15.00 uur een Taizé viering met
als thema: Feest van de Geest.
Binnenkort zijn de eerste ouderavonden voor de Eerste Heilige Communie en
het Heilig Vormsel.
Pastor Myriam merkt op dat de vieringen met het sacrament van de
ziekenzalving over het algemeen goed bezocht wordt.
VASTENAKTIE
Als u dit Klaverblad ontvangt is de periode van vasten al begonnen. Ook dit
jaar gaan de beide basisscholen weer meedoen aan de vastenactie. Voor ons
campagneproject 2019 steunen wij waterprojecten in Niger, Congo, Sierra
Leone, Nicaraqua en Indonesië die zorgen voor infiltratie-systemen, putten,
pompen en opslagtanks.
Oplossingen die schoon water brengen bij de mensen die het nodig hebben
In dit Klaverblad treft u ook het bekende vastenzakje aan dat u kunt inleveren
in de kerk. Ook kunt u de bijdrage storten op rekeningnummer: NL21 INGB
000 000 5850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. Met uw steun wordt deze
vastenactie een succes. De vastenactie is vanaf Aswoensdag 6 maart tot
eerste Paasdag. Zoals gewoonlijk zullen de bussen voor de vastenactie bij de
zij en hoofdingang van de kerk staan. De kinderen kunnen hun vastendoosje
inleveren in de Palmzondag-dienst van14 april om 9.30 uur in de kerk. Als dit
niet gaat lukken kunnen ze het doosje ook op school inleveren.
Ria Bakker
VOM-groep H. Henricusparochie Klazienaveen
Klaverblad
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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
Kerkbijdrage, parochieblad en misintenties:
NL 81 RABO 0330 6858 56 t.n.v. Gg. H. A. v. Padua RC Kerkbijdrage

LOCATIERAAD ZWARTEMEER
Voorzitter:
Vacant
Secretaris:
Bertha Heidotting
Budgethouder:
Isabel Benjamins
Onderhoud:
Tonnie Conen
Catechese:
Vacant
Liturgie:
Vacant
Kerkhofbeheer:
Vacant

tel: 06-55335742
tel: 0591-311410
tel: 0591-318374

Marianne Keurs tel: 0591-349088 is per 1 juli 2019 officieel geen voorzitter
meer, maar zal totdat we vervanging hebben gevonden de functie van
voorzitter op zich nemen. Ook is zij contactpersoon voor catechese en liturgie
totdat we deze functies ingevuld hebben.
REDACTIEADRESSEN
mail: riabruinsma1@ziggo.nl
siebi@home.nl
BEZORGING
Dosterdstraat 63
tel: 0591-313585
LEDENADMINISTRATIE
Wijziging in de gezinssamenstelling of verhuizing graag doorgeven aan:
Harry Peters mail: hpeters@ziggo.nl tel: 0591-316324
ADM. BEGRAAFPLAATS + FONDS UITVAARTVOORZIENING
Annet Harms tel: 06-53813195
mail: r.k.begrafenisfonds@hotmail.com
Klaverblad
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zondag 24 maart
Berry Schepers, Lies Peters-Heidotting, Johan Peters en schoondochters,
Sientje Siebum-Nusse, ouders Siebers-Siebum, mevr. Sandten-Suelmann.
Zondag 31 maart
Gré Schoonbeek-Lambers, Lies Peters-Heidotting, ouders Siebers-Siebum,
Sientje Siebum-Nusse.
Zaterdag 06 april
Ouders Siebers-Siebum, Sientje Siebum-Nusse, Lies Peters-Heidotting.
De viering op dinsdag 9 april in Zwartemeer wordt verplaatst naar
woensdag 10 april om 18.00 uur.
In de Goede Week geen viering op 16 en 17 april

Vanaf 19 maart zijn de door-de-weekse Eucharistievieringen op de
dinsdag en blijven voortaan ook op de dinsdag om 19.00 uur.
OUDERENVIERING

Woensdag 27 maart 14.00 uur
Is er een Woord en Communieviering waarin
Pastor Myriam voor zal gaan.
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

25 mrt
01 apr
08 apr

t/m
t/m
t/m
t/m

Klaverblad

24 mrt
31 mrt
07 apr
14 apr

Tiny Smit
Jan Knol
Jan Siebers
Tiny Smit

0591-31 34 72
0591-31 65 78
0591-31 32 82
0591-31 34 72
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ACOLIETEN
24 mrt
31 mrt
06 apr

Jan Siebers
Geen
Marianne/Sophie
LECTOREN

24 mrt
31 mrt
06 apr

Jan Siebers
Marianne
Marianne

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
Datum
16 apr
15 apr

Tijd
20.00 uur
19.30 uur

Gelegenheid
Vergadering locatieraad
KVG
COLLECTE

Datum
Veertigdagentijd

Collecte
Bisschoppelijke vastenactie

LOCATIERAAD ZWARTEMEER
Beste parochianen van de locatie Zwartemeer,
zoals u wellicht al gehoord heeft zal ik per 1 april 2019 stoppen met de taken
als budgethouder van de locatie Zwartemeer. In de afgelopen 8 jaren heb ik
met veel plezier en inzet deze taken voor in het begin nog de parochie H.
Antonius van Padua en later de locatie Zwartemeer van de parochie Maria
Hertogin van Drenthe op mij genomen. Nu is het tijd om het stokje over te
dragen. Op het moment dat ik dit bericht schrijf is nog niet duidelijk wie deze
taak van mij zal overnemen. We hebben wel tijdelijk vervanging gevonden
maar zijn natuurlijk op zoek naar iemand die dit voor een langere tijd op zich
wil nemen.
Voelt u hier iets voor? Ik kan u melden dat de taken van de budgethouder voor
de locatie Zwartemeer het afgelopen jaar minder boekhoudkundig geworden
zijn door het in gebruik nemen van een nieuw boekhoudprogramma en het op
centraal niveau verwerken van de boekhouding. Dus als dat u
tegenhoudt….niet doen!!!
Wilt u meer informatie over wat de functie van budgethouder inhoudt neem
dan gerust contact met mij op.
Rest mij nog u allen te bedanken voor de fijne samenwerking in de afgelopen
jaren. Ik wens u alle goeds!
Een vriendelijke groet, Isabel Benjamins
Klaverblad
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OMZIEN NAAR ELKAAR
Werkgroep

aandacht voor nabestaanden
Contactpersoon:
Minie Snippe tel: 0591-314063
ZIEKEN EN BEJAARDEN BEZOEK
Wilt u bezoek tijdens uw ziekte thuis belt u dan de
contactpersonen van de werkgroep ziekenbezoek:
Annie Lübbers
Tiny Klein

tel: 0591-315529
tel: 0591-393425

Ziekenbezoeken in zieken-, verzorgings- of verpleeghuis
kunt u aanvragen via de parochietelefoon: 06-51751592
BLOEMVERSIERING
Minie Snippe
Lenie Theijken
Mieke Schepers
Beatrix Scheepbouwer

tel: 0591-314063
tel: 0591-317073
tel: 06-38315634

WIJZIGINGEN

Om zoveel mogelijk dubbele informatie te voorkomen:
Kopij datum kan men voortaan vinden in het
algemene gedeelte op pagina 3

LEDENADMINISTRATIE
Wijziging in de gezinssamenstelling of
verhuizing zie ledenadministratie op 1ste pagina
van de locatie Zwartemeer.
Klaverblad
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ZIEKENBEZOEK – BLOEMENGROET
Weet u iemand die volgens u eens extra aandacht
verdient van de parochie door middel van een
bloemetje of een bezoekje, laat het ons even weten.
Annie Lubbers
Tiny Klein

tel: 0591-315529
tel: 0591-393425

KINDERKOOR YAËLA

Kinderkoor Yaëla is druk aan het oefenen voor de presentatiedienst van
de communicantjes én vormelingen van onze locatie Zwartemeer.
Ook gaan we een aantal nieuwe liedjes instuderen.
Mocht het zo zijn dat jij denkt, die liedjes wil ik ook wel leren…..
Kom dan bij ons kinderkoor, we kunnen nog wel wat versterking gebruiken!
Uiteraard mag je gerust een keer komen kijken/ luisteren/ meedoen om te
kijken of het iets voor je is. Dit mag alleen of samen met papa en/ of mama.
Je bent in ieder geval van harte welkom!
Wanneer?
We repeteren elke woensdagavond:
17.45 – 18.30 uur (m.u.v.
schoolvakanties) in de RK kerk te
Zwartemeer.
Voor wie?
Voor alle kinderen (vanaf de
kleutergroepen tot aan de 1e /2e klas
voortgezet onderwijs, van welke
(basis)school dan ook) die houden van
zingen en zich hier ook voor inzetten!

Wat kost het?
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Wel verwachten we je inzet en enthousiasme om te zingen!
Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat graag!
Een muzikale groet namens kinderkoor Yaëla,
Mirella Peters- Burmann
Tel: 0591-311464
E- mail: mirellapetersburmann@hotmail.com
Klaverblad
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WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE
Vandaag 27 februari 2019 was het een heerlijke zonnige dag.
Volgens sommigen houdt dit verband met de verandering van
ons klimaat. Echter toen ik in 1974 moest opkomen voor
militaire dienst heb ik eind februari ook in T-shirt gelopen in
de bossen bij Oisterwijk. Het was toen ook warm voor de tijd
van het jaar.
Maar vanmiddag was er een dienst voor ouderen in de parochiezaal. En
vanwege het fraaie weer hadden ik en de dames van de werkgroep
ouderenviering op een lagere opkomst gerekend. Maar dat was helemaal niet
het geval. De opkomst was heel goed en het zaaltje was nagenoeg volledig
bezet. De dienst werd voorgegaan door pastor Myriam. En ze deed het op een
mooie en warme wijze. In haar overweging ging ze in op het thema "erbij
horen". Is hij één van ons of niet. Hoort zij er wel bij? Zo trekken wij doorgaans
lijntjes in ons dagelijks leven. Ook kinderen op school ondervinden dat als ze
afwijkende kleding dragen. Dan word je buitengesloten en hoor je er niet bij.
Zo denken we ook vaak over onze medegelovigen. Is iemand die maar één
keer per jaar naar de kerk gaat wel één van ons? En het antwoord is natuurlijk
wel. Het gaat niet om de buitenkant maar hoe je ermee omgaat en in het leven
staat.
Afgelopen zondag deed pastoor Okonek de eucharistieviering. Aan het einde
van deze viering zegende hij de as die gebruikt zal gaan worden in de viering
van Aswoensdag op 6 maart. Het was ook een viering met volkszang. En dan
valt mij elke keer op dat er heel goed meegezongen wordt. Dat is ook het geval
bij de doordeweekse viering en bij de ouderenviering. Op zich is dat een mooie
opsteker, want op dit moment treedt er maar één koor op bij de vieringen in de
weekeinden. Het kinderkoor zingt met name bij familievieringen en The Young
People treedt al een hele tijd niet meer op vanwege gezondheidsklachten van
de dirigent. Hopelijk zien we ze binnenkort weer in de kerk.
In de vorige weetjes heb ik gemeld dat in de brief van de Actie kerkbalans
vergeten is om de bankrekening te vermelden van onze locatie als u zelf uw
bijdrage wilt overmaken. Deze bankrekening staat vermeld in het parochieblad
bij locatie Zwartemeer. Bij de bankrekening staan enkele afkortingen vermeld
die niet bij iedereen bekend zijn. Gg, staat voor Geloofsgemeenschap. En RC
staat voor rekening-courant van de bank. Dan is niet iedereen bekend met
de afkorting FUV. Deze afkorting staat voor Fonds Uitvaart Voorzieningen. Bij
de oudere generatie onder ons beter bekend als" kerkhofverzekering".
Inmiddels hebben de meeste parochianen de envelop met hun
parochiebijdrage weer ingeleverd. Het grootste deel kwam binnen in de
brievenbus van de bezorger en de brievenbus van de kerk. Ook heeft een
aanzienlijk deel gebruik gemaakt van het antwoordnummer.
Klaverblad
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Op zich is dat een mooie uitbreiding van de mogelijkheden, maar er hangt
natuurlijk wel een prijskaartje aan en de posttarieven zijn tegenwoordig pittige
bedragen. Ik hoop dat degenen die hun envelop nog niet hebben ingeleverd
dat alsnog gaan doen, want wij hebben uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage heel
hard nodig. Vroeger teerde de kerk vooral op de collecten, maar door een
afnemend kerkbezoek is dat al lang niet meer de grote inkomstenbron.
We staan volgende week aan het begin van de vastentijd.
Een tijd van bezinning en onthouding.
Loesje, gaf de volgende tekst bij de veertigdagentijd.
"Modern vasten is 40 dagen zonder afstandsbediening".
Voor sommigen onder ons is dat geen prettige opmerking. Ze hebben het
zwaar en moeilijk. En je hebt soms van die dagen dat het allemaal tegenzit.
Dat je denkt, waarom overkomt mij dit. Maar hoe hard en lang je ook denkt
een antwoord krijg je niet.
En hoe moeilijk het ook is..............
GEEF NOOIT OP.................
JS
DE BANIER
Vrijdag 12 april OUD PAPIER
staat er weer een container voor oud
papier bij de basisschool De Banier, De Blokken 16.

25 T/M 29 MAART
KLEDINGINZAMELING BIJ DE BANIER
VAN 8.00 TOT 14.30
In samenwerking met bag2school houdt de banier een kledinginzameling. Dit
om geld in te zamelen voor activiteiten voor de kinderen op school en
natuurlijk om een goede tweede bestemming te geven aan uw gebruikte
kleding en dergelijke.
De kleding graag aanbieden in plastic zakken. Deze zijn eventueel
verkrijgbaar op school. Kunt u op bovenstaande tijden niet, maar heeft u wel
kleding, neem dan contact op met ons op:

ouderverenigingdebanier@gmail.com
Inzameling van gebruikte kleding, schoenen, lakens,
dekens, riemen, handdoeken, beddengoed en
handtassen
Wat mag niet: natte/kapotte kleding, enkele schoenen,
lappen, tapijt, kussens, dekbedden, speelgoed, bedrijfskleding.
Klaverblad
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COLUMN BISSCHOP VAN DEN HOUT
De handcommunie
Er is een oude tekst van bisschop Cyrillus van Jeruzalem
(† 387) over het ter communie gaan, een tekst die wellicht
een rol heeft gespeeld bij de overgang van de
tongcommunie naar de handcommunie in de jaren zestig:
“Maak van uw linkerhand een troon voor uw rechterhand,
die de Koning gaat ontvangen. Ontvang dan het Lichaam
van Christus in de holte van uw rechterhand en zeg daarbij ‘Amen’. Wanneer
ge uw ogen geheiligd hebt door het contact met dit heilige lichaam, nuttig het
dan voorzichtig en pas op, dat u er niets van verliest.” De tekst is uitgebreider
dan hier geciteerd, maar ik wil me even tot de kern van de handeling beperken,
want daar gaat het in deze column om.
Er zijn twee manieren om de heilige Communie te ontvangen: op de hand en
op de tong. Deze laatste mogelijkheid komt de laatste jaren weer langzaam
op. Dat komt vanwege de nieuwe gelovigen uit landen waar de tongcommunie
nog heel normaal is. En er is daarnaast ook een hernieuwd besef van de
heiligheid van de Communie aan het groeien. Handcommunie en
tongcommunie zijn beide goed. Als het maar eerbiedig gebeurt.
Ik denk dat de ouderen onder ons in de jaren zestig bij de overgang van de
tongcommunie naar de handcommunie, het als volgt hebben geleerd: de
communicant – dat is iedereen die de H. Communie wil ontvangen, en niet
alleen het jongetje of meisje van groep 4 – legt de handen open op elkaar; de
rechterhand onder. De bedienaar van de H. Communie toont de Hostie en zegt
daarbij: ‘Lichaam van Christus’. De communicant antwoordt met een duidelijk
‘Amen’. Dat antwoord hoeft niet overdreven te zijn, maar mag best gehoord
worden. Vervolgens legt de bedienaar de Hostie op de linkerhand van de
communicant en deze nuttigt direct met de rechterhand de H. Communie en
vouwt de handen weer. Je neemt de H. Communie niet mee de bank in. Dat is
niet eerbiedig.
Over het communiceren op de tong de volgende keer.
+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen - Leeuwarden
Klaverblad
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VASTENWANDELING – ZATERDAG 23 MAART 2019 - WEITEVEEN
Van harte nodigen we iedereen uit de
Vastenwandeling met ons mee te wandelen
door het mooie natuurgebied Bargerveen in
Weiteveen. We lopen een andere route dan
in 2018. Door de bouw van de schaapskooi en het deels nieuw ingerichte
natuurgebied is het gebied rond Weiteveen nog mooier geworden.
De Vastenwandeling is een sponsortocht dat wil
zeggen dat de deelnemers zich laten sponsoren
of zelf een bedrag geven om met de
Vastenwandeling mee te mogen lopen; de
opbrengst is bestemd voor één van de doelen
van Vastenactie van de parochie Immanuel:
projecten van Stichting Omwana Uganda die hulp bieden aan alleenstaande
moeders en hun kinderen in Oeganda.

U kunt kiezen uit twee afstanden:
5 of 10 kilometer.
De gezamenlijke start is om 10.00
uur, we vertrekken in één groep.
Vanaf 9.00 uur staat de koffie klaar
en ook na de wandeling kunt u een
kop koffie of thee drinken en een
broodje eten.
De organisatie stelt het op prijs als u zich vooraf aanmeldt in verband met de
catering. Ook op 23 maart kunt u zich vanaf 9.00 uur aanmelden en
inschrijven bij RK Kerk, Zusterweg 19, 7765 AX Weiteveen.
Dankzij sponsoring door een bakker en diverse supermarkten hebben we al 5
jaar geen deelnamekosten gevraagd en komt uw bijdrage geheel ten goede
aan Stichting Omwana Uganda; ook dit jaar hopen wij een beroep te mogen
doen op deze middenstanders.
Aanmelden voor de Vastenwandeling kan bij:
Gerard Steffens, Coevorden tel: 0524-513830
het secretariaat in Weiteveen tel. 0524-541276
of bij Marjan Tholen-Platzer tel. 0591-303945
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EERSTE KRUISWEGWANDELING NOORD NEDERLAND IN SNEEK
Van Aswoensdag 6 maart tot en met
Paaszaterdag 20 april a.s. hangen
veertien kruiswegstaties in het centrum
van Sneek. De fotokopieën op groot A1
formaat vertellen in winkels en etalages
het lijdensverhaal van Jezus uit het
Bijbels evangelie: van de veroordeling
door Pilatus tot de kruisiging en
graflegging van Jezus. Het is voor het
eerst dat in Noord-Nederland een Kruiswegwandeling in de aanloop tot Pasen
voor publiek wordt georganiseerd. Burgemeester Janneke de Vries van
gemeente zuidwest Fryslân en pastoor Peter van de Weide openen de
Kruiswegroute op Aswoensdag 6 maart a.s.. Vanaf 9.30 uur is een
Aswoensdagviering in de kapel van zorgcentrum Bonifatiushuis: het startpunt
van de Kruiswegwandeling. De officiële opening door burgemeester en
pastoor is vanaf 10.30 uur bij het Bonifatiushuis.
Stilstaan
Het woord statie komt van het Latijnse ‘statio’ dat staan of stilstaan betekent.
Bij ieder kruiswegtafereel staat een toelichting die bezoekers doet stilstaan bij
de vraag wat de lijdensweg van Christus vandaag de dag voor mensen
betekent. De tentoongestelde fotostaties zijn kopieën van de kruiswegstaties
uit de RK Sint Martinuskerk.
De kruiswegwandeling begint bij het zorgcentrum Bonifatiushuis
(Jachthavenstraat 28) en leidt deelnemers langs winkelstraten en bijzondere
locaties in de stad. Eindpunt is de Sint Martinuskerk (Singel 62). De wandeling
duurt ongeveer anderhalf uur met onderweg voldoende (horeca) gelegenheid
om uit te rusten. Op de 14 deelnemende locaties is een gratis boekwerkje
verkrijgbaar met de hele routebeschrijving.
Volendam
Het idee van een openbare Kruiswegwandeling komt van de familie Kras in
Volendam. Zij zijn eigenaar van de kruiswegstaties uit de Volendamse St.
Vincentiuskerk die in de Tweede Wereldoorlog zijn verwijderd. De familie wil
dat de kruiswegstaties ook in hedendaagse tijd hun functie hebben. Jaarlijks
worden ze in de voorbereidingstijd van Pasen in Volendam tentoongesteld. De
Kruiswegwandeling in Sneek is een initiatief van de Sint Antonius van
Paduaparochie waar de Sint Martinuskerk deel van uit maakt.
Informatie:
Sint Martinuskerk Sneek
Renate Dümmer
renate.dummer@home.nl
Klaverblad
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SALVATORKERK GRONINGEN: PASSIEMUZIEK VOOR PASEN
Werken van Bach, de Messiah van Händel en Stabat Mater in
Salvatorkerk Groningen
Op zondag 7 april 2019 is in de Salvatorkerk te Groningen een
concertprogramma met muziek gewijd aan de Lijdens-tijd en Pasen. De
aanvang is 20.00 uur, de entree is vrij en er is een deurcollecte.
Uitvoerenden zijn het
Vocaal Ensemble Flexwerk
Het Koor Vocare
Sopraansoliste
althoboïsten
organist

o.l.v. Cas Straatman.
o.l.v. Chris Fictoor.
Meike Wijma
Bindert Posthuma en
Erik Wijma
Matthew Schembri

Passiemuziek wordt uitgevoerd van o.a. Johann
Sebastian Bach, delen uit The Messiah van Händel
en het Stabat Mater in diverse versies.
Pastoor Arjen Jellema leidt de avond in en leest
teksten.
De avond is onderdeel van de Salvatorkerk serie ‘Op adem komen’.
De Salvatorkerk staat aan de Starkenborghstraat // Hora Siccamasingel in
Groningen.
Info: Chris Fictoor c.w.a.fictoor@gmail.com
Mob: 06-53799635
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Veertigdagentijd
Veertigdagen- tijd tot Pasen,
tot de winter is gegaan
en het lengen van de dagen
kou en duister gaan verjagen
en het leven op zal staan.
Veertig weken duurt het groeien
van het ongeboren kind
in de warme schoot van moeder
volheid is een nieuw begin.
Veertig jaren van een leven
zijn naar mensenmaat een tijd
om te leren en te delen
wat met moeite is verkregen,
daardoor worden mensen vrij.
Veertig dagen- tijd tot Pasen,
soms een tocht door de woestijn
om te leren en te vragen
hoe je duister kunt verjagen
om met Pasen klaar te zijn.
Veertig dagen, weken, jaren,
wachten, weten en ervaren
dat iets nieuws, verandering
met vreugd en moeite samenging.
Uit: Vierend dichterbij van Marijke de Bruijne

