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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 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EINDREDACTIE EN DRUK 

Fam. Heijnen 
tel: 0591-354116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Sluitingsdatum inleveren kopij voor het volgende nummer van het  

Klaverblad is vrijdag 26 april 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. 5 

loopt van 18 mei 2019 t/m 21 juni 2019 
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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:           Pastoor Okonek 
Vicevoorzitter:        Henk Kuhl       tel: 0591-312478 
Secretaris/Communicatie:  Mirjam Buizer      tel: 06-51751592 
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  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 

mailto:leden.mhvd@gmail.com
mailto:leden.mhvd@gmail.com
mailto:boekhouding.mhvd@gmail.com
mailto:boekhouding.mhvd@gmail.com
mailto:begraafplaatsen.mhvd@gmail.com
mailto:begraafplaatsen.mhvd@gmail.com
mailto:mariahertoginvandrenthe@gmail.com
mailto:mariahertoginvandrenthe@gmail.com
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VIERINGEN OP DE LOCATIES 
 

dag 13 & 14 april 

Palmpasen en 
Voorstellen van 
Communicantjes en 
Vormelingen 

koor 

zaterdag Zwartemeer Pastor Myriam 19.00 Yaëla 
 Emmer-Compas Pastoor Okonek 19.00 Xtra-Eigen-Wijs 

zondag Klazienaveen Pastoor Okonek 09.30 Care Free 
 Barger-Compas Pastor Myriam 09.30 Heren 

dag 18 april Witte Donderdag koor 

donderdag Emmer-Compas Pastoor Okonek  Dames/Heren 
     

dag 19 april Goede Vrijdag Kruisweg koor 

vrijdag Klazienaveen DoP 15.00  
 Zwartemeer DoP 19.00  
 Barger-Compas Pastoor Okonek 19.00 Dames  
 Emmer-Compas Pastor Myriam 19.00 Dames/Heren 

 Klazienaveen 
Pastoor Okonek 
Gaudete Kruishul. 

21.00  Jesus Freaks 
     

 

dag 20 april Paaswake MHvD koor 

zaterdag Zwartemeer Pastoor Okonek  21.30 Gemengd koor 
     

dag 21 april 1e Paasdag  

zondag Klazienaveen Pastoor Okonek 09.00 Henricuskoor 
 Barger-Compas Pastor Myriam 09.00 Dames/Heren 

 Zwartemeer Pastor Myriam 10.30 Volkszang 
 Emmer-Compas Pastoor Okonek 10.30 Dames/Heren 
     

dag 22 april 2e Paasdag MHvD koor 

maandag Barger-Compas Pastoor Okonek  09.30 Dames/Heren 
 

dag 27 & 28 april 2e zondag v. Pasen  

zaterdag Klazienaveen DoP 19.00 Samenzang  
 Barger-Compas Pastoor Okonek 19.00 Dames 
zondag Zwartemeer Pastoor Okonek 10.00 Gemengd koor 
 Emmer-Compas DoP 10.00 Dames 

dag 4 & 5 mei 3e zondag v. Pasen  

zaterdag Zwartemeer Pastoor Okonek 19.00 Gemengd koor 
 Barger-Compas Pastor Myriam 19.00 Dames 
zondag Klazienaveen Pastor Myriam 09.30 Henricuskoor 
 Emmer-Compas Pastoor Okonek 10.00 Heren 
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dag 11 & 12 mei 4e zondag v. Pasen  

zaterdag Zwartemeer DoP 19.00 Volkszang 
 Emmer-compas Pastor Myriam 19.00 Enjoy 
zondag Klazienaveen Pastor Myriam 09.30 Jesus Freaks 
 Barger-Compas Pastoor Okonek 09.30 Heren 

dag 18 & 19 mei 5e  zondag v. Pasen  

zaterdag Klazienaveen Pastoor Okonek 19.00 Care Free 
 Zwartemeer DoP 19.00 Gemengd koor 
zondag Barger-Compas DoP 09.30 Heren  

 Emmer-Compas 
Pastoor Okonek 

E.H.Communie 
10.00 

Yaëla 
Xtra-Eigen-Wijs 

dag 26 mei Parochiedag MHvD  

zondag Zwartemeer Pastoor Okonek 10.00 Alle koren 
 
Viering MHvD: Viering voor de hele parochie Maria, Hertogin van Drenthe 
DoP:      Dienst onder leiding van Parochianen 
 

 

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 
 

In de Goede Week en de week na Pasen 23 t/m 26 april 
zijn er geen door-de-weekse-vieringen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 
 

VIERINGEN DOOR DE WEEK 

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN 

Week 15 08 apr t/m 14 apr Pastor Myriam 

Week 16 15 apr t/m 21 apr Pastoor Okonek 

Week 17 22 apr t/m 28 apr Pastoor Okonek 

Week 18 29 apr t/m 05 mei Pastor Myriam 

Week 19 06 mei t/m 12 mei Pastor Myriam 

Week 20 13 mei t/m 19 mei Pastoor Okonek 

Week 21 20 mei t/m 26 mei Pastoor Okonek 
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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  
 

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 
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DOOP - WELKOM IN DE GEMEENSCHAP VAN DE KERK 
 

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

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

OPENINGSTIJDEN LOCATIEBUREAU 
 

 Barger-Compas 
Verl. Oosterdiep WZ 67 

 

0591-349051 

Emmer-Compas 
Hoofdkanaal OZ 82 

 

0591-351351 

Klazienaveen 
Stellingstraat ZZ 4 

 

0591-649071 

Zwartemeer 
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 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). 
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WOORD VAN DE PASTOOR 
 

Beste Parochianen, om die diepere betekenis van Pasen duidelijk te maken, 
wordt vaak naar symbolen gezocht. Het ontluikende voorjaar illustreert heel 
mooi hoe de natuur – die dood leek – weer tot leven komt. En Jezus zelf 
spreekt van een korrel die in de aarde valt en sterft, maar nieuw leven 
voortbrengt. Ook wordt de betekenis van Pasen vaak omschreven als ‘vanuit 
het donker naar het licht gaan’. Die vergelijkingen zijn prima, maar ze mogen 
nooit voorbij gaan aan de werkelijke gebeurtenissen van Pasen: dat Christus 
echt verrezen is, dat Hij dood was en weer leeft bij zijn Vader in de hemel.  
 

Daarmee heeft Hij voor ons het perspectief geopend op eeuwig leven bij God. 
Daarop is de Blijde Boodschap, daarop is de Heilige Schrift gebaseerd. 
Paulus zegt: als wij niet geloven dat Jezus is verrezen, dan is ons geloof                
flauwekul. Dat is de hoop die in ons als christenen leeft en die we van                        
generatie op generatie mogen doorgeven. We geloven daadwerkelijk in een  
levende God. Die naar ons omziet en uitziet. 
 
Ik weet wel dat het niet voor iedereen gemakkelijk is, om dit te geloven. Ook 
dat is niet nieuw. In het Paasevangelie lezen we al dat sommigen twijfelen.                                               
De vrouwen en de leerlingen begrijpen niet wat er aan de hand is en                                 

vluchten weg. De apostel Thomas 
wordt de ‘ongelovige’ genoemd,                               
omdat hij bewijzen wil zien. Vanaf het 
lege graf, is het mogelijk geworden                            
om de verrezen Christus persoonlijk 
te ontmoeten. Thomas heeft dat 
ervaren. Wij mogen dat óók ervaren. 
 
Omdat Christus niet dood is maar 
leeft, kunnen we Hem ontmoeten. In 
het lezen van het Evangelie. In het 
vieren van de sacramenten. En in de 

liefde en barmhartigheid tussen mensen. We hoeven ons niet druk te maken 
over de steen voor het graf, want die is er niet meer.  

 

Het graf is leeg. Christus is verrezen! 
 

In die zin mede namens pastor Myriam  
wens ik u en jullie van harte een                          

Pastoor Józef Okonek SChr 



Klaverblad  Algemene informatie Pagina | 10 

ACTIVITEITENKALENDER 
 

Datum Activiteit Locatie 

13/14 april Presentatieviering Communicantjes en Vormelingen Op elke locatie 

14 april The Emmer ComPassion Emmer-Compas 

19 mei Eerste Heilige Communie Emmer-Compas 

22 mei Gezamenlijke ouderenviering Zwartemeer 

26 mei Parochie dag MHvD Zwartemeer 

14 juni Heilig Vormsel Barger-Compas 

23 juni Gezamenlijke gezinsviering Barger-Compas 

23 juni Vrijwilligers-dag Barger-Compas Barger-Compas 

september Taizéviering: Feest van de Geest Klazienaveen 
 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Er zit maar een hele korte periode tussen deze uitgave 
en de vorige en toch is er heel wat gebeurt. 
 

De vorige keer vermeldden we al dat er wat problemen 
waren met de automatisering, waardoor de kerkbijdrage 
of de rekeningen daarvoor nog niet verstuurd waren. 

Gelukkig lijken de problemen nu helemaal opgelost, maar deze achterstand is 
natuurlijk niet gelijk weg.  
 

De maandincasso’s van januari tot en met maart zullen 
begin of half april geïnd worden, evenals de eerste 
kwartaalincasso’s. De maandincasso van april en mei 
zullen begin mei geïnd worden, evenals de tweede 
kwartaalincasso’s en de halfjaarincasso’s en naar 
verwachting ook de jaarincasso’s.  Vanaf juni loopt dan 
alles volgens schema. 
  

Daarna worden de incasso’s en rekeningen van het 
FUV van Zwartemeer opgepakt en de verlengingen 
van de begraafplaats St. Joseph in Barger-
Compascuum.  
 

U ziet wel: er wordt heel veel werk verzet door onze vrijwilligers, waarvoor wij 
heel dankbaar voor zijn. Zij laten zien dat we onze visie “Samen onderweg” 
ook in het klein waar kunnen maken. Zorg en aandacht hebben voor elkaar, 
daar gaat het toch om?  
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DODENHERDENKING TIJDENS VIERINGEN OP 4 MEI 
 

Op zaterdagavond 4 mei zijn er om 19.00 uur ‘s avonds zoals gebruikelijk 
weekendvieringen in Barger-Compascuum en 
Zwartemeer. Tijdens deze vieringen willen we 
aandacht besteden aan Dodenherdenking. We 
bidden voor de slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog en we willen ook de twee minuten 
stilte in acht nemen, gevolgd door het Wilhelmus.  

 

GREGORIAANS 
 

Op 12 mei zal de Eucharistieviering in Barger-Compascuum een viering zijn 
met Gregoriaanse en Latijnse gezangen. Het Herenkoor van de locatie St. 
Joseph zal de zang in deze viering verzorgen.  
Ook de Eucharistieviering van 1 september zal – wat zang betreft - een 
Gregoriaanse en Latijnse viering zijn. 
 

PIZZA MOVIE NIGHT !!! 
 

Heb jij ook zin om te relaxen, pizza te eten, 
gezelligheid en een kei goede film bij de kerk.                  

Dan nodigen we je uit op vrijdag 17 mei a.s. om 
19.00 uur in het parochiehuis in Emmer-Compas 
 

Dan wordt er voor alle jongeren van de hele parochie 
Maria, Hertogin van Drenthe een filmavond georganiseerd. Om ervoor te 
zorgen dat er genoeg pizza is stuur even een appje of mail als jij komt. 
Mail: janiquedijck@gmail.com      tel: 06-43526854     
 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
 

Op zondag 19 mei zullen er 21 kinderen van alle 4 locaties Maria, Hertogin 
van Drenthe gezamenlijk hun Eerste Heilige Communie doen. 
De viering is om 10.00 uur in de St. Willehaduskerk te Emmer-Compascuum. 
Pastoor Okonek zal voorgaan in deze viering en de kinderkoren van 
Zwartemeer en Emmer-Compascuum zullen gezamenlijk zingen. 

 

Iedereen is van harte welkom!!! 
 

PCI MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE 
 

Zoals wellicht wel is vernomen, zijn we bezig met het oprichten van de 
nieuwe PCI voor de parochie Maria, Hertogin van Drenthe. 
Wij zijn: Carolien Compaan, Marian Kiers, Willy Dijck, Tiny Klein, en Gonda 
Rijfkogel. Wij vormen het nieuw bestuur. 
De 2de collecte in het weekend van 13/14 april zal bestemd zijn voor PCI. 
Het rekeningnummer is: NL27RBRB0778232778 

Met vr. groet, namens PCI, Gonda Rijfkogel 
 

mailto:janiquedijck@gmail.com
mailto:janiquedijck@gmail.com
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GEZAMENLIJKE OUDERENVIERING / CONTACTDAG IN MEI 
 

In 2018 hebben we in mei een gezamenlijke ouderenviering in Emmer-
Compascuum gehad bij gelegenheid van de Maria-tentoonstelling. Dit was 
zo’n succes dat we dit jaar in mei willen herhalen. Alle bezoekers van 
ouderenvieringen en contactmiddagen zijn van harte uitgenodigd op 
woensdag 22 mei om 12.00 uur in Zwartemeer voor een bijzondere viering- en 
ontmoetingsdag. 
 

In mei zijn er geen ouderenvieringen op locatie, alleen deze gezamenlijke 
viering in Zwartemeer. Er wordt een heel leuk programma voor u voorbereid. 
Zet de datum dus alvast met grote letters in uw agenda. Wie vervoer nodig 
heeft kan dat zoals gebruikelijk melden. We kijken er naar uit u te ontvangen. 
 

Gezamenlijke ouderenviering 22 mei 12.00 uur in Zwartemeer 
 

Namens de contactpersonen van de ouderenvieringen,  
pastoor Okonek en pastor Myriam 

 

PAROCHIEDAG MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE - 26 MEI 
 

Op 26 mei is onze Parochiedag en deze zal gehouden worden in Zwartemeer, 
vanwege het 50-jarig jubileum van de Verrijzeniskerk. Er is in dat weekend één 
viering voor alle parochianen van de vier geloofsgemeenschappen. 
Het thema van deze parochie dag is: 

 

“Geloven in ontmoeten” 
 

➢ Deze Eucharistieviering is om 10.00 u in de Verrijzeniskerk.  
➢ De misintenties van alle vier locaties zullen in deze viering gelezen 

worden. 
➢ Vanuit alle locaties is er gelegenheid om samen naar Zwartemeer te 

fietsen.  
 

In het volgend Klaverblad kunt u lezen van waar en hoe laat deze fietstocht 
begint. Ook zal er vanaf iedere locatie autovervoer geregeld worden voor 
degene die niet zelf in staat is naar Zwartemeer te komen. Ook daarover kunt 
u in het volgende Klaverblad meer lezen. We hopen op een volle 
Verrijzeniskerk die dag. 
 

Aansluitend op de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Er is koffie 
en een hapje en een drankje. Ook voor de kinderen is er speelgelegenheid.  
 

➢ We zouden het mooi vinden dat u als parochiaan een bijdrage levert 
door iets te bakken voor bij de koffie of wat hapjes bij het drankje 
verzorgt.  

 

Op uw locatie zal drie weken voor de parochie dag daarvoor een intekenlijst in 
de kerk en op het locatiebureau liggen. In een volgend Klaverblad leest u ook 
hierover meer.  
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MISDIENAARSDAG 2019 

Beste misdienaars, jullie spelen als 

misdienaars en acolieten een 

belangrijke rol in onze vieringen. 

Jullie helpen en dienen in de liturgie 

en dragen bij aan een feestelijke en 

plechtige viering. Wij willen jullie 

graag uitnodigen voor een gezellige 

misdienaarsdag. Eerst zal onze 

bisschop, mgr. v.d. Hout, voorgaan 

in een eucharistieviering in de grote zaal van het attractiepark Duinen Zathe. 

Daarna gaat het programma verder in het park. Wij rekenen op een grote 

groep kinderen en jongeren. Zorg dat je erbij bent ! 

Pastoor Victor Maagd 

Bisschoppelijk gedelegeerde voor de liturgie 

Programma 

09.45 uur  Aankomst in Appelscha 

10.00 uur  Feestelijke eucharistieviering 

11.00 uur  Spelen in het attractiepark 

12.00 uur  in groepen patat eten daarna: spelen in het attractiepark 

15.30 uur  Slotbijeenkomst 

15.45 uur  Afscheid 
 

Aanmelding 

Deze misdienaarsdag kost je niets en word je aangeboden door het bisdom 

Groningen-Leeuwarden. Je krijgt deze folder toegestuurd/gemaild van het 

bisdom of van je eigen parochie. Het is de bedoeling dat je je aanmeldt bij de 

pastoor, pastoraal werk(st)er, het parochiebestuur of de contactpersoon van 

de misdienaars in jouw eigen parochie.  
 

De parochie/misdienaars-contactpersoon moet de namen van de 

misdienaars en acolieten die meegaan, doorgeven aan het bisdom. 

Bovendien is het de bedoeling dat de parochie zelf het vervoer organiseert. 

Wij vragen aan de parochies per tien kinderen minstens één volwassen 

begeleider mee te laten gaan. Het meebrengen van geld, eten of 

misdienaarskleding is niet nodig.  
 

Bij de opgave van de misdienaars en acolieten die mee gaan ook graag het 

aantal begeleiders doorgeven met de volgende gegevens:  

Naam, telefoonnummer en e-mail. Eventuele dieetwensen kunnen ook 

worden doorgegeven.  

Opgave vóór vrijdag 10 mei bij Lisette Winter: l.winter@bisdomgl.nl 

mailto:l.winter@bisdomgl.nl
mailto:l.winter@bisdomgl.nl
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HERHALING: DOE MEE MET: ‘DE HELE PAROCHIE HAAKT’ 
 

IN DE VASTENTIJD PRATEN WE OVER KERST? 
Er hebben zich al enkele dames opgegeven om mee te doen met het 
haakproject. We hebben veel kerstfiguren en er kunnen er altijd nog meer bij. 
Dus geef je op en haak mee! 
 

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. 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 inleveren,  
of bel of mail gerust dan kom ik het halen. 
Ans Berendsen: 0627535468, 0591-353630 of abpragt@hotmail.com 

Alvast hartelijk bedankt! 
 

FAMILIE BERICHTEN PAROCHIE MARIA HERTOGIN VAN DRENTHE 
 

In de Verrijzeniskerk te Zwartemeer  
is op 2 april 2019 gedoopt en gevormd 

 

Peter van der Weide 
 

Kruiwerk 103 te Klazienaveen 
 

 

Namens de 
Parochie Maria, 

Hertogin van 
Drenthe 
van harte 

gefeliciteerd met 
uw Doop en het 

H. Vormsel 

mailto:abpragt@hotmail.com
mailto:abpragt@hotmail.com
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CHRISMA-MIS MET GAVENPROCESSIE VOOR DE VOEDSELBANK 
 

De jaarlijkse wijding van heilige oliën door bisschop 
Ron van den Hout voor de kerken in het bisdom 
Groningen-Leeuwarden is op:  
 

woensdag 17 april om 19:30 uur 
in de Dominicuskerk te Leeuwarden 

(Harlingerstraat 26) 
 

Tijdens deze eucharistieviering, ook wel Chrisma-mis genoemd, zegent de 
bisschop de oliën die priesters en pastoors tijdens het kerkelijk jaar gaan 
gebruiken.   
 

Bij de ‘gaven processie’ tijdens de viering brengen parochie-
vertegenwoordigers uit het hele bisdom voedselproducten naar voren die bij 
het altaar worden uitgestald. Ze worden geschonken aan de Voedselbank 
Leeuwarden.  
 

Sacramenten   
De Chrisma-mis is altijd 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 pastorale beroepskrachten van het bisdom zijn 
uitgenodigd mee te doen. Ook parochianen komen in groten getale om het 
feest van samen kerkzijn te vieren. 
 

Parkeertip voor bezoekers: parkeergarage Oldehoofsterkerkhof 3 in het 
centrum van Leeuwarden. Contact/informatie: Lammert de Hoop, perschef 
bisdom Groningen-Leeuwarden, tel: 06-10914645 mail:l.dehoop@bisdomgl.nl 
 

KRUIS DRAGEN BIJ THE EMMERCOMPASSION PROCESSIE 14 april 
 

WILT U MEELOPEN MET DE PROCESSIE 
OF HET KRUIS EEN STUKJE DRAGEN?  

 

Dat kan! 
We starten om 17.30 uur bij de Baptistengemeente Kanaal A nz 190, als U  
later aan wilt sluiten dat kan ook we gaan via de Runde naar de 
Protestantsekerk en vervolgens naar de Katholieke kerk, Hoofdkanaal OZ 82 
Emmer-Compascuum. 
 

Uiteraard kun je ook gewoon gezellig de EmmercomPassion komen kijken, de 
deuren van de kerk gaan open op het moment dat de processie bij de kerk is 
aangekomen dit is om ongeveer 19.00/19.15 uur. 
 

Voor meer info kijk ook eens op de facebookpagina: 
The EmmercomPassion 4e editie 

 

Wij hopen jullie te zien! 

mailto:l.dehoop@bisdomgl.nl
mailto:l.dehoop@bisdomgl.nl
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KINDERPAGINA 

Maria loopt naar Jezus graf, wijs jij de weg maar aan. 
En teken met je kleurpotlood de weg die zij moet gaan. 
 
Weet je wat Maria ontdekt als ze bij het graf komt? 

 
De steen is weg, het graf is open.      Hoor, wie noemt haar naam? 
Want de Heer ligt er niet meer.       En wie ziet ze voor haar staan? 
Maria huilt, ze vraagt de engel:       Maria roept: U bent het meester! 
Waar legden ze mijn meester neer?     Jezus, U bent opgestaan! 
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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 
 
Voor alle betalingen: 

      NL15 RABO 0104 3049 52  
      t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe  
      St. Joseph  

 
 

    

 
 

LOCATIERAAD 

Voorzitter:    Benny Rijfkogel      0591-349706 
Secretaris/Vicevoorzitter:       Bennie Gustin       0591-349833 
Budgethouder:            Johan Harbers      06-15185068 
Onderhoud gebouwen :   Jan Bruins        0591-349500 
Kerkhoven:    Herman Wehkamp    0591-349082 
Communicatie:    Vacant 
Diaconie/catechese:    Marja Grummel     0591-348843 
Liturgie/gemeenschapsopbouw:   Ria Feringa       0591-349523 
 

 

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

CONTACTPERSOON BEZORGING 
Truus Dijck  
Posthoorn 7 
7884 PA Barger-Compascuum 
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 14 april                                                                             Palmpasen 
Geert Hartmann, gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, Henny Berken, 
Mariëtta Hartmann, Engel Kuhl-Rolfes, Johan Hake, ouders Berends-Lippold, 
Mariëtta Hartmann, Jan Hartmann, ouders Berken-Wesseling, ouders Bos-
Schepers. 
 

Witte Donderdag 18 april                         MHvD Emmer-Compas 19.00 uur 
 
Goede Vrijdag 19 april               Kruisweg en bloemenhulde om 19.00 uur 
 
Zaterdag 20 april                           Paaswake om 21.30 uur Zwartemeer  
 
Zondag 21 april                                                                     Pasen 09.00 uur 
Ouders Hartmann-Exel, gezusters Wielage, Minie Wubkes-Többen, ouders 
Cramer-Tubben, ouders Hartmann-Gerdes en Gert, ouders Hake-Cramer, 
ouders Linneman-Rass, ouders Heller-Benes, echtpaar Vedder-Wehkamp, 
ouders Wehkamp-Alberts, Lies Hartmann, fam. Hartmann-Hartmann, Gerard 
Koiter, Lenie Berends-Heijne, Karin Drent, Lies Griemink-Schulte, Maria 
Gezina Brijan-Lingenaar, ouders Kaiser-Wehkamp, Siny Linnemann-Dieters, 
ouders en grootouders Linnemann-Kuhl, Engel Kuhl-Rolfes, Johan Bernard 
Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, fam. Linnemann-Drees, ouders 
Heller-Bols, ouders Moorman-Kuhl, Jan Pruim, ouders Tiben-Robben, Hendrik 
Dijck, Gretha Gepken-Muter, fam. Gepken-Linneman, ouders Berends-
Hölscher, fam. Siekman-Rolfes, fam. Nijzing-Heller, ouders Berends-Lippold, 
ouders Tubben-Keizer, Mariëtta Hartmann, ouders Gepken-Veringa, ouders 
Sulman-Tappel, Mieke Gepken-Rass, Wim Grummel, Johan Hake, ouders 
Robben-Bryan, ouders Wehkamp-Keuter, Henk Wubbels, Hendrik Heller, 
Herman Mencke, Yvonne Wehkamp, echtpaar Arling-Linnemann, fam. 
Mencke-Steenhuis, fam. Hemmen-Thole, Frans Wittendorp, Jan Hartmann, 
overl. ouders van Vliet-Heijnen, ouders Berens-Wehkamp en overl. kinderen, 
ouders Suelmann-Berends, fam. Robben-Brijan, fam. Linnemann-Drees. 
 

Maandag 22 april                   2e Paasdag MHvD Barger-Compas 09.30 uur 
Ouders Feringa-Hake, Frans Wittendorp, ouders Hake-Lüken,  
ouders Borgmann-Robben. 
 

Zaterdag 27-april 
Gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, Engel Kuhl-Rolfes, Gerard 
Linnemann, Willy Menzen, Mariëtta Hartmann, Wim Wehkamp, Jan Hartmann. 
 

Zondag 5 mei 
Gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, ouders Linneman-Rass, Karin 
Drent, Engel Kuhl-Rolfes, Willy Menzen, fam. Nijzing-Heller, Mariëtta 
Hartmann, overl. ouders van Vliet-Heijnen. 
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Zondag 12 mei                                                                               Moederdag 
Gezusters Wielage, Minie Wubkes-Többen, ouders Cramer-Tubben, ouders 
Hake-Cramer, Ebelina Heller-Benes, Lenie Berends-Heijne, Karin Drent, Lies 
Griemink-Schulte, Maria Gezina Brijan-Lingenaar, Engel Kuhl-Rolfes, Johan 
Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, Jan Pruim, ouders Tiben-
Robben, Hennie Feringa en Erwin, Gretha Gepken-Muter, Maria Gesina 
Gepken-Linneman, ouders Berends-Lippold, ouders Tubben-Keizer, Mariëtta 
Hartmann, ouders Wehkamp- Keuter, Henk Wubbels, Hendrik Heller. 

 

KOSTERS 
 

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

KOFFIEDRINKEN 
 

In verband met moederdag en de Eerste Heilige Communie  
is er in de maand mei GEEN  koffie drinken na de viering! 
 

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. 

 
 

NIEUWS VAN DE ST. THERESIA 
 

Op 17 april 
is er om 8.45 uur een schoolviering. 

 

U bent hierbij allen van harte welkom! 
 

SAM’S KLEDINGACTIE 
 

De kledingactie voor Sam is dit jaar op: 18 en 19 april. 
U kunt uw kleding dan inleveren tussen 15.30 en 19.00 uur. 

Van harte 

feliciteren 

https://www.sinttheresiaschool.nl/
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PALMPASEN 
 

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. Tijdens de viering stellen de communicantjes 
en de vormelingen van dit jaar zich aan u voor. 
 

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?  
Dit kunnen jullie vinden in het vorige Klaverblad nr 3 
 

 

FAMILIE BERICHTEN 

 
Op 13 maart is overleden 

Jan Hartmann  
in de leeftijd van 74 jaar 

De crematie vond plaats op 19 maart 
 

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

We wensen de familie namens de parochie 
heel veel sterkte in de komende tijd. 

 
 

OUDERENVIERING 
 

 

In de maand mei  
is er een gezamenlijke ouderenviering 

zie blz 12 Algemene Informatie 
 

POTGRONDACTIE 
 

De potgrondactie was ondanks het slechte weer een groot succes. 
Alle 840 zakken potgrond zijn verkocht. 

Allen hiervoor hartelijk dank.
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Doorndistel 16 

Klazienaveen 

Tel: 0591-312223 
www.woonsfeerheine.nl 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://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   
 

Voor alle betalingen: 

NL25 RABO 0330 6792 01 
t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe 
St. Willehadus  

 
 

 
 

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

REDACTIEADRES:   parochiewillehadus@kpnmail.nl  
 
CARITAS 
De Parochiële Caritas verleent financiële bijstand aan personen en gezinnen 
als er sprake is van een noodsituatie waarin de wettelijke bestaande 
voorzieningen niet voorzien.  
Contactpers.:    René Berendsen tel: 0591-353630 
 
UITVAARTLEIDER 
Dhr. B. Zomer   tel: 06-53188727 
RK. Begrafenisvereniging Sint Barbara  
Website:    http://rksintbarbara.nl  
 
 
 

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

Zaterdag 13 april                                                                           Palmpasen 
Greetje Schulte-Heller, Hendrik Trip en Engelina Trip-Welling, Boelie Rouw, 
overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Henderikus Herbers, Renk Kuper, fam. Kuper-
Wolbers, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert 
Meijer, Gerhard Geerdink, Ria Kaijser-Dijck, Herman Sturre, Taeke Graafsma. 
 

Donderdag 18 april                                               Witte Donderdag 19.00 uur 
 

Vrijdag 19 april              Goede Vrijdag 19.00 uur Kruisweg en bloemenhulde 
 

Zaterdag 20 april                                    Paaswake MHvD 21.30 in Zwartemeer 
LET OP! voor deze intenties wordt gebeden in de viering van 1e Paasdag 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno en 
Greet Timmer, Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo, Henderikus 
Herbers, overl. ouders Over-Groen, Johan Herman Thole, Hendrik Wessel en 
Geertruida Wessel-Alberts, ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, Hennie 
en Riet Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, Gré van Uem-Mensink, Herman 
Heijnen en Annie Heijnen-Greve, Herman Sturre, Geert Zaan en Maria Tekla 
Zaan-Albers, Taeke Graafsma. 
 

Zondag 21 april                                                                  1e Paasdag 10.30 
Ouders Rolink-Huls en dochter Marianne, Greetje Schulte-Heller, Lucas 
Bolmer, Helena Alida Harms-Ophof, Theo van Mensvoort, ouders 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, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Theresa 
de Roo, overl. ouders Schulte-Schutte, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, 
Gerard Mensink, Jan Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne-Wessel, Pastoor 
van den Barselaar, Zuster Bernardo, ouders Bernardus Hoezen en Maria 
Susanna Hoezen-Roelfes, Ina Schuur-Wilts, Henderikus Herbers, ouders 
Behrendt-Fischer, Anneke Behrendt, Willem en Herman Buurman, overl. 
ouders Ellermann-Schutte, overl. ouders Over-Groen, ouders Over-Wubbels, 
overl. ouders Ahlers-Koop en dochter Joke, Rudolf Tiben en Helena Tiben-
Heller, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Jan Geert Meijer, Johan 
Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Henk Scheven, Henk 
en Dinie Joosten-Hulleman, Geert Harm Thole, Hennie Bredek, levenden en 
overl. fam. Bredek-Hoffard, Geert Hendrik Mensen en Roelofje Mensen-
Lange, Gerhard Geerdink, Henk Thole, Lenie Bentlage-Tieben, Tonny 
Bentlage, Theodor Bentlage, Grietje Bentlage-Tiekstra, Theodor Tieben, 
Grietje Tieben-de Jonge, Herman Sturre, Heinrich Theodor Langen,  
overl. fam. Schepers-Zoelman, overl. fam. Ter Veen-Borghuis, Taeke 
Graafsma, Ab Welling, Truus Over-Meijer. 
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Maandag 22 april                   2e Paasdag MHvD Barger-Compas 09.30 uur 
 

Zondag 28 april  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Jozef Sturre, Pastoor Franciscus Antonius Sturkenboom, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno en Greet Timmer, Hendrik Wessel en 
Geertruida Wessel-Alberts, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, 
Lenie Arling, Rika Harms-Schulte, Herman Sturre, Marlies Snuverink-Sturre, 
Taeke Graafsma. 
 

Zondag 5 mei 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Geerdink-Jansen, 
fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, overl. ouders Sturre-Schrör, Pastoor 
Franciscus Antonius Sturkenboom, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, 
Enno en Greet Timmer, Gerard Mensink, Hendrik Koop en Annie Koop-
Schoemaker, ouders de Groot-Kaiser, Diny Hendriks, Willem en Herman 
Buurman, Johan Herman Thole, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-
Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, Henk Joosten (jaargetijde) 
Geert Harm Thole, Lenie Bentlage-Tieben, Herman Sturre, Taeke Graafsma, 
Truus Over-Meijer, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen. 
 

Zaterdag 11 mei                                                                             Moederdag 
Greetje Schulte-Heller, Helena Alida Harms-Ophof, Hendrik Trip en Engelina 
Trip-Welling, Boelie Rouw, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, 
fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, 
Theresa de Roo, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Johann Hermann 
Spijker, overl. ouders Ahlers-Koop en dochter Joke, ouders Caspers-Hoezen, 
ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, fam. Kuper-Wolbers, Hennie en Riet 
Deiman-Dekkers, Jan Geert Meijer, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida 
Ellermann-Robben, Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, Ria Kaijser-
Dijck, Theodor Tieben, Herman Sturre, Geert Zaan en Maria Tekla Zaan-
Albers, Taeke Graafsma. 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

ma 15 apr t/m zo 21 apr René Berendsen 0591-353630 
ma 22 apr t/m zo 28 apr Diny de Roo 0591-351697 
ma 29 apr t/m zo 05 mei  José Wessel 06-27369058 
ma 06 mei  t/m zo 12 mei  Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 13 mei  t/m zo 19 mei  René Berendsen 0591-353630 
ma 20 mei  t/m zo 26 mei  Diny de Roo 0591-351697 
 

KOFFIEDRINKEN NA DE VIERING 
 

Zondag 5 mei is er na de Eucharistieviering van  
10.00 uur koffiedrinken in het Parochiehuis. We hopen op een 

hoge opkomst op deze Bevrijdingsdag. 
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LOCATIEBUREAU 
 

April Mei 
ma 15 Bernadette de Roo do  02 Christa Schut 
do  18 Tilda Heine ma 06 Bernadette de Roo 
do  25 Mieke Hoesen do  09 Tilda Heine 
ma 29 Tiny Hogenbirk ma 13 Tonny Thole 
 do  16 Mieke Hoesen 
  ma 20 Tiny Hogenbirk 

 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

DATUM MISDIENAAR/ACOLIET LECTOR 

za 13 apr Chantal Witteveen    Sander Bos Ria de Vries 

do 18 apr 19.00 Rianne Hoesen    Annemiek Bos Janique Dijck 

do 18 apr  
va 20.30 

Nachtelijke aanbidding 
invulling in overleg 

Pastores & lectrices 

vr 19 apr  Astrid Bolk Erik Meijer & Diny Thole 

zo 21 apr  Inge Bolk                Jo-Ann Loves Jolien Dijck 

zo 28 apr Chantal Witteveen Eric Meijer & Jorinde Wessel 

zo 05 mei Sander Bos            Annemiek Bos Ria de Vries 

za 11 mei Rianne Hoesen Diny Thole 

 

BLOEMVERSIERING 
 

Gr 4 M. Tromp 
M. Spijker 

15 apr t/m 28 apr 
0591-354507 
0591-353482 

      

Gr 1 B. de Roo 
M. Graafsma 
Lena Mencke 

29 apr t/m 12 mei 
0591-351878 
0591-224161 
0591-349057 

      

Gr 2 S. Wilkens 
M. Tiben 

13 mei t/m 26 mei 
0591-351081 
0591-353718 

 

KERKSCHOONMAAK 
 

Groep 1 23 apr t/m  27 apr 
Groep 2 21 mei t/m  25 mei 
   

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

Groep 2 15 apr t/m 19 apr 
Groep 3 29 apr t/m 03 mei 
Groep 1 13 mei t/m 17 mei 
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mei - juni    Reisje 
 

GRAAG TOT DAN! 
 

CONTACTMIDDAG 
 

In de maand mei  
is er een gezamenlijke ouderenviering 

zie blz 12 Algemene Informatie 
 

 

Overleden 
Op zaterdag 9 maart is overleden onze parochiaan  

Theodoor Ellermann 
Op woensdag 13 maart was er gelegenheid om afscheid 
te nemen. De plechtige uitvaartdienst was op donderdag 
14 maart in onze kerk waarna aansluitend de begrafenis 
plaatsvond op ons kerkhof. 
Dat hij mag ruste in vrede. 
 

******************************** 
Op dinsdag 12 maart 2019 is overleden 

Grietje Gustin-Hulshof 
De afscheidsdienst vond plaats op zaterdag 17 maart in 
de aula te Barger-Compascuum, waar zij op het 
parochiekerkhof is begraven. 
Dat zij mag ruste in vrede. 
 

We wensen de families heel veel sterkte met dit verlies. 
 

BLOEMVERSIERSTERS 
 

We zijn dankbaar dat naar aanleiding van de oproep voor 
nieuwe bloemversiersters, zich 2 dames hebben 
aangemeld om aan de groep deel te nemen.  
 

DOORDEWEEKSE EUCHARISTIEVIERING 
 

In de maand april is de doordeweekse viering nog in het Parochiehuis vanaf 
1 mei is de woensdag Eucharistieviering weer in de kerk. Het is goed om te 
zien dat er steeds meer parochianen dit half uur mee komen vieren.  
Aansluitend staat de koffie klaar voor wie wil. 

Iedereen is van harte welkom! 

KVE 

FAM. BERICHTEN 



Klaverblad  Emmer-Compascuum Pagina | 29 

 

A. Harms Wissenweg 9 7881VS EC 14-4-1935 

M.H. Steenhuis - Alberts Kloosterweg 11 7881LE EC 22-4-1942 

R. Wolbers Hoofdkanaal OZ 70 7881CM EC 23-4-1937 

W.C.M. Peerdeman -Visser Westerdiep OZ 72 7881HE EC 24-4-1939 

A. Wolbers - Dost Hoofdkanaal OZ 70 7881CM EC 26-4-1939 

R. Geerts Roswinkelerstraat 138 7895AS Roswinkel 1-5-1939 

A.M. op 't Ende - Musters Runde NZ 168 7881JL EC 8-5-1937 

G.M. Abeln - Schulte J. Abelnstraat 2 7881AH EC 11-5-1938 

J.G. Ahlers Hoofdkanaal OZ 34 7881CL EC 12-5-1937 

J.A.B. Möller Spil 41 7881BT EC 14-5-1944 

J. Thole - de Groot Wikkel 26 7881BA EC 17-5-1943 
 

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. 
 

BOEKJES VOOR VIERINGEN 
 

Al sinds vele jaren hebben we boekjes voor 
onze vieringen. U kunt hierdoor de lezingen 
volgen, meezingen met de liedjes en er 
staan altijd een aantal bezinningsteksten in 
het boekje.  
Deze boekjes kosten op jaarbasis een 

behoorlijk bedrag en helaas krijgen we, om allerlei redenen, dat bedrag niet 
binnen. De kostprijs van de boekjes is in de loop der jaren duurder geworden 
en de vraagprijs is nog altijd hetzelfde. Omdat we toch graag de boekjes willen 
houden en geen gebruik willen maken van liedbundels en aparte stencils 
verzoeken wij u om uw bijdrage voor het boekje te verhogen. Ook zullen we 
bekijken of we het aantal boekjes dat we bestellen kunnen verminderen.  
Uiteraard willen we voorkomen dat er te weinig boekjes zijn.   
 

INDELING KERK 
 

Om het gemeenschapsgevoel te bevorderen verzoeken wij u om verder naar 
voren te komen zitten. 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. 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 17 MEI 

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
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PALMPASEN & VOORSTELLEN COMMUNICANTJES 
 

Zaterdagavond 13 april 
om 19.00 uur Palmpasen-gezinsviering 

De kinderen mogen met hun versierde Palmpasenstok 
naar de kerk komen en ze kunnen dan achter in het grote 
portaal wachten om samen met pastoor Okonek en de 
acolieten binnen te komen. 
 

Tijdens de viering zullen ook de vastendoosjes 
ingezameld worden. Als de kinderen geen vastendoosje hebben mogen ze 
zelf iets knutselen of het geld in een envelopje meebrengen. En natuurlijk zal 
ons jeugdkoor Xtra-Eigen-Wijs zingen in deze gezinsviering. 
 

Ook zullen op deze dag de kinderen die dit jaar 
hun Eerste Heilige Communie ontvangen op 
zondag 19 mei om 10.00 uur in de St. 
Willehaduskerk te Emmer-Compas zich 
voorstellen. 
 

      

Wij hopen dat u allemaal met ons mee komt vieren! 
 

PERSOONLIJKE INTENTIES BIJ DE NACHTELIJKE AANBIDDING 
 

In onze Willehaduskerk is op Witte Donderdag ‘s avonds vanaf 
20.30 uur tot middernacht, de Nachtelijke Aanbidding.  
Ieder half uur wordt gebeden voor uw opgegeven persoonlijke 
intenties Tussen 22.30 en 23.00 uur is er een half uur stilte.  
 

U kunt vanaf Aswoensdag uw persoonlijke intenties inleveren: 

• in de doos achter in de kerk  

• in gesloten envelop op het parochiebureau o.v.v.  

’Nachtelijke Aanbidding’ 

• of per e-mail sturen naar parochiewillehadus@kpnmail.nl  
 

ROZENKRANS  BIDDEN IN MEIMAAND - MARIAMAAND 
 

Iedere woensdagavond in mei wordt om 18.40 uur vóór de 
eucharistieviering aan, de rozenkrans gebeden.  
Iedereen is daarbij van harte welkom, maar u kunt natuurlijk 
ook alleen voor de eucharistieviering uur komen, die om 
19.00 uur begint. Ook dan bent u van harte welkom! 
 
 

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
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GOEDE WEEK 
 

Op Witte Donderdag 18 april om 19.00 uur Eucharistieviering in onze 
Willehaduskerk. Na afloop van de viering is in dezelfde kerk vanaf 20.30 uur 
de Nachtelijk Aanbidding. We waken en bidden samen tot middernacht, 
ook voor uw eigen persoonlijke intenties.  
Ieder half uur wordt ingevuld met een gebed, een kort stukje muziek, en het 
bidden voor de persoonlijke intenties. Tussen 22.30 en 23.00 is er een half uur 
stilte. U kunt op elk gewenst tijdstip komen- en weggaan wanneer u dit wilt.  

U bent van harte welkom! 
 

Op Goede Vrijdag 19 april om 19.00 uur wordt de Kruisweg gebeden, in 
onze kerk. Dan wordt u ook in de gelegenheid gesteld om te bloemen leggen 
aan de voet van het kruis, of een kaarsje aan te steken. 
 

Daarnaast is dan om 21.00 uur de Gaudete Kruishulde in Klazienaveen. 
 

Bij beide vieringen bent u van harte welkom! 
 

Bloemen brengen op Goede Vrijdag  
De bloemen die worden gelegd aan de voet van het kruis, 
bij het kruisweg bidden, worden gebruikt voor de 
Paasversiering. Bij voorkeur graag witte en gele bloemen. 
Wij hopen dat er veel bloemen komen, zodat wij Pasen 
weer uitbundig kunnen vieren! 

 

Alvast hartelijke dank 
Wijwater 
Ook dit jaar staan er tijdens de paasvieringen, weer flesjes wijwater  
voor u klaar achter in de kerk. U kunt de flesjes meenemen na de vieringen 
 

NIEUWS VAN DE VOM 

Vastenactie 

De opbrengst van de Vastenaktie is tot nu toe € 296.36. Er zal vast nog veel 

bijkomen. U kunt uw vastenzakje wekelijks in de doos achter in de kerk doen?  
In het weekend van Palmpasen, in de gezinsviering op zaterdagavond 13 
april kunnen ook de kinderen hun vastendoosje inleveren We houden u op de 
hoogte en danken ieder voor zijn of haar bijdrage namens Vastenaktie. 
Alvast hartelijk dank!            

 

Sam’s Kledingactie voor Mensen In Nood 
Zaterdag 11 mei is weer de jaarlijkse Sam’s kledingactie vanaf 9.00 uur kunt 
u uw gesloten kledingzakken brengen. Graag opstapelen aan de kant van de 
heg voor het hek bij de kerk! De vrachtauto komt rond 12.00 uur, dus tot die 
tijd kan het gebracht worden. Ieder jaar wordt het weer besteed aan een goed 
doel. In het voorjaar en rond Pasen wil je toch vaak weer een frisse start maken 
dus begin met uw kledingkast. 
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ALVAST NOTEREN: MIDZOMERMARKT 14 JULI 
 

De Midzomermarkt is gepland op 
zondag 14 juli. U kunt het vast 
noteren in uw agenda. We 
vragen de werkgroepen en 
parochianen die hieraan mee 
willen werken, om ons te laten 
weten of we ook dit jaar weer op 
hen mogen rekenen. Graag 
horen we dat van u! U kunt het 
doorgeven per e-mail 

parochiewillehadus@kpnmail.nl 
of per telefoon op de openingstijden van het locatiebureau 0591-351351. 
We hopen er weer een gezellige dag van te maken.     
 

EEN ONDERDEEL VAN DE MIDZOMERMARKT, is de grote rommelmarkt. 
Wilt u alvast nog goed bruikbare spullen voor ons opsparen? Geen grote 
meubels, tv’s en computers! U kunt hierover contact opnemen met: 
Annie Thole   tel: 0591-351143 
Willy van Wijk  tel: 0591-353951  
 

Zij coördineren dit gedeelte. U kunt uw spulletjes bewaren en op vrijdagavond 
12 juli inleveren op het terrein van de Midzomermarkt aan de Kloosterweg. 
Kunt u het niet brengen laten ophalen.? Overleg dan met bovenstaande 
mensen om het te laten halen. Alvast hartelijk bedankt! 
 

De Financiële commissie 
 

NIEUWS VAN DE HOEKSTEEN 
 

Palmpasen 
We zijn bezig om Palmpasen stokken te maken en te versieren. Donderdag 
11 april gaan wij met deze versierde kruizen een optocht lopen door de buurt.  
Zaterdag 13 april is de gezinsviering in de kerk. Voorafgaand aan de viering 
mogen de kinderen hun stok (opnieuw) versieren. Zie bericht van de 
werkgroep gezinsviering in Klaverblad nr 3. 

 

De School-Paasviering in de kerk is 
verzet van woensdag 10 april naar 

dinsdag 16 april om 9.00 uur. 
Ouders, opa's, opa's en andere 
belangstellenden zijn  

van harte welkom! 
 
Kinderen en team van basisschool 
‘De Hoeksteen’

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
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KLAZIENAVEEN – LOCATIE HEILIGE HENRICUS 

 
 

 

Kerk en Parochiebureau: 
Stellingstraat ZZ 4 
7891 JA  Klazienaveen 
Telefoon: 0591-649071 
 
Mail:        henricusparochie@hetnet.nl 
Website: mariahertoginvandrenthe.nl 
 
Voor alle betalingen: 
NL30 RABO 0125 7013 30 
t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe 
H. Henricus  

 
 

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 
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 
 
 
 

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

Zondag 14 april 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Sophia 
Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, overl. ouders 
Siewes-Heijnen, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhardus 
Albertus Plas, Harm Kolmer, Jan Roufs en overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, 
Bernard Jozef Heinrich Hendrikson, Herman Harms. 
 

Witte Donderdag 18 april                         MHvD Emmer-Compas 19.00 uur 
 

Vrijdag 19 april 15.00 uur                                                                Kruisweg 
 

Vrijdag 19 april                                               21.00 uur Gaudete kruishulde 
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus Plas. 
 

Zondag 21 april                                                            09.00 uur 1e Paasdag 
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Angela 
Dina Ellerman en Steffen Groen, Bennie Heidotting en Griet Heidotting Peters, 
Gerhardus Albertus Plas, Herman Harms, overl. ouders Plas – Rolfes, Johan 
Schiphouwer en zoon Peter, Pastoor Middelkoop, Herman Heinrich Cosse en 
Helena Cosse-Koop, Jan Koop en Lies Koop-Schepers en zoon Gerard Koop, 
Johan Bernard Cosse en Maria Margraretha Hoffard en zoon Bennie en 
schoonzoons Joop en Bennie, Toon Veringa, Pastoor Swart, Hermannus 
Hendrikus ten Velde en Johanna Maria Wittendorp en zoon Harry en overl. 
fam., Johanna Maria Post-Lankhorst, Joop Wübkes, overl. ouders Heijnen-
Wittendorp, Annie Bakker-Roewen, overl. ouders Siewes-Heijnen, Hendrikus 
Lankhorst en Maria Helena Lankhorst-Falke en fam., overl. ouders Valke-
Tholen, Maria Regina Heller-Wehkamp, Gerhardus Hendrikus ten Velde, 
Gerhardus Albertus Plas, Bernard Jozef Heinrich Hendrikson en Alberta Agata 
Hendrikson-Germes, Theo Kempers, Herman Gerard Tieck en fam. 
 

Maandag 22 april                   2e Paasdag MHvD Barger-Compas 09.30 uur 
 

Zaterdag 27 april 
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, overl. 
ouders Tenfelde-Prinsen en overl. kinderen, overl. ouders Wübkes-Lange, 
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Maria Aleida Hoffard-Langen, 
Gerhardus Albertus Plas, Harm Kolmer, Jan Roufs en overl. fam. Kolmer-
Sijbom-Roufs. 
 

Zondag 05 mei 
Overl. ouders Heijnen-Wittendorp, Sophia Maria Magdalena van der Werf-
Tieben en Henk van der Werf, overl. ouders Bruins-Arling, overl. ouders Valke-
Tholen, Toon Loves en Annie Loves-Tholen en overl. fam. Loves en Tholen, 
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Tinie Robben-Valke, Gerhardus 
Albertus Plas. 
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Zondag 12 mei                                                                              Moederdag 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Gerard 
Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Mannus Plas 
en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Johan Schiphouwer en 
zoon Peter, Herman Heinrich Cosse en Helena Cosse-Koop, Jan Koop en Lies 
Koop-Schepers en zoon Gerard Koop, Johan Bernard Cosse en Maria 
Margraretha Hoffard en zoon Bennie en schoonzoons Joop en Bennie, overl. 
ouders Tenfelde-Prinsen en overl. kinderen, overl. ouders Mulder-Wesseling, 
overl. ouders Heijnen-Wittendorp, Sophia Maria Magdalena van der Werf-
Tieben en Henk van der Werf, Margaretha Aleida Kolmer-Kramer, overl. 
ouders Valke-Tholen, Maria Regina Heller-Wehkamp, Lubertus Beukers en 
Maria Magretha Hemel en Johannes Hermannus Hemel en overl fam., Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus Plas, Harm Kolmer, 
Jan Roufs en overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, Alberta Agata Hendrikson-
Germes. 
 

 
 

Op woensdag  17 april en 1 mei           
is er om 10.00 uur in de Dillehof voor de bewoners 
van de Dillehof en de Melde een  
viering. Op 17 april worden palmtakjes uitgedeeld. 
 

U bent van harte welkom. 
 

CONTACTMIDDAG voor OUDEREN 
 

Dinsdag 16 april is er de contactmiddag voor ouderen. De eucharistieviering 
begint om 14.00 uur in de kapel en aansluitend is er weer gelegenheid tot 
ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee. Wilt u graag komen, 
maar hebt u geen vervoer, dan kunt u contact opnemen met mij.  
                                                                           Leo Mensen tel: 0591-317060 

 

Iedereen is van harte welkom. 
In de maand mei is er een gezamenlijke ouderenviering zie blz 12 Algemene Informatie 

 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

08 apr t/m  14 apr J. Lohuis 0591-313286 
15 apr t/m 21 apr H. Beukers 0591-315725 
22 apr t/m 28 apr A. Peters 0591-313627 
29 apr t/m 05 mei M. Koop 0591-312241 
06 mei t/m  12 mei J. Lohuis 0591-313286 
13 mei t/m 20 mei H. Beukers 0591-315725 
     

FELICITATIES 
 

Wij willen allen die de komende periode iets te vieren 
hebben, namens de parochie, van harte feliciteren. 
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ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 

 
 

 
 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
 

Datum Tijd Gelegenheid 
di 16 apr 09.30 uur Mantelzorg 
 18.15 uur Voorbereiding Vormsel 
vr 19 apr 13.15 uur 7e les Eerste H. Communie 
di 30 apr 19.00 uur Redactie Klaverblad 
ma 6 mei 09.30 uur KBO 
vr 10 mei 13.15 uur 8e les Eerste H. Communie 
di 14 mei 18.15 uur Voorbereiding Vormsel 
di 14 mei 20.00 uur Locatieraad 
 

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.  

 

OVERLEDEN 
 

op 23 maart 

Anna Engel Veringa-Kolmer 

96 jaar, Weegbree 
 

Wij wensen de familie Gods kracht en zegen 
 

KAARTEN  
 

Op dinsdag 30 april 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 

 

zo 07 apr A. Verdel 0591-312976 
zo 14 apr G.Többen 0591-317515 
vr 19 apr B.Menzen 15.00 uur 0591-316132 
vr 19 apr G.Timmerman 21.00 uur 0591-317726 
za 27 apr A.Verdel 0591-312976 
zo 05 mei A.Heijnen 0591-315653 
zo 12 mei G.Többen 0591-317515 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Frlv.zcache.nl%2Fde_hemel_van_de_zonnebloem_speelkaarten-r01ac77a038d9422aa01ed74f758a6695_zaeo3_307.jpg%3Frlvnet%3D1&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.zazzle.nl%2Fzonnebloem%2Bspeelkaarten&docid=9V50yL2RXWVgYM&tbnid=0dFdk3yxog9T_M%3A&vet=10ahUKEwiKtuHnwbbgAhWS16QKHbECBFIQMwg9KAAwAA..i&w=307&h=307&itg=1&hl=nl&bih=685&biw=1438&q=zonnebloem%20speelkaarten&ved=0ahUKEwiKtuHnwbbgAhWS16QKHbECBFIQMwg9KAAwAA&iact=mrc&uact=8
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IMPRESSIE LOCATIERAADSVERGADERING 12 MAART 2019 
 

Dinsdag 12 maart kwamen de leden van de locatieraad weer samen. 
➢ Jan van Keeken en Arie Buizer gaven een PowerPoint-presentatie met 

als onderwerp financieel en automatisering. Het was een duidelijke 
uitleg over dit onderwerp.  

➢ Zoals u hebt kunnen lezen in het Klaverblad is op 11 april een 
presentatie over: Symboliek van de avondwake en uitvaart. 

➢ 4 mei is de jaarlijkse Nationale dodenherdenking. Na de plechtigheid 
aan de Mr. Ovingstraat gaat de hele stoet in een stille tocht naar ons 
kerkhof, waar stil wordt gestaan bij de monumenten van Oorlog 
slachtoffers.  

➢ Dit jaar wordt een Parochiecontact dag georganiseerd en wordt 
gehouden in Zwartemeer. Iedereen is uitgenodigd.  

➢ Zaterdag 16 maart is weer de actie potgrond.    
 

ACTIE POTGROND NAT MAAR GOED VERLOPEN 
 

Evenals voorgaande jaren hebben we ook dit jaar de verkoopactie van 
potgrond met elkaar weer tot een succes gemaakt. Hoewel het tijdens het 
uitventen regende, was de stemming er niet minder om. 
 

We hebben iets minder zakken verkocht dan vorig jaar, en daardoor was 
natuurlijk de opbrengst ook iets minder. Dit jaar hebben we 660 zakken 
besteld, maar deze zijn nog niet allemaal verkocht.  
 

We hebben wederom transportbedrijf Wittendorp bereid gevonden om een 
vrachtauto ter beschikking te stellen. Dit tegen een vergoeding voor de 
brandstof. Hierbij hartelijk dank aan de heer Wittendorp en dank aan de heer 
Dillerop, die de chauffeur was, voor de geboden hulp. 
 

De opbrengst voor dit jaar is € 680,00. Dit is natuurlijk een heel mooi bedrag 
wat zal worden bijgeschreven op de rekening van onderhoud kerk.  
Daar er op het moment van het schrijven van dit stuk nog een 50 zakken 
beschikbaar zijn kan dat bedrag nog worden verhoogd.  
Dus als u in uw tuin of op het terras aan het planten of verpoten bent gelsagen 
en u komt nog potgrond te kort, kunt u altijd even contact opnemen met 
Frederikus Kuper  tel: 0591-314493. Op is op. 
 

Allen hartelijk bedankt voor dit prachtige resultaat. 
 

Natuurlijk ook de mensen bedankt die belangeloos hun inzet hebben 
gegeven bij het rondbrengen van de zakken.  
 

We hopen volgend jaar weer op u te kunnen rekenen. 
 

                                                                                               Frederikus Kuper
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Kerk en Locatiebureau:               
De Hoven 8 
7894 BT Zwartemeer 
Telefoon: 0591-769144 
 

Mailadres: parochie.zwartemeer@gmail.com 
Website:   mariahertoginvandrenthe.nl 
 

Voor alle betalingen:  
NL 81 RABO 0330 6858 56  
t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe H. Antonius van Padua  

 
 

LOCATIERAAD ZWARTEMEER 
Voorzitter:        Vacant          (tot 1 juni) Marianne Keurs 
Secretaris: Bertha Heidotting tel: 06-55335742 
Budgethouder: Vacant (tot vervanging) Isabel Benjamins 
Onderhoud:    Tonnie Conen tel: 0591-318374 
Catechese:     Vacant  
Liturgie: Vacant  
Kerkhofbeheer: Gerben Veltrop  
 

Marianne Keurs tel: 0591-349088 is per 1 juni 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   
Email: 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 

ZWARTEMEER – LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA 

mailto:riabruinsma1@ziggo.nl
mailto:riabruinsma1@ziggo.nl
tel:0591-31
tel:0591-31
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zaterdag 13 april 
Lies Peters-Heidotting, Sientje Siebum-Nusse, ouders Siebers-Siebum, 
pa en ma Post. 
 

Witte Donderdag 18 april MHvD               Emmer Compascuum, 19.00 uur 
 
Goede Vrijdag 19 april                                             Kruisweg om 19.00 uur 
 
Paas Zaterdag 20 april                                            Paaswake om 21.30 uur 
Ouders Conen-Thöne, Johan Peters en fam. Peters-Arling, Berry Schepers. 
 

Zondag 21 april Pasen                    Woord en Comm.viering om 10.30 uur 
Geert Peters, Hendrik Peters, Gerrit en Triena Louwes, Mia Santing-Abeln, 
pa en ma Fühler-Bernsen, Lies Peters-Heidotting, fam. Heidotting, fam. 
Peters, ouders Siebum-Bürmann en Anita, ouders Siebum-Nusse, ouders 
Tieck-Rocks en kinderen, ouders Immink-Kolmer en zonen Geert en Harrie, 
Willem Strijker, ouders Lohuis-Lippold en zoon Johan, Gradus van Ommen, 
ouders Siebers-Siebum, ouders Peters-Falke en Johan en fam. 
 

Maandag 22 april 2e Paasdag MHvD         Barger Compascuum, 09.30 uur 
 

Zondag 28 april 
Sientje Siebum-Nusse, Lies Peters-Heidotting, ouders Siebers-Siebum, 
mevr. Sandten Suelmann, fam. Oortmann-Peters, fam. Lambers-Roufs. 
 

Zaterdag 04 mei 
Ouders Tieck-Rocks en kinderen, Lies Peters-Heidotting, Sientje Siebum-
Nusse, ouders Siebers-Siebum, Gradus van Ommen, Hendrik Peters. 
 

Zaterdag 11 mei 
Geert Peters, pa en ma Fühler-Bernsen, Herman en Triena Wubbels-Valke, 
Gré Schoonbeek-Lambers, Mia Santing-Abeln, Lies Peters-Heidotting, 
ouders Siebum-Bürmann en Anita, ouders Siebum-Nusse, ouders Siebers-
Siebum, Gradus van Ommen, Johan Peters en fam. Peters-Arling. 
 

 

 
 
 
 
 

COLLECTE 

Datum  Collecte 
13 en 14 april Palmzondag   PCI Parochiële Caritas Instelling MHvDr 

11 en 12 mei  Roepingenzondag 



Klaverblad  Zwartemeer Pagina | 41 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

 t/m 14 apr Tiny Smit 0591-313472 
15 apr t/m 21 apr Jan Knol 0591-316578 
22 apr t/m 28 apr Jan Siebers 0591-313282 
29 apr t/m 05 mei Tiny Smit 0591-313472 
06 mei t/m 12 mei Jan Knol 0591-316578 
13 mei t/m 19 mei Jan Siebers 0591-313282 
 

ACOLIETEN 
 

13 apr Marianne Keurs 
19 apr DoP 
20 apr Jan Siebers en Marianne Keurs 
21 apr Wander Snippe 
28 apr Bertha Heidotting 
04 mei Jan Siebers 
11 mei DoP 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Datum Tijd Naam 
15 apr 19.30 uur  KVG 
16 apr 20.00 uur Vergadering locatieraad 
 

OUDERENVIERING 
 

Woensdag 17 april 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 

 

LOCATIERAAD ZWARTEMEER   SAM`s KLEDINGACTIE 
 

Op zaterdag 11 mei is weer de jaarlijkse kledingactie Sam's 
Kledingactie. Inleveren: van 10.00 uur tot 12.00 uur bij de Kerk 
      De Hoven 8 Zwartemeer        Alvast onze dank 

LECTOREN 

13 apr Marianne Keurs 
19 apr DoP 
20 apr Marianne Keurs 
21 apr Annie Bartels 
28 apr Bertha Heidotting 
04 mei Jan Siebers 
11 mei DoP 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
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FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden                         Op 16 maart  2019 

 

Mevr. Anna Catharina Heidotting-Peters 

Eemslandweg  47 
7894 AC Zwartemeer 

in de leeftijd van 89 jaar 

                                                            Dat zij mag rusten in vrede 

 
 
 
 
 

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   tel: 0591-315529  
Tiny Klein            tel: 0591 393425 
 

Ziekenbezoeken in zieken-, verzorgings- of verpleeghuis 
kunt u aanvragen via de parochietelefoon: 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  

BLOEMVERSIERING 

             Minie Snippe tel: 0591-314063 
Lenie Theijken tel: 0591-317073 

   Mieke Schepers tel: 06-38315634 
             Beatrix Scheepbouwer  
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WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 
 

Op 14 maart was ik aanwezig bij een bijeenkomst in onze 
parochiezaal over de gang van zaken in onze locatie. Het was 
een vervolg op een eerdere bijeenkomst van een groep 
mensen uit onze locatie die proberen om samen met de nog 
zittende leden van onze locatieraad ervoor te zorgen dat het 
driemanschap waaruit onze locatie binnenkort bestaat 

voldoende steun krijgt van de werkgroepen binnen onze locatie. 
 

Maar beter zou zijn dat er een aantal personen zouden opstaan die zitting 
willen nemen in de locatieraad, want vanaf 1 april treedt de penningmeester 
Isabel Benjamins terug en per 1 juni onze voorzitter Marianne Keurs. 
 

Tijdens de bijeenkomst met zo'n 20 personen werd het idee aangedragen om 
tenminste weer 2 keer per jaar een algemene bijeenkomst te houden voor alle 
werkgroepen binnen onze locatie, zodat de werkgroepen weten wat er speelt, 
maar wat nog belangrijker is, dat ook de leden van de locatieraad gaan horen 
met welke vragen en problemen de werkgroepen zitten. Op die wijze kan men 
over en weer gevoed worden van wat er leeft en kunnen 
communicatieproblemen beter en adequater worden opgepakt. 
 

Waar communicatiestoornissen toe kunnen leiden bleek ook tijdens deze 
vergadering. Herman Lübbers had vorig jaar naar aanleiding van een preek 
van pastor Myriam zijn diensten aangeboden om de locatieraad te 
ondersteunen. Maar hij had als antwoord gekregen dat hij te oud was. Maar 
voor hulp aan de leden van de locatieraad is geen leeftijdsgrens. Dat is er 
alleen voor de leden zelf. Jammer dat het zo gelopen is. Bij het KVG is Annie 
Lübbers voorzitter. Zij vindt zichzelf eigenlijk te oud om voorzitter te zijn. Maar 
de leden willen juist dat ze blijft omdat ze het zo goed doet. Zo kan het ook. 
 

Helaas heeft zich tijdens deze vergadering niemand bereid verklaard om zitting 
te gaan nemen in de locatieraad. Wel hebben zich twee personen bereid 
verklaard om de bijeenkomsten voor de werkgroepen te gaan organiseren. 
 

Dus bij deze  

alsnog een oproep om u aan te melden als lid 
van de locatieraad. En als u dat een stap te ver 
vindt kunt u zich ook opgeven voor ondersteunende 
werkzaamheden die straks op het bordje liggen van 
de nog drie blijvende leden van de locatieraad. 
 

Wel hebben zich tijdens de bijeenkomst 2 dames gemeld die willen gaan 
assisteren bij het tellen van de collectes na afloop van een viering. 
 

Op dinsdag 19 maart is er weer een eucharistieviering door de week. Deze 
viering was tot nu toe op donderdagavond om 18.00 uur. Maar dat is vanaf 19 
maart elke dinsdag om 19.00 uur.  
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En als u daar behoefte aan heeft kunt u na afloop ook nog eens luisteren en 
bekijken hoe het gaat met de repetitie van het gemengd koor, want die oefenen 
ook elke dinsdagavond direct na afloop van de eucharistieviering. 
 

19 maart is de feestdag van de heilige Jozef, de vader van Jezus. Onze 
pastoor heeft ook als naam Jozef en voor hem is 19 maart daarom een 
feestelijke dag. Eigenlijk weten we niet zoveel van Jozef. Hij wordt maar een 
paar keer genoemd in de bijbel. We kennen hem vooral uit het kerstevangelie. 
Jozef is patroon voor heel veel beroepen, maar ook voor heel veel zaken op 
ons levenspad. 
 

Hij is behalve de patroon van de timmerlieden, de houtakker, de arbeiders, de 
meubelmakers, de ingenieurs ook de patroon van de begrafenisondernemers. 
Maar we kunnen ook tot hem bidden bij bekoringen, oogaandoeningen en 
hopeloze zaken. En vooral ook voor opvoeders, uitgeslotenen en stervenden. 
 

De eucharistieviering van 19 maart was voor deze keer in de kerk. Dat was 
vanwege het feestelijke karakter van deze viering en onder het oog van het 
beeld van de Heilige Jozef die voor in de kerk staat. Na afloop van de 
eucharistieviering was er koffie en thee in de parochiezaal. En onze pastoor 
trakteerde op heerlijk gebak. Die had hij zelf gemaakt zei hij met een knipoog. 
 

Zoals gebruikelijk wil ik weer eindigen met een aantal hopelijk inspirerende 
gezegdes van bekende en minder bekende personen. 
Etty Hillesum; 
De omstandigheden, de goede en de slechte moet men aanvaarden, wat niet 
belemmert dat men zijn leven eraan kan wijden de slechte te verbeteren. 
 

Moeder Theresa: 
Ik weet dat God me niets zal opdragen wat ik niet aankan. Ik zou alleen 
willen dat Hij niet zo'n groot vertrouwen in me had.                                JS 
 

DE BANIER 
 

Vrijdag 12 april OUD PAPIER 
staat er weer een container voor oud 

               papier bij de basisschool De Banier, De Blokken 16. 
 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE. 

 
De Banier is begonnen met de voorbereidingen voor de eerste Heilige 

Communie. Er is een goede en nauwe samenwerking tussen kerk en school.              
Er zijn drie kinderen die zich voorbereiden naar hun eerste Heilige 

Communie in onze locatie 
Heilige Antonius van Padua te Zwartemeer. 

                                               Femke Kiers 
                    Stef Uneken                                Finn Tenfelde 
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Tijdens de Palmpasen dienst (Woord en Communieviering) 
die gehouden wordt op zaterdag 13 april s' avonds om 19.00 
uur zullen deze kinderen zich voorstellen aan onze 
medeparochianen. Alle kinderen zijn uitgenodigd om met hun 
Palmpasen stok naar deze dienst te komen en om samen 
Palmpasen te vieren. Iedereen is van harte welkom. 
 

VASTENACTIE 
De kinderen van basisschool de Banier zijn weer actief voor de Vastenactie! 
Behalve het traditionele sparen, zijn ze ook weer actief het dorp in getrokken 
om geld in te zamelen voor de kerk. 
Zelfgebakken cakejes verkopen, lege flessen inzamelen, langs deuren...ze 
halen weer van alles uit de kast om voor de minder bedeelden op te komen. 
Grote hulde aan de kinderen! 
 

VIERTAFEL 
Onze viertafel op school staat nu natuurlijk ook in het teken van de 
Vastenperiode. Zodra Palmpasen naderbij komt, zullen wij een traditionele 
paasstok maken en tonen op de viertafel, alle symbolen uitgelegd. 
Daarna zal de tafel in het teken staan van het Laatste Avondmaal,  
Goede Vrijdag en natuurlijk de Paasdagen. 
 

Ook wij eindigen de Vastenperiode met een gezamenlijke 
Paasviering op 16 april in de kerk.  

Dan herdenken we de kruisiging van Christus en vieren diens opstanding. 
Ook danken we dan de kinderen en mensen die zich hebben ingezet voor de 

Bisschoppelijke Vastenactie.  

VERRIJZENISKERK ZWARTEMEER VASTENACTIE 2019 
 

SCHOON WATER VERANDERT ALLES! 
 

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee 
zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we 
kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt. In grote delen van de 
wereld is water ver weg en vaak ook onveilig.  

Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding 
en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en 
vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van 
het gebrek aan schoon, toegankelijk water. Ze lopen vaak dagelijks urenlang 
naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het meer om water te halen. 
Die tijd kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan 
of geld verdienen. 
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Vastenactie steunt diverse projecten die schoon 
water dichtbij mensen brengen. En daarmee 
worden levens blijvend veranderd!  

 

Water halen kost Afrika 40 miljard dagen... 
 

De put (zie foto) is gemaakt van afvalmateriaal door 
Bertus Gepken en aangekleed samen met 
Marianne Keurs. 
 

Bertus bedankt voor je inzet  
voor de vastenactie in onze locatie. 

 
 

LOCATIECONTACTDAG IN ZWARTEMEER 
 

De werkgroep locatiecontactdag van de locatie  
“H. Antonius van Padua” organiseert in 
Zwartemeer dit jaar op het kerkplein voor de 
Verrijzeniskerk een contactdag voor 
iedereen die maar wil komen met leuke 
activiteiten en een gezellige spulletjesmarkt.  
 

Vele parochianen staan dan weer voor ons en u klaar om 
zoals gebruikelijk er een gezellige dag van te maken. Het 
geheel zal in het teken staan van het 50-jarig jubileum van 
onze Verrijzeniskerk. Voor u en voor onze hele gemeenschap. 
 

Mede hierdoor zorgen we ervoor dat onze kinderen misschien 
over 50 jaar weer een jubileum kunnen vieren. Bedenk u: een 
kerk is het fundament van een goede en vredelievende 
samenleving.                            

                                                                                                 Werkgroep PCD 
M. Schepers-L, Th Lohuis-S, B. Kiers, P. van Olffen, R. Bruinsma 

************************************************** 
Om weer zoveel mogelijk “oude” spullen te verzamelen voor de rommelmarkt 
heeft de werkgroep besloten u de mogelijkheid te bieden om uw 2e hands 
artikelen in te leveren bij de kerk. Voorjaar is de tijd voor een grote 
schoonmaak. Duurzaamheid door hergebruik van gebruiksgoederen. Zeer 
milieuvriendelijk.  

U kunt hiervoor een afspraak maken met  
Johan Peters   Vl. van Echtenskanaal nz 15   tel: 0591-317570 

 

De werkgroep Rommelmarkt:  
Johan Peters, Tonnie Fuhler en Jannes Kuhl 

 

De redactie Zwartemeer wenst iedereen 
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De tongcommunie en de zegen 
De hele reeks van columns over de Kerk wil ik afsluiten 
met een tekst over het ontvangen van de H. Communie 
op de tong. Deze manier van communiceren komt de 
laatste jaren op. Er is bijna geen eucharistieviering 
waarin niet iemand op de tong de H. Communie ontvangt. 
 

Ook de tongcommunie is een goede en eerbiedige 
mogelijkheid en mag best weer gepraktiseerd worden. Het is mijn persoonlijke 
overtuiging dat het geloof in de werkelijke aanwezigheid van Christus in het 
heilig Brood schade heeft opgelopen toen gelovigen plotseling de Communie 
met de handen mochten aanraken. Dat de handcommunie werd 
geïntroduceerd, begrijp ik wel: het kan gemakkelijker hygiënisch plaats vinden. 
 

Wat te doen als je de H. Communie niet wilt of kunt ontvangen? Er is dan de 
mogelijkheid om naar voren te komen en te vragen om de zegen. Je vouwt 
dan je armen kruislings voor de borst en houdt daarbij eventueel het 
liturgieboekje in je hand. De priester of degene die de Communie uitreikt maakt 
dan een kruisteken op je voorhoofd. Het is natuurlijk ook mogelijk om gewoon 
in de bank te blijven zitten en in stilte te bidden. Je kunt je ook in gebed 
verbonden voelen met God en de aanwezigen en met wat er gevierd wordt.  
 

Een katholieke viering is een openbare bijeenkomst. Iedereen is welkom om 
erbij aanwezig te zijn. Ieders aanwezigheid, gebed en betrokkenheid wordt op 
prijs gesteld. De verbondenheid met een overledene en de familie of met het 
huwelijkspaar blijkt al uit de aanwezigheid op zich en hoeft zich niet per se te 
uiten in de gang naar de H. Communie. Ik zou willen pleiten voor wat meer 
vrijheid en diversiteit in de participatie in de liturgie.  
 

De reeks columns over de Kerk sluit ik hiermee af. In de columns over de Kerk 
zat een zekere opbouw en samenhang. Ik hoop dat u dat hebt ontdekt. 

 
+ Ron van den Hout 

bisschop van Groningen - Leeuwarden 
 

COLUMN BISSCHOP VAN DEN HOUT 



 

 

 
Na Pasen 
 

Zoals Maria Jezus had ervaren  
ervoeren anderen Hem,  
zijn leerlingen, zijn vrienden  
–Hij was er en Hij was er niet,  
nabij en ver- 
 

Veertig dagen lang  
verscheen Hij hen,  
het duurde meestal even  
voor zij Hem herkenden. 

Maar als zij het vertelden  
werden zij niet geloofd 

 

Wat in Hem aan hen verscheen,  
verschijnt nog steeds aan ons,  
tot op vandaag. 

 

Als wij dat zien, als wij dat horen,  
verschijnt aan ons een beeld van God,  
verschijnt het Andere,  
dat wat ongrijpbaar  is. 

Maar als wij dat vertellen  
worden wij niet geloofd. 

 
 

Uit: Vierend dichterbij van Marijke de Bruijne 


