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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 31 mei 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. 6
loopt van 22 juni 2019 t/m 26 juli 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:
Vicevoorzitter:
Secretaris/Communicatie:
Penningmeester:
Lid Gebouwen:
Lid Kerkhoven:
Lid Catechese en
Gemeenschapsopbouw:
Lid Liturgie:
Lid Diaconie:

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

tel: 0591-312478
tel: 06-51751592
tel: 06-51614143
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
dag
zaterdag
zondag

18 & 19 mei
Klazienaveen
Zwartemeer
Barger-Compas
Emmer-Compas

5e zondag v. Pasen
Pastoor Okonek
19.00
DoP
19.00
DoP
09.30
Pastoor Okonek
10.00
E. H. Communie

dag

26 mei

zondag

Zwartemeer

6e zondag van Pasen
Pastoor Okonek
10.00

dag

30 mei

Hemelvaart

donderdag

Klazienaveen

Pastoor Okonek

dag
zaterdag

1 & 2 juni
Klazienaveen
Barger-Compas
Zwartemeer
Emmer-Compas

dag

8 & 9 juni
Zwartemeer
Emmer-Compas
Klazienaveen
Barger-Compas
10 juni

7e zondag van Pasen
Pastoor Okonek
19.00
Pastor Myriam
19.00
Pastor Myriam
10.00
Pastoor Okonek
10.00
Pastoor Okonek
14.30
Poolse viering
Pinksteren
Pastoor Okonek
19.00
Pastor Myriam
19.00
Pastor Myriam
09.30
Pastoor Okonek
09.30
2e Pinksterdag Mariavesper

maandag

Emmer-Compas

Bisschop v.d. Hout

dag

14 juni

Heilig Vormsel

vrijdag

Barger-Compas

Bisschop v.d. Hout

dag
zaterdag

dag
zaterdag

15 & 16 juni
Zwartemeer
Emmer-Compas
Klazienaveen
Barger-Compas
22 & 23 juni
Zwartemeer

zondag

Barger-Compas

Heilige Drie Eenheid
Pastor Myriam
19.00
Pastoor Okonek
19.00
Pastoor Okonek
09.30
Pastor Myriam
10.00
Sacramentsdag
Pastoor Okonek
19.00
Pastoor Okonek
10.00
Gezinsvier. MHvD

zondag

Parochiedag MHvD

Klazienaveen
dag
zaterdag
zondag

zondag

09.30

Care Free
Gemengd koor
Heren
Yaëla
Xtra-Eigen-Wijs

Alle koren
MHvD
koor
Herenkoor
Samenzang
Herenkoor
Gemengd koor
Dames

Gemengd koor
Dames/Heren
Henricuskoor
Dames/Heren

15.00

Dames/Heren

19.00

Jesus Freaks
Volkszang
Enjoy
Henricuskoor
Dames
Gemengd koor
Yaëla
Xtra-Eigen-Wijs

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

Algemene Informatie

Pagina | 5

VIERINGEN DOOR DE WEEK
Pastoor Okonek zal in de doordeweekse-viering voorgaan op iedere:
Dinsdag 19.00 uur locatie H. Antonius van Padua te Zwartemeer
Woensdag 19.00 uur locatie St. Willehadus te Emmer-Compascuum
Donderdag 19.00 uur locatie H. Henricus te Klazienaveen

Let op:
Voor Zwartemeer dinsdag 28 mei en Emmer-Compas woensdag 29 mei
is er geen doordeweekse-viering.
Voor Zwartemeer wordt de viering van dinsdag 4 juni verplaatst naar
woensdag 5 juni om 18.00 uur.
Datum
04 juni
05 juni
13 juni
18 juni

Tijd
14.00
10.00
14.00
14.00

Ouderenviering op locatie
Parochiehuis Emmer-Compas
Dillehof Klazienaveen
Dagkappel Barger-Compas
Dagkappel Klazienaveen

Voorganger
Pastoor Okonek
Pastoor Okonek
Pastor Myriam
Pastor Myriam

ACTIVITEITENKALENDER
Datum
19 mei
22 mei
26 mei
10 juni
14 juni
23 juni
23 juni
14 juli
25 aug
01 sept
sept

Tijd
10.00
12.00
10.00
15.00
19.00
10.00
14.00

Activiteit
Eerste Heilige Communie
Gezamenlijke ouderenviering
Parochie dag
Maria Vesper
Heilig Vormsel
Gezamenlijke gezinsviering
Vrijwilligersdag Barger-Compascuum
Midzomermarkt
Locatie-contactdag
Euch. met Gregoriaanse en Latijnse gezangen
Taizéviering: Feest van de Geest

Locatie
Emmer-Compas
Zwartemeer
Zwartemeer
Emmer-Compas
Barger-Compas
Barger-Compas
Barger-Compas
Emmer-Compas
Zwartemeer
Barger-Compas
Klazienaveen

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN
Week 20
13 mei
t/m 19 mei
Pastoor Okonek
Week 21
20 mei
t/m 26 mei
Pastoor Okonek
Week 22
27 mei
t/m 02 juni
Pastoor Okonek
Week 23
03 juni
t/m 09 juni
Pastor Myriam
Week 24
10 juni
t/m 16 juni
Pastor Myriam
Week 25
17 juni
t/m 23 juni
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
Klaverblad
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AFWEZIGHEID PASTOR MYRIAM
Van 23 t/m 28 mei is pastor Myriam afwezig in verband
met vakantie. Als u dringende vragen hebt, kunt u zich
tot pastoor Okonek wenden. Deze neemt tijdens deze
periode ook de uitvaartwacht waar.
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
Klaverblad
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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

Emmer-Compas

Klazienaveen Zwartemeer

Verl. Oosterdiep WZ 67 Hoofdkanaal OZ 82 Stellingstraat ZZ 4

0591-349051
Maandag

0591-351351

0591-649071 0591-769144

11.00-12.00

18.15-18.45

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

De Hoven 8

18.30-19.00
18.30-19.30

11.00-12.00
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).
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WOORD VAN DE PASTOR
Pasen
Met Pasen is het ooit begonnen. Leerlingen van Jezus, wanhopig na zijn
arrestatie en marteldood, kwamen tot het besef dat daarmee het verhaal van
Jezus niet afgelopen was. Ze hebben de opgestane Heer ontmoet en dat heeft
hen en heel hun leven veranderd. Het was zo’n geweldige ervaring dat ze er
niet over konden zwijgen en de Paasboodschap gingen verkondigen.
Hun boodschap luidt: God heeft Jezus, die door mensen was gedood, doen
opstaan uit de doden. Jezus is als Zoon en Gezalfde van God zo nauw met
God verbonden dat die relatie niet vernietigd kan worden door de dood. De
opstanding van Jezus is voor de leerlingen ook de garantie dat de liefde sterker
is dan de dood. De liefde waarmee God ons liefheeft, kan ook niet door de
dood worden vernietigd. De dood is slechts een poort naar de eeuwige relatie
met God. Een prachtige boodschap, een hoopvolle boodschap!
Terecht dat we op Pasen en in de Paastijd Halleluja jubelen en zingen!
Maar daarmee is ons Paasgeloof geen magische pleister voor alle wonden. Zo
van: geloof maar dat het beter wordt en hocus pocus: het lijden is over en
iedereen is weer blij. Ons Paasgeloof zegt wel dat er nieuw leven mogelijk is
na sterven of verlies. Maar niet dat sterven of verlies geen pijn doet of zou
doen. Het hoort erbij. Maar ongemerkt kan er tijdens een periode van rouw,
pijn, onzekerheid toch weer nieuw leven in ons groeien, of gaan we een nieuw
perspectief zien. We zien de zon weer schijnen, de bloemen uitbundig bloeien
en kunnen weer van het leven gaan houden.
Ons Paasgeloof neemt zo het leven met alles wat dat meebrengt serieus. En
het zegt ons: er kan geen lijden zo groot zijn, geen dal te diep, geen wanhoop
zo groot of Jezus heeft het meegemaakt. Hij kent ons lijden, Hij is solidair met
ons. En in moeilijke tijden kunnen we misschien dan niet uit de grond van ons
hart halleluja jubelen, maar we worden niet alleen gelaten in ons lijden, ons
lijden is niet uitzichtloos. Ons Paasgeloof geeft ons ook hoop.
Moge dit Paasgeloof in ons
groeien, ons inspireren
en dragen door
mooie en moeilijke tijden.
Mede namens pastoor Okonek
wens ik u nog een zalige Paastijd.
Pastor Myriam
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Het zijn drukke tijden. Gelukkig begint de automatisering
nu echt te lopen, zoals u waarschijnlijk al gemerkt heeft.
De incasso’s lopen en de achterstand daarbij is
ingelopen. Wat blijft is het versturen van rekeningen naar
de mensen, die zelf willen betalen. Dit is echter wel een
grote uitdaging, omdat (gelukkig) veel mensen, hun toezegging al hebben
overgemaakt. We willen natuurlijk mensen niet onnodig een rekening sturen,
dus dit vraagt nogal veel uitzoekwerk. Als u dus nog wacht op uw rekening,
weet dan dat het nog even duurt, maar dat we u niet vergeten.
Daarnaast heeft het bestuur versterking
gekregen. We hebben nu weer een
penningmeester. Ter introductie van
zichzelf schrijft hij het volgende:
Beste mede parochianen,
Mijn naam is Jan van Keeken en ik ben ruim
een maand geleden door de Bisschop
benoemd als penningmeester van onze parochie.
Ik woon nu ruim een jaar, samen met mijn vrouw, in Emmer-Compascuum. Ik
ben 6 jaar geleden gepensioneerd als afdelingsdirecteur van een hogeschool
en ben bedrijfseconoom.
Ik weet uit ervaring dat een fusie, zoals die in onze parochie heeft
plaatsgevonden, een proces is van geven en nemen en ik hoop een goede
relatie op te kunnen bouwen met de locatieraden, alle vrijwilligers en mijn
medebestuursleden om de parochie Maria, Hertogin van Drenthe financieel
gezond te houden.
Helaas moeten we binnenkort ook weer afscheid nemen van een bestuurslid:
Raimond Berends heeft aangegeven zijn functie niet langer meer te kunnen
vervullen. We zijn dankbaar voor wat Raimond allemaal gedaan heeft voor de
parochie en in het bijzonder voor zijn portefeuille: Gebouwen. We wensen
Raimond veel succes in zijn nieuwe baan en we hopen hem nog veel te zien
tijdens parochie-activiteiten.
Tot slot wil ik noemen dat één van onze parochianen, René Berendsen, een
koninklijke onderscheiding heeft ontvangen, o.a. voor zijn werkzaamheden
voor onze parochie, met name voor en in de geloofsgemeenschap St.
Willehadus. René gefeliciteerd met deze onderscheiding en heel erg bedankt
voor wat je al die jaren hebt gedaan en we hopen dat je je nog lang voor ons
wilt en kunt blijven inzetten.
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FAMILIE BERICHTEN PAROCHIE MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE
Op 22 april 2019 is gedoopt
in de St. Josephkerk van Barger-Compascuum

Fern Foekens
geboren op 19 juli 2018
zoon van Rob Foekens en Inge Kiers-Foekens
Posthoorn 18 te Barger-Compascuum
Namens de Parochie
Maria, Hertogin van Drenthe
van harte gefeliciteerd met de
doop van uw zoontje.
EERSTE HEILIGE COMMUNIE en HEILIG VORMSEL

Eerste Communie
Op zondag 19 mei om 10.00 uur

in St. Willehadus kerk te Emmer-Compascuum
zullen 21 kinderen van onze vier locaties van de Parochie Maria, Hertogin van
Drenthe gezamenlijk hun Eerste Heilige Communie ontvangen.
Pastoor Okonek zal voorgaan in deze viering en de kinderkoren van
Zwartemeer en Emmer-Compascuum zullen gezamenlijk zingen.

Iedereen is van harte welkom!!!

Heilig vormsel
Op vrijdag 14 juni om 19.00 uur
in de St. Josephkerk te Barger-Compascuum
zullen 18 kinderen van 3 locaties van onze parochie Maria, Hertogin van
Drenthe gezamenlijk hun H. Vormsel ontvangen. Bisschop Mgr. van den Hout
zal voorgaan in deze viering en de Jesus Freaks zal samen met een aantal
jongeren zorgen voor de muzikale begeleiding.
Het zou fijn zijn dat veel parochianen meevieren om deze kinderen te laten
zien dat zij erbij horen en deel uitmaken van onze geloofsgemeenschap.

Van harte welkom allemaal !!!
Klaverblad
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GEZAMENLIJKE OUDERENVIERING / CONTACTDAG IN MEI
Op woensdag 22 mei is er een gezamenlijke viering- en ontmoetingsdag voor
ouderen in Zwartemeer. Deze dag begint om 12.00 uur.
Kinderen van basisschool de Banier zullen pannenkoeken bakken en het
belooft een lekkere en gezellige maaltijd te worden.
Na de maaltijd zullen pastoor Okonek en pastor Myriam samen voorgaan in
de viering. En na de viering is er gelegenheid voor nog meer ontmoeting en
gezelligheid onder het genot van een kop koffie of thee.
Wilt u zich van tevoren opgeven bij de contactpersoon van uw eigen locatie?
Zij zullen zo nodig ook vervoer regelen.
Voor Barger-Compascuum:
Voor Emmer-Compascuum:
Voor Klazienaveen:
Voor Zwartemeer:

Minie van der Aa
Mieke Hoesen
Leo Mensen
Gretha Suelmann
Mieke Peters

tel: 0591-349144
tel: 0591-352408
tel: 0591-317060
tel: 0591-315298 of
tel: 0591-315383

We hopen dat het gezellig druk wordt
en velen van u te mogen ontvangen!
Gezamenlijke ouderenviering
22 mei 12.00 uur Zwartemeer
Namens de contactpersonen van de
ouderenvieringen en mede namens pastoor Okonek,
pastor Myriam
PAROCHIEDAG MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE - 26 MEI
Op 26 mei is onze parochie dag voor alle locaties van de parochie Maria
Hertogin van Drenthe in Zwartemeer. De eucharistieviering begint om 10.00
uur en is in de Verrijzeniskerk van Zwartemeer, die dit jaar 50 jaar bestaat.
Het thema van de viering is “Geloven in ontmoeten”. Alle parochiekoren en
ook misdienaars zullen hun medewerking verlenen aan deze dienst. Voor
basisschoolkinderen is er een kindernevendienst. De misintenties van alle
locaties worden in deze dienst gelezen.
U bent allen van harte welkom !
U bent in de gelegenheid om op 26 mei samen met andere parochianen naar
Zwartemeer te fietsen. We vertrekken om 8.45 uur vanaf de Willehaduskerk,
om 9.15 uur vanaf de St. Josephkerk en ook om 9.15 uur vanaf de
Henricuskerk.
Na de eucharistieviering is er een gezellige nazit bij de Verrijzeniskerk.
Parochianen hebben daarvoor zelf iets gemaakt voor bij de koffie en ook de
hapjes bij het drankje zijn door parochianen verzorgd. Ook voor de kinderen is
er genoeg te doen
Klaverblad
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MARIA VESPER en PRESENTATIE MARIABOEK
Onze Bisschop van den Hout gaat voor in onze jaarlijkse Mariavesper, op
tweede Pinksterdag 10 juni om 15.00 uur
in de St. Willehaduskerk te Emmer-Compascuum.
Aansluitend is de traditionele processie door de tuinen van de kerk die ons
brengt bij de kapel van Maria, Hertogin van Drenthe. Daar wordt de Vesper
afgesloten en dan is er tijd voor koffie.
De 2e Pinksterdag is vorig jaar door onze paus uitgeroepen tot
Feestdag van Maria Moeder van de Kerk.
Mooi, vooral ook, omdat op onze parochie-locatie al sinds pastoor van den
Barselaar op de tweede Pinksterdag de Mariavespers wordt gehouden!
Pastoor van den Barselaar had een vooruitziende blik!
Deze Maria Vesper wordt ook dit jaar weer bijzonder, niet alleen omdat onze
bisschop voorgaat, maar ook omdat er aandacht wordt besteed aan andere
Maria-bedevaartplaatsen. Bij goed weer zal dat rond onze eigen Mariakapel
zijn. De aanzet hiervoor komt door de uitgave van een boek over 10 bekende
en minder bekende bedevaartplaatsen van Maria.
In dit boek, met de titel:
“Maria de Moeder van iedereen”,
samengesteld en geschreven door journalist Paul Spapens
uit Tilburg, wordt ook onze Maria, Hertogin van Drenthe
ruimschoots vermeld. (zie artikel in deel Emmer-Compas)
Het wordt dus weer een bijzondere feestdag op het feest van
Maria, Moeder van de kerk en Moeder van iedereen!
U bent van harte uitgenodigd bij onze Maria Vesper op
tweede Pinksterdag 10 juni om 15.00 uur in Emmer-Compascuum!
MUZIKALE WORKSHOPS OP ZATERDAG 5 OKTOBER IN EMMEN
Op zaterdag 5 oktober 2019 zal door de SGGL
(Diocesane commissie Sint Gregorius in het Bisdom
Groningen-Leeuwarden)
weer
een
muzikale
bijeenkomst georganiseerd worden. Noteert u de
datum alvast! Meer informatie volgt.
VOORAANKONDIGING ROEPINGENWEEKEND 25-27 OKTOBER
Je roeping verkennen en beter leren kennen? Dit weekend wordt
georganiseerd door de werkgroep Roepingenpastoraat van het bisdom.
Samen met de bisschop organiseren we een weekend voor jongvolwassenen
(18-35 jaar) in het klooster van Thuine (D). Het begint op vrijdagavond 25
oktober en duurt t/m zondagmiddag 27 oktober 2019. Meer informatie volgt.
Klaverblad
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BIJNA DE HELE PAROCHIE HAAKT
We hebben al:
 Maria, Jozef en kindje in de kribbe.
 een kameel en drie koningen
 een ezel, een herder
 twee engelen
 er zijn al mensen bezig om de vloer van de stal
te haken en rechte stukken voor de wanden.
Maar er kunnen altijd nog meer mensen aanhaken.
We hebben nog geen schapen en als we veel schapen hebben dan hebben
we ook meer herders nodig. We hebben nog geen os en u zult het niet geloven
maar we kunnen ook nog héél veel engelen gebruiken voor de herders in het
veld. Dus: kunt u haken en zou u mee willen doen. Kom erbij. Hoe meer
mensen hoe meer vreugd. Ook rechte lapjes haken of rechte stukken zijn
welkom. Dank voor het garen wat mensen beschikbaar gesteld hebben.
Dinsdagavond 28 mei 19.30 uur in het Parochiehuis van Emmer-Compas
willen we elkaar graag ontmoeten. Neem uw werkstuk mee dan kunnen we
resultaten zien en ieders werk bewonderen. Ik hoop dat u allemaal kunt.
De koffie/ thee staat klaar en wat lekkers erbij. Wilt u nog aanhaken: graag!
Geef even een seintje via de mail of telefoon en dan krijgt u van mij het patroon.
Heel veel haakplezier en tot dinsdag 28 mei.
Ans Berendsen tel: 06-27535468 of 0591-353630
abpragt@hotmail.com
OPROEP - STEUNGEZIN GEZOCHT
Voor een gezin uit Klazienaveen zijn wij op zoek
naar een gezin dat wat ondersteuning kan bieden.
Het gezin heeft veel te maken met ziekte en is hierdoor
zwaar belast. Door de omstandigheden heeft de zoon van 10 jaar moeite met
het ontwikkelen van sociale contacten. Ouders zouden heel graag willen dat
hun zoon meer contact krijgt met andere leeftijdsgenoten om zo zijn sociale
vaardigheden te oefenen en zijn zelfvertrouwen op te bouwen. Daarom zijn we
op zoek naar een gezin met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd dat het
leuk vindt om dit gezin te ondersteunen. Dit kan door deze jongen te laten
spelen met de andere kinderen van het gezin of een paar uur per week leuke
dingen met hem te doen.
Voelt u ruimte binnen uw gezin en
vindt u het fijn om dit gezin te helpen?
Neem dan contact op met: José Banus-Landa van welzijnsorganisatie Sedna,
projectcoördinator Goeie Buren.
tel: 06-36400013 of e-mail: j.banus@sednaemmen.nl
Klaverblad
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KINDERPAGINA

FF kleuren

Klaverblad

Algemene Informatie

Pagina | 16

Klaverblad

Pagina | 17

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

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

0591-349706
0591-349833
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
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zondag 19 mei
Gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, ouders Steenhuis-Rolfes en
dochter Lia, Engel Kuhl-Rolfes, Hendrik Dijck, Mariëtta Hartmann, Jan
Hartmann.
Zondag 26 mei 10.00 uur
Parochiedag MHvD Zwartemeer
Gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, Jan Hartmann, Mariëtta Hartmann.
Donderdag 30 mei 09.30 uur

Hemelvaart MHvD in Klazienaveen

Zaterdag 1 juni
Gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, ouders Linneman- Rass, echtpaar
Vedder- Wehkamp, Karin Drent, Engel Kuhl-Rolfes, Mariëtta Hartmann, Jan
Hartmann, Minie Wubkes-Többen, Willem Linnemann, ouders Feringa-Hake,
Gretha Gepken-Muter, fam. Gepken-Linneman.
Zondag 9 juni
Pinksteren
Gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, ouders Linneman- Rass, ouders
Heller-Benes, ouders Steenhuis-Rolfes en dochter Lia, ouders WehkampAlberts, Lies Hartmann, Gerard Koiter, Lenie Berends-Heijne, ouders BerendsPeters, Karin Drent, Lies Griemink-Schulte, Engel Kuhl-Rolfes, Johan Bernard
Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, ouders Heller-Bols, ouders MoormanKuhl, Gretha Gepken-Muter, Hennie Feringa en Erwin, fam. GepkenLinneman, ouders Berends-Hölscher, fam. Nijzing-Heller, ouders BerendsLippold, ouders Tubben-Keizer, Mariëtta Hartmann, Herman Mencke,
echtpaar Arling-Linneman, ouders Suelmann-Berends, Jan Hartmann, Abel
Rolfers en dochter Heleen, ouders Lubbers-Schulte, Hendrik Cramer en
ouders, uit dankbaarheid.
Vrijdag 14 juni 19.00 uur

H. Vormsel MHvD Barger-Compascuum

Zondag 16 juni
Vaderdag
Gezusters Wielage, ouders Cramer-Tubben, ouders Hake-Cramer, Jan Heller,
Engel Kuhl-Rolfes, Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben- Sandker,
Jan Pruim, ouders Tiben-Robben, ouders Feringa-Hake, Bernard Lucas
Gepken, ouders Berends-Lippold, ouders Tubben-Keizer, Mariëtta Hartmann,
ouders Wehkamp-Keuter, Henk Wubbels, Hendrik Heller, Jan Hartmann, Wim
Wehkamp.
KOSTERS
G. Wolken
M. v.d. Aa
S. Siekman

Klaverblad
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LOCATIEBUREAU
In de week van Hemelvaart (26 t/m 31 mei) is het locatiebureau

gesloten
Wilt u uw intenties vroegtijdig opgeven.
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 van harte
feliciteren.

Van harte

feliciteren

OUDERENVIERING
Op Woensdag 22 mei om 12.00 uur is er een gezamenlijke ouderenviering
en ontmoetingsdag op de locatie Zwartemeer.
Zie ook pagina 12 bij de Algemene Informatie.
Op Donderdag 13 juni 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 van der Aa tel.: 0591349144
GEZAMENLIJKE GEZINSVIERING en KOFFIEDRINKEN
Zondag 23 juni is er een gezamenlijke gezinsviering op
onze locatie. De viering begint om 10.00 uur en is in de
buitenlucht. Na de viering is er gelegenheid om na te praten
onder het genot van een kopje koffie/thee.

Klaverblad
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NIEUWS VAN DE COMMUNICANTJES
In de pastorie/kerk van Barger-Compas hebben we inmiddels al een aantal
activiteiten gehad met de 3 communicantjes van onze locatie ter voorbereiding
op hun Eerste Heilige Communie.
Woensdag 10 april hadden we een gezamenlijke activiteit waarbij alle
21 communicantjes uit Barger-Compas, Emmer-Compas, Klazienaveen en
Zwartemeer aanwezig waren.
De communicantjes hebben in de parochiezaal van Zwartemeer mooie
kaartjes geknutseld die t.z.t. zullen worden aangeboden aan de ouderen van
onze parochie Maria, Hertogin van Drenthe.
Tijdens de Palmpasenviering zondag 14 april, hebben Romy Kamies,
Marrit Mensen en Jesse Siekman zich voorgesteld aan de medeparochianen
in onze kerk.
Zondag 19 mei om 10.00 uur is er in de
St. Willehaduskerk van Emmer-Compas
een viering, waarin de 21 communicantjes gezamenlijk hun
Eerste Heilige Communie ontvangen.
HEILIG VORMSEL
Op Vrijdag 14 juni om 19.00 uur wordt door onze Bisschop v.d. Hout op onze
locatie het Sacrament van Vormsel toegediend aan de kinderen van alle vier
de locaties
SCHOONMAAK KERK
29
27
25
22

mei
juni
juli
augustus

i.v.m. Hemelvaart groep 2
groep 1
groep 2
groep 1
Er is maar een kleine groep schoonmaaksters. Hebt u
tijd en zin om eens in de 8 weken op donderdagmorgen
een paar uurtjes te komen helpen,
dan ………..bent

u van harte welkom.

Maar natuurlijk zijn ook heren
welkom om mee te komen helpen.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij:
Lies Knol op de pastorie
of tel: 0591-349051

Klaverblad
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NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD
Bomen gekapt.
Zoals u wellicht al hebt gezien zijn
aan de noordkant van de kerk de
bomen gekapt. Dat was nodig
omdat ze allemaal ziek waren en
de Locatieraad werd geadviseerd
om deze weg te halen. Gevreesd
werd dat de bomen tijdens een
storm om zouden waaien waardoor
er mogelijk ongelukken konden
gebeuren en schade aan de kerk konden veroorzaken. Een en ander formeel
geregeld met de overheid. Het grasveld raakte beschadigd en moest dus
opnieuw in worden gezaaid.
Verlichting rondom de kerk.

De Locatieraad is op het
moment aan het onderzoeken
om rondom de kerk verlichting aan te
brengen zodat de kerk
‘s avonds als kern van het dorp
goed zichtbaar is.
Volgens de Locatieraad wordt ook het centrum van Barger-Compascuum hier
mooier van. Als u vindt dat dit een verrijking voor het dorp is kunt u natuurlijk
ook uw bedrage storten op
Rekeningnummer: NL15 RABO 0104 3049 52
t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe St. Joseph

Alvast hartelijk dank.
DE GOEDE HERDER PAROCHIE
Op 23 juni is er de jaarlijkse processie in Barger-Oosterveld. Het programma
begint om 10.30 uur in het kerkenbos. Voorganger is Pater Dorus Wubbels,
oud pastoor van de parochie.
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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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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:
Gebouwen/Vicevoorzitter:
Secretaris:
Budgethouder:
Kerkhofbeheer:
Diaconie:
Liturgie/parochie-opbouw:
Catechese:

REDACTIEADRES:

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

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
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zondag 19 mei 10.00 uur
1e H. Communie MHvD Emmer-Compas
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters,
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Henderikus Herbers, Renk
Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert
Meijer, Henk Scheven, Hennie Bredek, Herman Sturre, Taeke Graafsma,
overl. ouders Vermeulen-van Vliet, Kornelus Martinus Mauris, Gerardus
Zwake, tante Beth Vermeulen en voor een jarige.
Zondag 26 mei 10.00 uur
Parochiedag MHvD in Zwartemeer
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters,
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Renk Kuper, Hennie en Riet
Deiman-Dekkers, Rika Harms-Schulte, Herman Sturre, Marlies SnuverinkSturre, Taeke Graafsma.
Donderdag 30 mei 09.30 uur
Hemelvaart MHvD in Klazienaveen
LET OP! Voor deze intenties wordt gebeden op zondag 2 juni
Greetje Schulte-Heller, Helena Alida Harms-Ophof, overl. fam. HerbersEllermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina WolthuisWeghorst, Jan Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne-Wessel, Pastoor van
den Barselaar, Zuster Bernardo, Ina Schuur-Wilts, Renk Kuper, Hennie en Riet
Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida
Ellermann-Robben, Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, Geert Hendrik
Mensen en Roelofje Mensen-Lange, Herman Sturre, Taeke Graafsma.
Zondag 2 juni
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Geerdink-Jansen,
fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Jozef Sturre, overl. ouders Sturre-Schrör,
Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Albert en Herman
Heijne, ouders en grootouders Wessel-Hempen, Truus Over-Meijer, ouders de
Groot-Kaiser, Diny Hendriks, Willem en Herman Buurman, Renk Kuper,
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Jan Geert Meijer, Geert Harm Thole, Lenie
Bentlage-Tieben, Herman Sturre, Taeke Graafsma, voor ouders van
ongedoopt gestorven kinderen.
Zaterdag 8 juni
Pinksteren
Greetje Schulte-Heller, Lucas Bolmer, Helena Alida Harms-Ophof, Theo van
Mensvoort, ouders Theodoor Ahlers en Maria Katharina Ahlers-Kragt en zoon
Henk, Anton Hempen en Susanna Hempen-Stroot, overl. fam. HerbersEllermann, Harm Hooiveld, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, ouders SulmanWelling en Gea en Hans, Theresa de Roo, overl. ouders Schulte-Schutte,
Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno en Greet Timmer, Gerard
Mensink, Jan Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne-Wessel, Pastoor van den
Barselaar, Zuster Bernardo, ouders Bernardus Hoezen en Maria Susanna
Hoezen-Roelfes, Henderikus Herbers,
Klaverblad
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Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, overl. ouders Over-Groen, overl.
ouders Ahlers-Koop en dochter Joke, Hendrik Wessel en Geertruida WesselAlberts, ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, fam. Kuper-Wolbers, Hennie
en Riet Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, Gradus Welling, ouders WellingFehrmann, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, Johan Bernard
Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Herman Heijnen en Annie
Heijnen-Greve, Hennie Bredek, levenden en overl. fam. Bredek-Hoffard, Geert
Hendrik Mensen en Roelofje Mensen-Lange, Gerhard Geerdink, Ria KaijserDijck, Henk Thole, Herman Sturre, Geert Zaan en Maria Tekla Zaan-Albers,
Taeke Graafsma, Maria Margaretha Ahlers-Hoesen.
Vrijdag 14 juni 19.00 uur

H. Vormsel MHvD Barger-Compascuum

Zaterdag 15 juni
Vaderdag
Greetje Schulte-Heller, Hendrik Trip en Engelina Trip-Welling, Boelie Rouw,
Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. MulderWolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Henderikus
Herbers, Johann Hermann Spijker, Johan Herman Thole, Renk Kuper, Hennie
en Riet Deiman-Dekkers, Jan Geert Meijer, Johan Bernard Ellermann en Maria
Aleida Ellermann-Robben, Henk Scheven, Gerhard Geerdink, Herman Sturre,
Geert Zaan en Maria Tekla Zaan-Albers, Albertus Zomer, Taeke Graafsma.
KOSTER VAN DE WEEK
ma 13 mei
ma 20 mei
ma 27 mei
ma 03 juni
ma 10 juni
ma 17 juni
ma 24 juni

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

zo 19 mei
zo 26 mei
zo 02 juni
zo 09 juni
zo 16 juni
zo 23 juni
zo 30 juni

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

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

LOCATIEBUREAU
Mei
do 23
ma 27

Juni
ma 03
do 06
do 13
ma 17
do 20

Christa Schut
Bernadette de Roo

Tonny Thole
Mieke Hoesen
Christa Schut
Bernadette de Roo
Tilda Heine

KVE
mei - juni

Reisje

Alle bijeenkomsten zijn in ons Parochiehuis en
beginnen om 19.30 uur
GRAAG TOT DAN!
Klaverblad
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MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR
Datum
zo 19 mei
zo 26 mei
zo 02 juni
za 08 juni
ma 10 juni 15.00
za 15 juni

Misdienaar / Acoliet
Astrid Bolk
Chantal Witteveen
acolieten van alle locaties
Rianne Hoesen
Jo-Ann Loves
Sander Bos
Annemiek Bos
Astrid Bolk
Chantal Witteveen Jo-Ann Loves

Lector
Janique Dijck
Lekenvoorgangers
Jorinde Wessel
Ria de Vries
Jolien Dijck
Diny Thole

BLOEMVERSIERING
Gr 2
Gr 3
Gr 4

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

13 mei

t/m

26 mei

27 mei

t/m

09 juni

10 juni

t/m

23 juni

0591-351081
0591-353718
0591-354229
0591-354626
0591-354507
0591-353482

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN
Groep 1
Groep 2
Groep 3

13 mei
27 mei
10 juni

t/m
t/m
t/m

17 mei
31 mei
14 juni

KERKSCHOONMAAK
Groep 2

3 juni t/m 7 juni
CONTACTMIDDAG

Op dinsdag 4 juni 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
VERLOTING PAASKAARS 2018
Voor iedere vrijwilliger van onze locatie, die nog niet eerder een paaskaars
heeft gewonnen, is er weer de mogelijkheid mee te loten voor de paaskaars
van 2018. U kunt een briefje met uw naam, tel.nr. en adres in de doos achter
in de kerk doen.
Klaverblad
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FAMILIEBERICHTEN
Overleden
Op 31 maart is, overleden onze parochiane

Bernardina Catharina Geerdink (Diny)
Op vrijdag 5 april was de gezongen uitvaart in onze kerk
waarna de crematieplechtigheid plaats vond te Emmen.
Dat zij mag rusten in vrede.
********************************
Wij hebben bericht ontvangen dat op 6 april is overleden onze parochiaan

Johannes Henderikus Geerdink (Jo)
Op donderdag 11 april was er gelegenheid om afscheid te nemen.
Op vrijdag 12 april werd afscheids-plechtigheid gehouden bij de molen
waarna hij, begeleid door familie, naar zijn laatste rustplaats is gebracht
op ons parochiekerkhof. Dat hij mag rusten in vrede.

Op 14 april is overleden onze parochiane

Johanna Adelheid Tubben-Buurman
(Liedje)
De gezongen uitvaart was op Witte Donderdag 18 april,
waarna ze te rusten is gelegd op ons parochiekerkhof.
Dat zij mag rusten in vrede
We wensen de families heel veel sterkte met dit verlies.

*******************************
Verhuisd
We hebben een verhuisbericht ontvangen van:
Mevr. J. Langen-Vennedunker ze is verhuisd
van Hoofdkanaal WZ 111, - naar Spoel 141, 7881 BN
Mevr. M.M. Herbers-Muter ze is verhuisd
van Maatschappijweg 25, - naar Foxel 78, 7881 PL
We wensen beide dames een heel goede tijd op hun nieuwe adres.
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JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M. 21 JUNI
A.J.M. van Mensvoort-Klijs
H.J. de Roo
A.M. Ramaker-Hof
C.B. Hempen
H. Tiesema
J.A.M. van Mensvoort-Burgmans
M.A. Mensink-Deddens

Westerdiep WZ 124
Kloosterweg 36
Lange Kavel 9
Westerdiep OZ 2
Boetseweg 25
Runde NZ 64
Runde NZ 154

7881HK
7881LG
7881LP
7881HB
7895AV
7881JJ
7881JL

EC
EC
EC
EC
Roswinkel
EC
EC

23-5-1936
27-5-1939
28-5-1934
8-6-1935
9-6-1940
10-6-1939
17-6-1943

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.
VIERINGENBOEKJES
In het vorige Klaverblad hebben we al geschreven over de kosten van de
boekjes voor de vieringen. Doordat de kostprijs de laatste jaren is opgelopen
komen we niet meer uit met de gevraagde 0,25 eurocent.
Onze oproep om iets meer te geven voor de boekjes heeft al resultaat gehad
waarvoor dank. We hopen dat iedereen iets meer wil bijdragen aan de boekjes
zodat we ze kunnen blijven gebruiken.
Hartelijke dank voor uw medewerking.
PASEN 2019
We kunnen dankbaar terugzien op de prachtige paasvieringen.
Palmpasen hebben we gevierd met de kinderen in onze kerk en met een
enthousiaste muzikale bijdrage van Xtra Eigenwijs. Op Witte Donderdag was
er een plechtige en mooie Eucharistieviering. Op Goede Vrijdag was de
kruisweg voor het eerst om 19.00 uur waarbij veel parochianen aanwezig
waren. Aansluitend was de Kruishulde met tientallen boeketten bloemen en
kaarsjes. De bloemversiersters wisten dan ook de kerk voor Pasen prachtig te
versieren.
De Goede Vrijdag viering van de jongeren om 21.00 uur in Klazienaveen was
indrukwekkend en ontroerend. Vanuit de gezamenlijke Paaswake in
Zwartemeer hebben we onze Paaskaars meegenomen zodat we op Eerste
Paasdag volop Pasen konden vieren. Ook dit was een prachtige viering met
een mooie overweging waarbij het Dames- en Herenkoor heel mooi gezongen
heeft.
Dank aan iedereen die bijgedragen heeft om deze Goede Week echt een
goede week te laten zijn.
Locatieraad St. Willehadus
Klaverblad
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DE EMMERCOMPASSION 2019
Op zondag 14 april werd een verlicht kruis in processie van de Baptistenkerk,
via de Protestantse kerk naar de Willehaduskerk gebracht.

Er liep weer een hele groep mensen mee in de processie.
Voor dat iedereen
de kerk inging,
werd er buiten nog
gebeden door
pastor Myriam.

In een bomvolle kerk werd daarna, door jongeren
en ouderen van de drie kerken,
‘The EmmerCompassion’ prachtig vertolkt.
Een heel mooie ingetogen musical over de laatste
dagen van Jezus.
****************************************
Voor het vierde jaar op rij werd de
EmmerCompassion uitgevoerd in de Katholieke
kerk in het mooie dorpje Emmer-Compascuum.
Jong en oud van zowel de Katholieke-, PKN- en de
Baptisten geloofsgemeenschap hebben zich met
hart en ziel ingezet om het lijdensverhaal van Jezus
uit te beelden. Prachtige liedjes werden er ten
gehore gebracht. Sterk toneel konden we aanschouwen.
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Een flitsende lichtshow prikkelde de zintuigen van alle aanwezigen.
Met als resultaat dat het lijdensverhaal van Jezus, wat anno 2019 voor de
meesten toch wel een beetje een ver van het bed show is, heel dichtbij kwam.
De barmhartigheid en dapperheid van Jezus, het verdriet van Maria en Maria
Magdalena, de wanhoop van Judas en de angst van Petrus en de andere
leerlingen zo voelbaar…
Het passieverhaal tot
leven
gekomen op het toneel, de
boodschap
uitgedragen
en
voortlevend in harten.
Jezus gaf ons de opdracht om
steeds een beetje meer op hem te
gaan lijken, maar wat vinden we dat
vaak moeilijk. Ego’s moeten
gevoed, portemonnees gevuld,
wereldse zaken krijgen toch vaak
stiekem voorrang op hemelse
zaken. Eigen belang schrikbarend
vaak voorop.
Maar bij de EmmerCompassion zag ik mensen en momenten waarbij niet het
ego en de portemonnee voorop stonden, maar het verlangen om het zaadje
van geloof in de harten van mensen te bewateren.
Het verlangen om op Jezus te lijken. Wat mij betreft is deze missie geslaagd!
Door de EmmerCompassion is het zaadje van geloof in mijn hart weer voorzien
van water en zon, met een mooie bloem in de tuin van mijn ziel als gevolg.
Bedankt daarvoor… bedankt dat jullie lieten zien dat het leven de dood
overwint! En dat onderaan de streep het goede, het slechte verslaat. Aan ons
de opdracht om onderaan de streep te eindigen.
Liefs Jorinde Wessel
fan vanaf het eerste uur.
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JEUGDKOOR XTRA-EIGEN-WIJS
Op zaterdagavond 13 april was er een
Palmpasen viering en deze werd zeer goed
bezocht. We konden tijdens de rondgang door
de kerk de vele mooi versierde
Palmpasenstokken bewonderen die de kinderen
onder begeleiding van Anja Emming, Henriëtte
Bolk Henriëtte Herbers en Margriet de Vries
hebben gemaakt in het Parochiehuis.
De kinderen luisterden aandachtig naar de
pastoor voor het zegenen van de Palmtakjes.

Ons jeugdkoor Xtra-Eigen-Wijs zong uit
volle borst en de oudsten zongen op de
bekende melodie van Jerusalaim het
lied ‘Jeruzalem stad van goud’. Hierbij
zongen ze het refrein in het Hebreeuws.
Zelfs de pastoor was hierdoor verrast,
want die dacht bij het zien van het
boekje in de mail dat zijn computer last
had van kuren en allemaal vreemde
kriebels liet zien. Hij had deze kriebels
eerst maar eens verwijderd, maar …………. na enige uitleg dat het geen kuren
van de computer waren, maar Hebreeuws ook weer teruggeplaatst.

Bjarne Marit

Ook
hebben
Bjarne en Marit
zich
voor
gesteld u ziet ze
hier
in
het
midden op de
trap staan.
Nu gaat ons
koor heel druk
aan het
oefenen voor de

1e H. Communie parochieviering
op 19 mei om 10.00 uur in onze kerk.
Dan zingen we samen met kinderkoor Yaëla van Zwartemeer.

U komt toch ook met ons mee vieren om
Bjarne en Marit welkom te heten aan tafel bij Jezus???
Klaverblad
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OPBRENGST VASTENAKTIE
De Vastenaktie is afgesloten en we hebben op onze locatie het prachtige
bedrag € 1059,63 kunnen overmaken naar Vastenaktie.
Een prachtig resultaat van ‘40
dagen minderen voor een ander’.
Water verandert alles in het leven
van de mensen van de 5
verschillende
projecten
die
gesteund worden door Vastenaktie.
Een klein voorbeeld:
Centrale watervoorziening: € 5,00
per persoon. De watervoorziening
voor een of meer dorpen kan
bijvoorbeeld worden gerealiseerd
door een centraal waterreservoir te
bouwen, een filter te installeren en
met
diverse
pijpleidingen
aftappunten aan te leggen. Bij ons project op Flores kost dit ongeveer € 5,- per
persoon.
Dit is een klein voorbeeld maar hierbij ziet u wat de mogelijkheden zijn.

€ 1059,63

Héél erg véél dank allemaal voor uw bijdrage.
VOM-groep locatie Willehadus
LINTJESREGEN IN EMMEN: DRUPPEL in EMMER-COMPASCUUM
Vrijdag 26 april heeft René Berendsen
een lintje mogen ontvangen.
René
heeft
deze
koninklijke
onderscheiding ontvangen voor zijn vele
vrijwilligerswerk in onze parochie Maria
Hertogin
van
Drenthe en dorp.

René is o.a. mede-oprichter van het 4 mei comité.
Ook als geloofsgemeenschap St. Willehadus zijn wij hem
dankbaar en we feliciteren hem van harte!
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KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING RENÉ BERENDSEN
Hé René, wat heb je daar op je dure jas
Dat komt jou zeker ook wel goed van pas
Een onderscheiding van de koning of paus?
In elk geval een reden voor een groot applaus
Naar verluidt ben je altijd volop druk bezig
Voor de inwoners en Rk kerk altijd aanwezig
Eerst als postbode in ons grote wijde Compas
Door weer en wind altijd op pad en in je sas
In de kerk ben je heel vaak present als koster
Niet alleen voor het bidden van paternoster
Bij alle activiteiten ben je erg nauw betrokken
Parochiehuis, kerstmarkt , giften, offerblokken
Ook als echtgenoot was je niet passief
Logisch, want Ans is altijd zorgzaam en lief
Vier kanjers van zonen en toen nog een zusje
Wat waren jullie blij, heel Compas kreeg een kusje
Nu ook nog bestuurslid van het 4 mei comité
Als actief positief persoon zeg je niet gauw nee
En je bent een steunpilaar in ons kwintet
Een combinatie van ideeën, inzet en pret.
René, gefeliciteerd van harte

Herry Thole, koninklijke dichter

PAROCHIEDAG 26 MEI IN ZWARTEMEER
Zondag 26 mei is onze eerste Parochiedag.
De viering is dan om 10.00 uur voor alle locaties in de kerk van Zwartemeer.
We willen graag gezamenlijk voor wie kan en wil, met de fiets naar
Zwartemeer.
We vertrekken om 08.45 uur bij onze kerk aan het Hoofdkanaal
en gaan dan via Barger-Compas, waar de fietsers van Barger-Compas zich
bij ons aansluiten, op weg naar de Verrijzeniskerk te Zwartemeer.
Als u niet op de fiets gaat, bent u natuurlijk ook welkom. Degenen die geen
vervoer hebben maar graag willen meerijden kunnen contact opnemen met:
het locatiebureau tel: 0591-351351 of met Erik Meijer 06-51479189.
Er wordt dan met u een afspraak gemaakt, wanneer en door wie u wordt
opgehaald. We hopen dat we met veel parochianen deze dag mogen vieren.

Locatieraad St. Willehadus.
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OPROEP BOUWERS MARIAKAPEL
We zouden graag in contact komen met parochianen, oud-parochianen die
mee gebouwd hebben aan de Mariakapel. Indien u er aan mee geholpen hebt
neem dan a.u.b. contact op met Ans Berendsen tel: 0591-353630
OPROEP BEGRAAFPLAATS NETJES i.v.m. MARIAVESPER
Op 10 juni is de jaarlijkse Maria Vesper in onze kerk. We doen weer een
vriendelijk verzoek aan onze parochianen, om de graven netjes te maken
zodat bij de rondgang over de begraafplaats dit er verzorgd uitziet.
Bij voorbaat hartelijk bedankt!
Locatieraad St Willehadus
MARIAVESPER 10 JUNI 2019 – en presentatie NIEUW MARIABOEK
Onze Bisschop van den Hout gaat voor in onze jaarlijkse Maria Vesper op
tweede Pinksterdag 10 juni om 15.00 uur.
Aansluitend is de traditionele processie door de tuinen van de kerk die ons
brengt bij de kapel van Maria, Hertogin van Drenthe. Daar wordt de Vesper
afgesloten en dan is er tijd voor koffie.
U bent van harte wel-KOM!
Meer informatie over de Maria Vesper en het nieuwe boek waarin ook onze
Hertogin van Drenthe in Emmer Compas staat vermeld vindt u bij de
Algemene Informatie vooraan in dit Klaverblad!
UITGAVE MARIABOEK
‘Maria, de moeder van iedereen’
Dit is de titel van een nieuw boek over
Mariapelgrimsoorden. Een van de hoofdstukken gaat over
onze Maria, Hertogin van Drenthe. Met het boek haakt
Paul Spapens in op de groeiende belangstelling voor
pelgrimsplaatsen in het algemeen en Mariapelgrimsoorden in het bijzonder.
Met veel gevoel voor opmerkelijke details neemt Paul
Spapens de lezer mee naar onder meer Klein Lourdes (het
enige in zijn soort in Nederland) in het Limburgse Tienray,
de enige bedevaartplaats van Drenthe in EmmerCompacuum en de curieuze Maria met de Inktpot in
Aardenburg in Zeeuws Vlaanderen. Scherpenheuvel en
Kevelaer danken hun bestaan voor een niet onbelangrijk deel aan de komst
van Nederlandse pelgrims.
Op 23 mei zal het boek gepresenteerd worden in Tilburg. Een afvaardiging van
onze St. Willehadusgemeenschap is daarbij aanwezig. U kunt het boek kopen
op Tweede Pinksterdag na de Maria Vesper en processie.
Klaverblad
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MOGEN WE MET DE MIDZOMERMARKT WEER OP U REKENEN?
De Midzomermarkt is dit jaar gepland op
zondag 14 juli
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 tijdens de openingstijden van het
parochiebureau tel: 0591-351351.
We hopen er een gezellige dag van te maken.
U bent weer van harte welkom.
De Financiële commissie
WIJZIGING DOOR-DE-WEEKSE-VIERING

Kijkt u even op pagina 6 voor de wijziging???
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 04 juni 2019
Plaatsen dinsdag 09 juli 2019

Ophalen woensdag 05 juni 2019
Ophalen woensdag 10 juli 2019

Door uw papier daar te brengen, helpt u de school
en de kinderen, want de opbrengt van het oud
papier wordt besteed voor de leerlingen.
Alvast hartelijk bedankt voor het sparen voor onze
school.
Kinderen en team van basisschool
‘De Hoeksteen’
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Doorndistel 16
Klazienaveen
Tel: 0591-312223
www.woonsfeerheine.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:
Secretaris:
Budgethouder:
Catechese:
Diaconie:
Gebouwen:
Liturgie:
Communicatie/Gemeenschapsopbouw:

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

0591-314493
0591-349580
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
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zaterdag 18 mei
Annie Bakker-Roewen, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en
Henk van der Werf, Gerardus Zwake, Bennie Heidotting en Griet HeidottingPeters, Gerhardus Albertus Plas, Anna Tecla Lok-Wesseling, Lolkje Falke-de
Haas, Johanna Albertha Weering-Plas.
Zondag 26 mei om 10.00 uur
Parochiedag MHvD in Zwartemeer
Herman Heinrich Cosse en Helena Cosse-Koop, Joop Wübkes, overl. ouders
Wübkes-Lange, Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben
en Henk van der Werf, Johan Wilhelm Tieben en Margretha Maria Grummel,
Jan Roufs, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus
Plas, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, Lolkje Falke-de Haas, Johanna
Albertha Weering-Plas.
Donderdag 30 mei 09.30 uur
Hemelvaart MHvD in Klazienaveen
Joop Wübkes, Gerhardus Albertus Plas.
Zaterdag 01 juni
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, overl.
ouders Vinke-Wolfs, Maria Regina Heller-Wehkamp, Bennie Heidotting en
Griet Heidotting-Peters, Tinie Robben-Valke, Gerhardus Albertus Plas, Lolkje
Falke-de Haas, Johanna Albertha Weering-Plas.
Zondag 09 juni
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf,
Margaretha Aleida Kolmer-Kramer, overl. ouders Valke-Tholen, Bennie
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus Plas, Johan
Schiphouwer en zoon Peter, Pastoor Middelkoop, Jan Koop en Lies KoopSchepers en zoon Gerard Koop, Toon Veringa, Pastoor Swart, Joop Wübkes,
overl. ouders Heijnen- Wittendorp, Harm Kolmer, Angela Dina Ellerman en
Steffen Groen, Jan Roufs, Maria Regina Heller-Wehkamp, Lubertus Beukers
en Maria Magretha Hemel en Johannes Hermannus Hemel en overl fam.,
overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, Lolkje Falke-de Haas, Johanna Albertha
Weering-Plas.
Vrijdag 14 juni 19.00 uur

H. Vormsel MHvD Barger-Compas

Zondag 16 juni
Vaderdag
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Gerard
Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, 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, Johannes
Klaverblad
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Bernardus Kolmer, Martinus Prinsen en Maria Aleida Koop, overl. ouders
Tenfelde-Prinsen en overl. kinderen, Jan Berens, Joop Wübkes, overl. ouders
Heijnen-Wittendorp, Annie Bakker-Roewen, Sophia Maria Magdalena van der
Werf-Tieben en Henk van der Werf, overl. ouders Valke-Tholen, Toon Loves
en Annie Loves-Tholen en overl. fam. Loves en Tholen, Bennie Heidotting en
Griet Heidotting-Peters, Gerhardus Hendrikus ten Velde, Gerhardus Albertus
Plas, Theo Kempers, Bernard Jozef Heinrich Hendrikson, overl. ouders ArlingPeters en overl. kinderen, Gerard Haverkort.
OUDERENVIERING
Op woensdag 05 juni is er om 10.00 uur in
de Dillehof voor de bewoners van de Dillehof
en de Melde een viering.
Zie voortaan ook Vieringen door de week
bij de Algemene Informatie.
U bent van harte welkom.
CONTACTMIDDAG voor OUDEREN
Op woensdag 22 mei om 12.00 uur is een contactmiddag voor ouderen in
Zwartemeer zie Algemene Informatie blz 12.
Op dinsdag 18 juni is er weer een contactmiddag, deze begint met een
viering om 14.00 uur in de kapel en aansluitend is er weer gelegenheid tot
ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee.
Zie voortaan bij Algemene Informatie Vieringen door de week
Iedereen is van harte welkom.
Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer, dan kunt u contact opnemen
met mij, Leo Mensen tel: 0591-317060
KOSTER VAN DE WEEK
13 mei
20 mei
27 mei
03 juni
10 juni
17 juni

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

19 mei
26 mei
02 juni
09 juni
16 juni
23 juni

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

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

FELICITATIES
Wij willen allen die de komende periode iets te
vieren hebben,
namens de parochie, van harte feliciteren.
Klaverblad
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ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK
za 18 mei
zo 26 mei
do 30 mei
za 01 juni
zo 09 juni
zo 16 juni

G. Timmerman
A. Heijnen
B. Menzen
A. Verdel
G. Többen
G. Timmerman

0591-317726
0591-315653
0591-316132
0591-312976
0591-317515
0591-317726

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
Datum
di 21 mei
zo 26 mei
di 28 mei
di 04 juni
di 11 juni
di 18 juni
di 18 juni

Tijd
09.30 uur
10.00 uur
18.15 uur
19.00 uur
20.00 uur
09.30 uur
18.15 uur

Gelegenheid
Mantelzorg
Parochiedag in Zwartemeer voor alle parochies
Voorbereiding Vormsel
Redactie Klaverblad
Locatieraad
Mantelzorg
Voorbereiding Vormsel
OVERLEDEN
Op 26 maart

Johannes Franciscus Bruins
80 jaar, Loperstraat 105
Op 31 maart

Anna Tecla Lok-Wesseling
89 jaar, Langestraat 54I
Op 08 april

Heinrich Lucas Gerardus van Os
68 jaar, Schoorstraat 15
Op 20 april

Lolkje Falke-de Haas
“de Bleerinck”
Op 23 april

Johanna Albertha Weering-Plas
80 jaar, De Valkenhof

Dat zij mogen rusten in vrede
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IMPRESSIE LOCATIERAADSVERGADERING 09 april 2019
Dinsdag 9 april kwamen de locatieleden bij elkaar.
➢ De directie van de Pastoor Middelkoopschool en de Sint Henricus zijn
uitgenodigd. Er wordt gesproken over de Eerste Communie, Vormsel
en de Vastenaktie. De directie zou het fijn vinden dat pastoor Okonek
en Pastor Myriam op de scholen kwamen. Dit gebeurt al in EmmerCompas en Barger-Compas.
➢ De kinderen van de scholen worden gevraagd om mee te doen met
de 4 mei viering.
➢ Zoals u hebt kunnen lezen in het Klaverblad is de parochie-contactdag
van Maria, Hertogin van Drenthe in Zwartemeer op 26 mei.
➢ Vanuit Stichting Historisch Klazienaveen is gevraagd of wij mee willen
doen met de kerkentocht op 26 mei. Dit begint om 15.00. Er zal zeker
nog wel een affiche komen.
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.
KAARTEN
Op dinsdag 28 mei 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
POTGRONDACTIE
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 verpotten 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
Klaverblad
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ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA
Kerk en Parochiebureau:
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
Secretaris:
Bertha Heidotting
Budgethouder:
Vacant tot vervang.
Onderhoud:
Tonnie Conen
Catechese:
Vacant
Liturgie:
Vacant
Kerkhofbeheer:
Gerben Veltrop

Marianne Keurs
06-55335742
Arie Buizer
0591-318374

0591-318593

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.
Arie Buizer tel 06-12511992
REDACTIEADRESSEN
E-mail: riabruinsma1@ziggo.nl
BEZORGING
Dosterdstraat 63

siebi@home.nl

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
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zaterdag 18 mei
Lies Peters-Heidotting, Sientje Siebum-Nusse, ouders Siebers-Siebum,
pa en ma Post.
Zondag 19 mei 10.00 uur

MHvD 1ste H. Communie in Emmer-Compas

Zondag 26 mei 10.00 uur
Parochiedag MHvD 50 jaar Verrijzenis Kerk
Lies Peters-Heidotting, Sientje Siebum-Nusse, mevr. Sandten-Suelmann,
ouders Siebers-Siebum, Herman Lübbers en kinderen, Gradus van Ommen,
Berry Schepers.
Donderdag 30 mei 09.30 uur

Hemelvaart MHvD in Klazienaveen

Zondag 02 juni
Lies Peters-Heidotting, Sientje Siebum-Nusse, ouders Siebers-Siebum, fam.
Lübbers-Helle, Geert Peters, Hendrik Peters, Gré Schoonbeek-Lambers.
Zaterdag 08 juni
Pinksteren
Lies Peters-Heidotting, fam. Heidotting, fam. Peters, ouders Conen-Thöne,
Berry Schepers, Johan Peters en schoondochters, ouders Siebers-Siebum,
Geert Peters, Hendrik Peters, pa en ma Fühler-Bernsen, Mia Santing-Abeln,
ouders Siebum-Nusse, Gradus van Ommen, ouders Lohuis-Lippold en zoon
Johan, ouders Peters-Falke en Johan en fam.
Maandag 10 juni 15.00 uur
Vrijdag 14 juni 19.00 uur

Maria Vesper MHvD in Emmer-Compas
Heilig Vormsel MHvD in Barger-Compas

Zaterdag 15 juni
Vaderdag
Geert Peters, Hendrik Peters, pa en ma Fühler-Bernsen, Herman en Triena
Wubbels-Valke, Lies Peters-Heidotting, ouders Siebum-Bürmann en Anita,
ouders Siebum-Nusse, ouders Tieck-Rocks en kinderen, Willem Strijker,
ouders Immink-Kolmer en zonen Geert en Harrie, ouders Siebers-Siebum,
Harm en Annie Heidotting-Peters, Gradus van Ommen.
KOSTER VAN DE WEEK
20 mei
27 mei
03 juni
10 juni
17 juni

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

19 mei
26 mei
02 juni
09 juni
16 juni
23 juni

Datum
8 en 9 juni
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Jan Siebers
0591-31 32 82
Tiny Smit
0591-31 34 72
Jan Knol
0591-31 65 78
Jan Siebers
0591-31 32 82
Tiny Smit
0591-31 34 72
Jan Knol
0591-31 65 78
COLLECTE
Collecte
Nederlandse Missionarissen
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ACOLIETEN
18 mei
26 mei
02 juni
08 juni
15 juni

Geen
Van alle locaties
Wander Snippe
Jan Siebers
Bertha Heidotting
LECTOREN
18 mei
26 mei
02 juni
08 juni
15 juni

Bertha Heidotting
Parochiedag
Annie Bartels
Jan Siebers
Bertha Heidotting

WIJZIGING OPENINGSDAG LOCATIEBUREAU (parochiebureau)
Met ingang van 21 mei gaat het locatiebureau verhuizen van de donderdag
naar de dinsdag. Dit gaan we veranderen omdat de door-de-weekse
Eucharistieviering tegenwoordig ook op de dinsdagen zijn.
De tijden blijven onveranderd.
Dank namens locatiebureau medewerkers
VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
Datum
09 mei
13 mei

Tijd
20.00 uur
19.30 uur

Gelegenheid
Vergadering locatieraad
KVG Afsluiting dia`s en een drankje

GEZAMENLIJKE OUDERENVIERING IN ZWARTEMEER

Woensdag 22 mei 12.00 uur
Is er een gezamenlijke ouderenviering voor meer info
zie pagina 12 bij Algemene Informatie
Iedereen is van harte welkom.
Voor eventueel vervoer kan men bellen:
Mieke Peters
tel: 0591-315383
Gretha Suelmann tel: 0591-315298

Na de dienst van 22 mei gaat ouderenviering
tot 18 september met zomervakantie….
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FAMILIEBERICHTEN

Overleden
Op 25 april 2019

Johanna Gesina Henrica Bruins (Sientje)
De Blokken 65
7894 CJ Zwartemeer
in de leeftijd van 58 jaar

Dat zij mag rusten in vrede
BLOEMVERSIERING
Minie Snippe
Lenie Theijken
Mieke Schepers
Beatrix Scheepbouwer

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

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
WIJZIGING DOOR-DE-WEEKSE-VIERING

Kijkt u even op pagina 6 voor de wijzigingen???
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

LOCATIERAAD ZWARTEMEER
Binnenkort wordt de klokkenstoel weer in ere hersteld, voorzien van een
nieuwe laag verf en van nieuwe rubbers die de schokken opvangen tijdens het
luiden.
Ook wordt het paaltje gerepareerd en weer in ere hersteld.
Er zijn nieuwe parkeerborden besteld voor onze parkeerplaats.
NIEUWE LEDEN
We zijn in gesprek met een aantal mensen voor onze locatieraad.
Ze zijn al een keer aanwezig geweest op een locatieraad vergadering.
VASTENAKTIE SCHOOL EN KERK
De kinderen van “de banier” hebben samen € 202,00 gespaard.
We willen dan ook de kinderen en de leerkrachten bedanken voor hun inzet
voor deze Vastenaktie.
PRESENTATIE DIENST VORMELINGEN
Zaterdag 4 mei hebben 5 kinderen hun woordje gedaan tijdens de viering.
Het zijn Raul Tenfelde, Sem en Tygo Zwart, Eline en Elise de Haan.
GEZAMENLIJKE OUDERENVIERING LOCATIE ZWARTEMEER
Woensdag 22 mei is er een gezellige middag voor alle ouderen van al onze
vier locaties.
Om 12.00 uur beginnen we met pannenkoeken eten en daarna een korte
pauze om even de benen te strekken.
Om 14.00 uur begint de Eucharistieviering.
Na de Eucharistieviering is er koffie of thee met wat lekkers erbij.
We sluiten af met een drankje en een hapje.
Dit alles wordt geregeld en gedaan door kinderen en ouders van de
school “de Banier”.
Locatieraad
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WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE
De vastentijd ligt inmiddels achter ons. Een tijd voor innerlijke
schoonmaak. Bij ons thuis was het echter ook de tijd van de
grote schoonmaak. Het hele huis en de schuur kreeg een
grote schoonmaakbeurt en soms een nieuw behangetje een
andere mat op de vloer.
Ook in onze kerk houden we elk jaar een grote schoonmaak. Dat doen we dit
jaar op maandag 3 juni. Alle stoelen worden met een sopje afgenomen, alle
ramen binnen en buiten worden gewassen en sommige vloeren worden
opnieuw in de was gezet. En een lastige klus is altijd het wassen van de
gordijnen in de kerk. Het is een hele toer om de gordijnen van de rail te krijgen,
maar om ze weer op te hangen is een nog zwaardere toer. Ik hoop dat we ook
dit jaar weer een beroep kunnen doen op de vaste groep van vrijwilligers die
helpen bij de grote schoonmaak. Daarbij zijn ook enkelen die gedurende het
jaar de kerk schoonhouden, maar de meesten zijn er alleen voor deze ene
klus. Een mooi moment om de
schoonmaakgroep te bedanken voor hun inzet.
De viering van de Paaswake van de gehele parochie werd dit jaar in onze kerk
gehouden. Dat betekent dat de paaskaars van alle vier locaties bij ons wordt
gewijd en aangestoken en dat er nieuw wijwater wordt gezegend. Onze
pastoor liet zich niet onbetuigd bij de rondgang met dit nieuwe wijwater door
de kerk. Er was 1 probleem op deze avond w.b. de parkeerplaats, want op die
avond speelde Hurry Up een belangrijke wedstrijd in hun thuisbasis en dan
werd onze parkeerplaats helemaal bezet door supporters van Hurry Up en was
er geen plek voor de "supporters van Onze Lieve Heer". Maar Paul van Olffen
heeft een goede regeling getroffen met het bestuur van Hurry Up en zodoende
was er voldoende parkeerplek voor de kerkgangers. Eigenlijk waren er nog te
veel lege plekken, want de opkomst voor de Paaswake viel tegen als je
bedenkt dat er maar één viering was op die zaterdagavond.
Tijdens deze paaswake werd er ook een Paaskaars gewijd en aangestoken
die bestemd is voor basisschool de Banier. De kaars werd binnen gedragen
door Peter van der Weide. Peter was enkele weken daarvoor in de wekelijkse
viering gedoopt en ontving in diezelfde dienst ook het Vormsel van onze
pastoor.
De komende ouderenviering van 22 mei is een bijzondere viering. Het is een
viering voor alle ouderen uit de vier locaties. De dienst begint zoals gebruikelijk
om 14.00 uur. Echter om 12.30 uur wordt eerst genoten van heerlijke
pannenkoeken gebakken door leerlingen van de Banier en enkele moeders. U
bent van harte welkom bij deze viering. Als u ook zin hebt om samen met
anderen te genieten van pannenkoeken dan moet u dat vooraf even melden
bij de locatieraad of iemand van de kerk.
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De kruiswegviering was dit jaar zoals tot nu toe gebruikelijk niet om 15.00 uur,
maar 's avonds om 19.00 uur. Het was voor mij wel even slikken toen ik het
hoorde, maar als het zover is dan gaat het om de viering zelve. De opkomst
was in ieder geval beter. In de laatste jaren mochten we 8 à 10 mensen
verwelkomen en nu waren er 18 personen aanwezig om deze toch wel
ingetogen stille viering mee te mogen maken. Dat de kruishulde in de kerk van
Klazienaveen werd gehouden, was te merken aan de meegebrachte bloemen.
Bij de kruisweg was men niet gewend om bloemen mee te nemen.
Weet u dat onze huidige kerk in 1969 gereed is gekomen en in december 1969
is ingezegend door toenmalige bisschop Möller van toen nog Bisdom
Groningen. Dus hebben we dit jaar het 50-jarig bestaan van onze kerk.
Tot slot zoals gebruikelijk nog enkele spreuken en gezegden.
" Pasen is als de paus de bloemetjes buiten zet ". ( Loesje )
" Geen rendement zonder investering in welke vorm dan ook in het leven".
(A. van de Aa)
" Als de dag niet je vriend was, dan is hij wel je leraar geweest."(onbekende )
JS
50 JAAR VERRIJZENISKERK
Geachte mede-parochianen,
mij is gevraagd of ik op Zondag 26 mei tijdens de Parochiedag van onze
parochie wel iets wil vertellen over de geschiedenis van onze voormalige
parochie H. Antonius van Padua. Dit naar aanleiding van het feit dat het dan
50 jaar is geleden dat onze “Verrijzeniskerk” is geopend.
Omdat ik lid ben van de Stichting Cultuur Historisch Zwartemeer heb ik deze
vraag voorgelegd aan mijn mede bestuursleden.Deze hebben toegezegd mij
hierbij wel te willen helpen. Het blijft daarom niet bij iets te vertellen over de
geschiedenis van de parochie vanaf het moment dat de “Noodkerk” in 1912 is
ingezegend tot en met nu, maar wij verbinden daar ook een kleine expositie
aan die uiteraard voor alle kerkgangers deze morgen gratis toegankelijk is.
De geschiedenis van onze parochie is indertijd ook in boekvorm uitgebracht.
Dankzij een zeer gulle sponsor zijn wij in de gelegenheid deze morgen een
aantal boeken met zestig procent korting te verkopen. Dat betekent dat u deze
morgen voor € 9,95 in het bezit kunt komen van een prachtig boek met als titel;
“100 jaar Katholieke kerk in Zwartemeer.
Dus na alles wat u als parochianen deze morgen in Zwartemeer al krijgt
aangeboden komt dit er nog op de koop toe bij. Mede namens onze stichting
Cultuur Historisch Zwartemeer, spreek ik de hoop uit dat velen zich deze
morgen naar Zwartemeer begeven.
Met vriendelijke groeten uw mede-parochiaan en daarnaast voorzitter van
genoemde stichting,
Herman Lübbers
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LOCATIECONTACTDAG IN ZWARTEMEER

Zondag 25 augustus 2019
LOCATIECONTACTDAG IN ZWARTEMEER
Thema: 50 jaar Verrijzeniskerk
De werkgroep locatiecontactdag van de locatie
“H. Antonius van Padua” te Zwartemeer organiseert dit jaar
op het kerkplein voor de Verrijzeniskerk een open huis met
contactdag voor iedereen die maar wil komen met leuke
activiteiten en een gezellige spulletjesmarkt.
Stichting Cultuur Historisch Zwartemeer onderzoekt of het binnen hun
mogelijkheden ligt om een expositie te gaan houden over de geschiedenis van
50 jaar “nieuwe kerk” de huidige Verrijzeniskerk.
Kortom het belooft weer een ouderwetse gezellige ontmoetingsdag te
worden.
(Schrijf of tik het vast in uw agenda)
Werkgroep PCD
(R. Bruinsma-P, M. Schepers-L, Th Lohuis-S, B. Kiers, P. van Olffen)
----------------------------------------------------------------------Om zoveel mogelijk weer “oude” spullen te verzamelen voor de rommelmarkt
heeft de werkgroep besloten u de mogelijkheid te bieden om uw
2e handse artikelen in te leveren bij de kerk.
Duurzaamheid door hergebruik 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, (Jannes Kuhl).
DE BANIER
Vrijdag 24 mei OUD PAPIER
staat er weer een container voor oud
papier bij de basisschool De Banier, De Blokken 16.
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ZWARTEMEER – LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA

ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN EN VORMELINGEN
Bonifatiusweekend 14 t/m 16 juni → Het Jongeren Platform
(JP) organiseert weer een leuk Bonifatiusweekend vanuit het Bisdom. Naast
onze eigen activiteiten zijn we bij een jongeren sing-in, de pelgrimsmaaltijd en
de processie na de eucharistieviering. Een bijzonder bedevaartweekend.
Taizéreis 11-18 augustus (Georganiseerd door de Claraparochie, Drachten
en omgeving). Samen reizen we een week naar Taizé. Jongeren van elders
kunnen mee. Meer info: ben.krom@kpnmail.nl
Datum: 11-18 augustus 2019
Startactiviteit 29 september → In september organiseert het Jongeren
Platform (JP) weer een leuke activiteit om het schooljaar mee te beginnen.
Reserveer de datum vast!
Martinusdag 9 november → Voor alle vormelingen wordt er een leuke actieve
dag georganiseerd door het Jongeren Platform (JP) in samenwerking met het
jongeren van elders. Een mooie kans om elkaar te ontmoeten.
Jongerenweekend november (datum volgt nog) → In november wordt er
weer een tof jongerenweekend georganiseerd door het Jongeren Platform
(JP). Hier kunnen alle jongeren van 15-30 jaar aan deelnemen die het leuk
vinden om anderen te leren kennen en verdiepende activiteiten te doen.
Vormselweekend 31 januari t/m 2 februari → Nadat alle vormelingen elkaar
beter hebben leren kennen op de Martinusdag, kunnen ze elkaar weer zien
tijdens het vormselweekend in Appelscha. Nu gaan we samen ontdekken
waarom we willen geloven, gevormd worden en daardoor bij de kerk horen.
Het leuke is… je hoort het eens van een andere jongere!
Meer informatie over alle activiteiten volgt.
Raadpleeg de jongerenpagina: www.bisdomgl.nl/jongeren
Ook voor andere activiteiten in het bisdom en het land
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Gebed voor de nacht
Nu de aarde zich weer naar het donker keert
een mateloze reis begint
in niet te meten tijd
gaan wij het nachtbewustzijn in.
bergen wij ons kleine leven
in Jouw hand,
Jij, die Aanwezig
Ongezien, Veraf bent en Nabij
Nu durven wij de ogen sluiten
wat de nacht ook brengt,
want Jij bent daar
en maakt het duister licht.
Uit ‘Vierend dichterbij’
Marijke de Bruijn

