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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 5 juli 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. 7 

loopt van 27 juli 2019 t/m 13 september 2019 
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PAROCHIE MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE 

 

 

Postadres 
Verlengde Oosterdiep WZ 67 
7884 RK Barger-Compascuum 

     Telefoon: 06-51751592 
 
Mail:       mariahertoginvandrenthe@gmail.com 
Website: mariahertoginvandrenthe.nl 

 

 
 

 
 
BESTUUR  
 
 

Voorzitter:           Pastoor Okonek 
Vicevoorzitter:        Henk Kuhl       tel: 0591-312478 
Secretaris/Communicatie:  Mirjam Buizer      tel: 06-51751592 
Penningmeester:       Jan van Keeken    tel: 06-51614143 
Lid Gebouwen:        Vacant 
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:boekhouding.mhvd@gmail.com
mailto:begraafplaatsen.mhvd@gmail.com
mailto:mariahertoginvandrenthe@gmail.com


Klaverblad  Algemene Informatie Pagina | 5 

 

dag 21 juni 
Huwelijksviering  
Stefanie Suhlmann en Sander Lankhorst 

Vrijdag  Klazienaveen Pastoor Okonek 14.30 Care Free ‘16 

dag 22 & 23 juni Sacramentsdag koor 

zaterdag Zwartemeer Pastoor Okonek 19.00 Gemengd koor 

zondag Barger-Compas 
Pastoor Okonek 
Gezinsvier. MHvD 

10.00 
Yaëla  
Xtra-Eigen-Wijs 

dag 29 & 30 juni 13e zondag door het jaar koor 

zaterdag Klazienaveen Pastoor Okonek 19.00 Care Free ‘16 

 Barger-Compas DoP 19.00 Heren koor 

zondag Zwartemeer DoP 10.00 Gemengd koor 

 Emmer-Compas Pastoor Okonek  10.00 Heren 

dag 6 & 7 juli 14e zondag door het jaar koor 

zaterdag Zwartemeer DoP 19.00 Gemengd koor 

 Emmer-Compas Pastor Myriam 19.00 Dames/Heren  

zondag Klazienaveen Pastor Myriam 09.30 Jesus Freaks 

 Barger-Compas Dop 09.30 Dames 

 
Klazienaveen 
Poolse viering 

Pater Maciej 
Onaszkiewicz 
Poolse viering 

14.30  

dag 13 & 14 juli 15e zondag door het jaar koor 

zaterdag Zwartemeer Pastor Myriam 19.00 Gemengd koor 

 Barger-Compas DoP 19.00 Heren 

zondag Klazienaveen  DoP 09.30 Samenzang  

 Emmer-Compas Pastor Myriam 10.00 Alle koren 
 

dag 20 & 21 juli 16e zondag door het jaar koor 

zaterdag Zwartemeer Pastor Myriam 19.00 Samenzang 

zondag Barger-Compas Pastor Myriam 09.30 Dames 

dag 27 & 28 juli 17e zondag door het jaar koor 

zaterdag Klazienaveen Pastoor Okonek 19.00 Henricuskoor 

zondag Emmer-Compas Pastoor Okonek 10.00 Dames/Heren 
 

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

VIERINGEN OP DE LOCATIES 
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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: 
In de maanden juli en augustus 

zijn er geen doordeweekse eucharistievieringen op de locaties. 
 

 

Datum Tijd Waar Ouderenviering op locatie Voorganger  

03 juli 10.00 Dillehof Klazienaveen Pastoor Okonek 
 

 

 

Week 25 17 juni t/m 23 juni Pastoor Okonek 

Week 26 24 juni t/m 30 juni Pastoor Okonek 

Week 27 01 juli t/m 07 juli Pastor Myriam 

Week 28 08 juli t/m 14 juli Pastor Myriam 

Week 29 15 juli t/m 21 juli Pastor Myriam 

Week 30 22 juli t/m 28 juli 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 
 

ACTIVITEITENKALENDER 
 

Datum Tijd Activiteit Locatie 

23 juni 10.00 Gezamenlijke gezinsviering Barger-Compas 

23 juni 14.00 Vrijwilligersdag Barger-Compascuum Barger-Compas 

14 juli  Midzomermarkt Emmer-Compas 

25 aug  Locatie-contactdag Zwartemeer 

01 sept  Euch. Met Gregoriaanse en Latijnse gezangen Barger-Compas 

22 sept  Taizéviering: Feest van de Geest Klazienaveen 

18 okt  Missieconcert georganiseerd door de vormelingen  

22 nov  Cecilia avond Klazienaveen 

 
 

 
 
  

VIERINGEN DOOR DE WEEK 

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN 
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Pastor Myriam heeft van 28 juni t/m 30 juni een vrij 
weekend. 

 
Pastoor Okonek geniet in de periode van 4 t/m 22 juli 
van een welverdiende vakantie en is dan niet 
bereikbaar.  

 

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. 
 

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. 
 

AFWEZIGHEID PASTOOR OKONEK EN PASTOR MYRIAM 
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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 
 

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    18.30-19.00 

Woensdag     

Donderdag 18.30-19.30 11.00-12.00   

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, 
de  grote  feesten  van  het  kerkelijk  jaar  als  Pasen  en  Pinksteren  zijn 
inmiddels gevierd, en binnenkort nog Sacramentsdag.  Het Hoogfeest van 
Sacramentsdag is een mooie gelegenheid om Jezus Christus lof en dank te 
brengen. Want God zelf heeft onder ons tegenwoordig willen blijven als 
eenvoudig dagelijks voedsel: brood. In de Heilige Communie, in het 
Allerheiligste Sacrament, is de diepe en grenzeloze liefde en nederigheid van 
Jezus Christus tastbaar aanwezig. De liefde van Jezus Christus is zo groot… 
Hij nodigt ons uit om Hem als voedsel tot ons te nemen en ons met Hem te 
verenigen, zodat we het eeuwig leven ontvangen, waartoe we uitgenodigd en 
geroepen zijn. 
 

Maar wat nemen we uiteindelijk van al die inspirerende feesten mee?  
De Paaskaars brandt niet meer tijdens de weekendvieringen: Jezus Christus 
geeft ons nu de opdracht zelf zijn licht uit te stralen in deze wereld: Ga en 
verkondig de Blijde Boodschap in woord en daad! Elke viering kunnen we 
horen hoe Jezus mensen ontmoet, helpt op te staan, bemoedigt... niet alleen 
toen, maar nog steeds ook ons!   
 

Velen van ons gaan de komende 
zomerperiode op bedevaart of bezoeken 
tijdens de vakantie een bedevaartplaats, zo’n 
bedevaart staat symbool voor de reis door je 
leven.  Wie ben je zelf en kun je jezelf zien 
met nieuwe ogen?  
 

Lukt het je om met de ogen van God naar 
jezelf te kijken? Wat laat jij Hem zien? Hoe ga 
je met alle nieuwe ervaringen om? Zelf 
bezoek ik tijdens mijn vakantie meestal wel 
een bedevaartplaats, soms zelfs meerdere 
bedevaartplaatsen.  

Dit jaar bezoek ik tijdens mijn vakantie het sanctuarium Medjugorje. 
 

Echt op reis gaan is openstaan voor wat komt. Je verbinden met wie je 

ontmoet, en ook weer los kunnen laten als je weer je eigen weg verder gaat. 

Welke weg dat dan mag zijn, ga hem in verbondenheid met Gods liefdevolle 

Geest als steun en toeverlaat. Vertrouw erop, juist als het eens tegenzit, dat 

Hij je leiden en dragen zal, ook al is dat niet precies zoals je zelf zou wensen. 

Mede namens pastor Myriam wens ik u allen een mooie zomer toe  
en dat Gods liefdevolle Geest uw mag leiden, waar u ook gaat! 

         Pastoor Okonek 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Veranderingen: er lijkt geen einde aan te 
komen. We zijn net gewend aan onze nieuwe 
pastoor (hij werkt alweer een jaar in onze 
parochie!) en het lijkt allemaal rustig. Dan 
verandert er ineens toch weer iets. Pastor 
Myriam gaat ons verlaten en gaat per 1 
september a.s. in een nieuwe parochie werken.  

 

Verder op in het Klaverblad kunt u de brief van het Bisdom hierover lezen.  
Het nieuws is nog zo vers, dat we u nog niet kunnen vertellen wat dit voor ons 
betekent en hoe we dit op gaan vangen. Duidelijk is wel dat we haar positieve 
inbreng zullen gaan missen, want jarenlang 
was ze een verbindende kracht tussen de 
locaties. 
 

Een andere ontwikkeling is het ontstaan van 
een Centraal Bureau. Door de 
automatisering worden steeds meer dingen 
centraal gedaan. Denk daarbij aan de 
ledenadministratie, maar ook steeds meer 
financiële zaken worden centraal gedaan. 
Gelukkig hebben we een aantal vrijwilligers bereid gevonden om deze taken 
op zich te nemen. Het centrale team bestaat momenteel uit: 

• Jenneke van de Heuvel voor de ledenadministratie; 

• Conny Veldhuis voor de begraafplaatsenadministratie; 

• Astrid Mencke en Arie Buizer voor de financiële administratie. 
Hoe u hen kunt bereiken, vindt u vooraan in het Klaverblad. 
 

VAKANTIEROOSTER 
 

Van 20 juli t/m het weekend van 25 augustus zal er een vakantierooster wat 
betreft het aantal weekendvieringen zijn. In deze periode zijn er twee in plaats 
van vier weekendvieringen in de parochie. 
 

Redenen hiervoor zijn: de vakanties van onze pastoor en pastor en van de 
vrijwilligers, die voorgaan in DoP vieringen, en het aantal parochianen wat in 
deze vakantieperiode de weekendvieringen bezoekt.  
 

In het Klaverblad staat in de rubriek 
VIERINGEN OP LOCATIE OP BLZ 5 

 

op welke locatie de weekendviering is. U kunt altijd een viering op een 
andere locatie bezoeken als er op uw locatie geen viering is. 
Hopelijk heeft u hiervoor begrip. 

Pastores en Parochiebestuur 
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EMBARGO TOT DE WEEKENDVIERINGEN 8 EN 9 JUNI 

 
 

          Groningen, 6 juni 2019 
 
 
 

Beste parochianen van de parochie Maria, Hertogin van Drenthe, 
 
Enige tijd geleden mocht ik van uw pastoraal werkster Myriam Oosting 
vernemen dat zij beschikbaar was voor een mogelijke nieuwe benoeming, 
elders in ons bisdom. Ze was op zoek naar een nieuwe uitdaging. 
Heel concreet werd dit toen er een vacature ontstond waarvoor haar 
belangstelling werd gewekt en wel in de heilige Hildegard van Bingen 
parochie, bestaande uit de geloofsgemeenschappen te Groningen, Haren en 
Zuidhorn. 
 
 

Na positieve gesprekken met zowel pastoor Jellema als met het 
parochiebestuur kunnen we u informeren dat zij met ingang van 1 september 
a.s. werkzaam zal zijn in de parochie heilige Hildegard van Bingen. Wij hopen 
dat zij met veel vreugde haar taken binnen deze nieuwe parochie mag 
vervullen. 
 
Dit heeft tot gevolg dat zij per dezelfde datum, na ruim 8 jaar, afscheid gaat 
nemen van uw parochie. Maria, Hertogin van Drenthe te Zuid-Oost Drenthe. 
Wanneer pastor Myriam afscheid neemt zal zo spoedig mogelijk bekend 
gemaakt gaan worden. 
 
In de komende periode zal het parochiebestuur samen met het bisdom gaan 
nadenken hoe verder te gaan in uw parochie. Hopelijk kunnen wij spoedig 
een passende invulling bieden voor de ontstane vacature. 
 
Mede namens de bisschop dank ik pastor Myriam voor haar inzet en 
betrokkenheid voor uw parochie en wens haar veel arbeidsvreugde en Gods 
rijkste zegen voor de toekomst. 
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FAMILIE BERICHTEN PAROCHIE MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE 
 

Op 9 juni 2019 is gedoopt in de  
St. Josephkerk van Barger-Compas  

   Sayenn de Geus  
geboren op 10 januari 2019      
               dochtertje van  
Michael en Miriam de Geus-Hölscher 
  Haam 25 te Barger-Compascuum 

 
 
 

Op 16 juni 2019 is gedoopt 
in de H. Henricuskerk van Klazienaveen 

Mats Prins 
geboren op 15 maart 2019 

zoontje van  
Mark Prins en Annika Wolters 
Molenwerf 25 te Klazienaveen 

 

Namens de Parochie Maria, Hertogin van Drenthe 
van harte gefeliciteerd en veel geluk gewenst.  

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

 

  Op 21 juni 2019 zullen 

in het huwelijk treden 
in de H. Henricuskerk te Klazienaveen 

 
Namens de Parochie Maria, Hertogin van Drenthe wensen we het bruidspaar 

een hele fijne dag en veel geluk voor de toekomst.  
 

NIEUWE MAILADRESSEN 
 

Voor de fusie had elke locatie zijn eigen mailadres en provider. Ook werden er 
veel privé mailadressen gebruikt door de vrijwilligers van de locatiebureaus en 
locatieraden. 
 

Omdat er weleens wisselingen van personen zijn verdwijnt dan ook vaak veel 
informatie in privé mail als zo iemand vertrekt. Inlogaccounts bij b.v. een Ziggo 
stonden dan vaak op de privé naam van de budgethouder en dat geeft dan 
weer problemen als deze vertrekt. Ook ging er nogal eens data naar privé 
mailadressen.  
 

Ik bid  
dat God jullie zegent 

dat door het leven heen 
jullie steeds weer 
 mogen ervaren 

God laat jullie nooit alleen 



Klaverblad  Algemene Informatie Pagina | 13 

In het kader van de AVG en de automatisering van onze Parochie zijn we aan 
het overstappen naar algemene mailadressen voor de Parochie. In dat kader 
worden eind juni en begin juli 2019 cursussen georganiseerd voor leden van 
het Parochiebestuur, Locatieraden, Locatiebureaus en mensen van het 
Centraal Bureau (U kunt zich nog aanmelden!). Daarna gaan we overstappen 
naar de nieuwe mailadressen en zullen de oude mailadressen na de vakantie 
geleidelijk aan vervallen. In het volgende Klaverblad zult u bij elke locatie de 
nieuwe mailadressen aantreffen en geen privé mailadressen meer! 
 

Met de volgende mailadressen heeft u al kennis gemaakt: 
(mhvd in de mailadressen staat voor : Maria, Hertogin Van Drenthe) 
 

Parochiemailadressen 
mariahertoginvandrenthe@gmail.com  secretariaat     Mirjam Buizer 
penningmeester.mhvd@gmail.com   penningmeester   Jan van Keeken 
liturgie.mhvd@gmail.com         liturgie        Louis Veldhuis 
 
Centraal Bureau mailadressen: 
leden.mhvd@gmail.com         leden administratie  

Jenneke van de Heuvel 
begraafplaatsen.mhvd@gmail.com   begraafplaats administratie  

Conny Veldhuis/Arie Buizer 
boekhouding.mhvd@gmail.com     boekhouding, facturering  

Arie Buizer/Astrid Mencke 
fuv.mhvd@gmail.com          FUV (Fonds Uitvaartvoorziening)   

Annet Harms 
 

 

Nieuw zijn de volgende mailadressen: 
 

Locatieraad mailadressen: 
joseph.mhvd@gmail.com                  leden locatieraad 
willehadus.mhvd@gmail.com        leden locatieraad 
henricus.mhvd@gmail.com         leden locatieraad 
antoniusvanpadua.mhvd@gmail.com    leden locatieraad 
 
Locatiebureau mailadressen: 
lb.joseph.mhvd@gmail.com         locatiebureau   
lb.willehadus.mhvd@gmail.com       locatiebureau   
lb.henricus.mhvd@gmail.com        locatiebureau   
lb.antoniusvanpadua.mhvd@gmail.com    locatiebureau   
 

Lukt mailen niet dan kunt u altijd nog op de locatie zelf langskomen of bellen. 
Voor vragen over centrale diensten kunt ook altijd bellen met de Parochie 
telefoon, die het dan uitzet bij de betreffende personen, waarna u dan 
teruggebeld of gemaild wordt, al gelang wat er met u wordt afgesproken.  

mailto:mariahertoginvandrenthe@gmail.com
mailto:penningmeester.mhvd@gmail.com
mailto:liturgie.mhvd@gmail.com
mailto:leden.mhvd@gmail.com
mailto:begraafplaatsen.mhvd@gmail.com
mailto:boekhouding.mhvd@gmail.com
mailto:fuv.mhvd@gmail.com
mailto:joseph.mhvd@gmail.com
mailto:willehadus.mhvd@gmail.com
mailto:Ledenadministratie.mhvd@gmail.com
mailto:Ledenadministratie.mhvd@gmail.com
mailto:lb.joseph.mhvd@gmail.com
mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
mailto:lb.henricus.mhvd@gmail.com
mailto:lb.antoniusvanpadua.mhvd@gmail.com
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Als u belt vragen we zo nodig wel naar uw naam, adres, geboortedatum, 
locatie en eventueel IBAN nr. waar u voor belt, dit om u snel terug te vinden in 
onze systemen. 
 

Omdat we een grote achterstand aan het wegwerken zijn voor de leden 
administratie, kerkbijdrage en begraafplaatsen en een nieuw softwaresysteem 
aan het opstarten zijn, waar nog wat problemen in zitten, lopen we op dit 
moment achter met het beantwoorden van mail van het Centraal Bureau. Na 
de vakantie verwachten we bij te zijn en zullen we sneller mail beantwoorden 
en zaken kunnen afhandelen. We vragen hier dus nog een beetje geduld van 
u op dit moment. Tenslotte blijft het ook voor de medewerkers van het Centraal 
Bureau vrijwilligerswerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAND VAN ZAKEN CENTRAAL BUREAU -  
AFDELING FINANCIËN - KERKBIJDRAGE 

 

Op dit moment zijn we hard bezig om alles omtrent de Kerkbijdrage in ons 
nieuwe softwaresysteem te verwerken. Alle parochianen die ons een 
machtiging voor een incasso hebben gegeven voor een inning per maand, 
kwartaal, half jaar of jaar hebben nu een inning op hun bankrekening gezien. 
Daarbij is per parochiaan geïnd. Omdat we laat waren met innen hebben we 
een inhaalslag moeten maken. 

• De maandincasso’s voor januari, februari, maart, april, mei en juni zijn 

ondertussen uitgevoerd. Vanaf 1 juli en verder zullen deze rond de 1e 

van elke maand worden geïnd. 

• De kwartaalincasso’s voor januari en april zijn ondertussen uitgevoerd. 

Vanaf 1 juli en dan verder per kwartaal zullen deze rond de 1e van het 

kwartaal worden geïnd. 

SAMEN DELEN  
in de openlucht 

zondag 23 juni 2019 
om 10.00 uur 

St. Joseph kerk  
Barger-Compas 
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• De halfjaarincasso voor januari is ondertussen uitgevoerd. Vanaf 1 juli 

en dan weer 1 januari 2020 zullen deze rond de 1e van het begin van 

het halve jaar worden geïnd.  

• De jaarincasso voor januari is ondertussen uitgevoerd. Vanaf 1 januari 

2020 zal deze dan weer rond 1 januari 2020 worden geïnd.  

100% van deze incasso’s gaan volautomatisch naar de bank, worden geïnd, 
terug ingelezen in ons boekhoudpakket, en per lid op hun ledenkaart verwerkt. 
We hebben daar praktisch geen werk van. 
De mensen die zelf wilden overmaken hebben dat veelal al gedaan per 
parochiaan, of hebben grotendeels een factuur gehad. Het blijkt dat 80% van 
deze betalingen door het systeem worden herkend en herleid naar de goede 
leden kaart. Ook hier is het systeem zelflerend en weet het steeds meer zelf 
goed te boeken. 
Nog wel veel werk zit in het feit als parochianen geen lidnummer vermelden bij 
een overboeking, maar ook daar is het systeem zelflerend op IBAN nummers. 
Echter indien er geen lidnummer is vermeld en er wordt betaald voor meerdere 
parochianen in één bedrag moet dit handmatig worden verwerkt. 
 

We hebben nog wel één behoorlijk probleem in de software zitten met 
alleen de incasso’s. 
De betaling van kerkbijdrage naar een voorkeurlocatie gaat niet altijd goed. 
Stel u woont in Klazienaveen maar heeft als voorkeurlocatie Zwartemeer. Dan 
heeft u grote kans dat uw betaling met een incasso in Klazienaveen terecht 
komt. We vragen u om dit zelf even na te kijken, hieronder staan de goede 
bankrekening nummers per locatie vermeld.  
 

 
 

Als het bij u fout gaat, gelieve uw kerkbijdrage niet terug te boeken. Dat 
regelen wij voor u en in de loop van het jaar zal dit goed gaan. Wij zullen dit 
tussen de locaties verrekenen. Het gaat voornamelijk om Zwartemeer en 
Klazienaveen.  
We vragen u wel nadrukkelijk om dit te melden per mail bij 
boekhouding.mhvd@gmail.com of  
te bellen met de Parochietelefoon, 06 – 51751592.  
We trekken dit recht na de zomer. 
 

 

mailto:boekhouding.mhvd@gmail.com
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Verder is het goed om op te merken dat sommige parochianen naar een ander 
rekeningnummer overmaken dan hierboven staat. U boekt dan veelal over 
naar de rekening courant van de locatie. Mocht u dat toevallig doen, dan de 
vraag of u deze betaling om wilt zetten. Het is lastig voor ons systeem en we 
hebben er veel extra werk van. Om ons als vrijwilligers te ontzien, zouden wij 
het omzetten erg waarderen. 
 
Ook zijn er nog parochianen van de locaties Emmer-Compascuum, 
Zwartemeer en Klazienaveen die naar een ING-nummer over maken. We zijn 
natuurlijk blij met uw bijdrage, maar ons systeem heeft geen koppeling met de 
ING en ook dit is dus alles handwerk voor ons om in te boeken. Ook hier de 
vraag om deze om wilt zetten naar één van bovengenoemde rekeningen. 
Uiterlijk in het najaar gaan we parochianen die hier nog naar toe overmaken 
aanschrijven. Het gaat totaal om een tiental parochianen per locatie. 
 
Fonds Uitvaart Voorziening 
Voor het FUV, Fonds Uitvaart Voorziening, voorheen de kerkhof verzekering 
van Zwartemeer, zijn nu ook alle incasso’s verwerkt op dezelfde manier als de 
kerkbijdrage. Ook de mensen die zelf wilden betalen hebben nu een factuur 
gehad. Ook deze bijdrage wordt per parochiaan geïnd.  
Mocht u hier vragen over hebben kunt u mailen naar fuv.mhvd@gmail.com of 
bellen met de Parochietelefoon 06- 51751592.  
 
Begraafplaatsen en Kerkhof 
In de maanden juli en augustus starten we eindelijk met de facturering en 
incasso’s van de begraafplaats te Barger-Compascuum. Daarbij gaan veel 
rechthebbende de bijdrage aan onderhoudskosten per jaar per incasso 
betalen en niet in één keer het hele bedrag voor 10 jaar. 
Ook de verlengingen van grafrechten voor de overige locaties kunnen met een 
incasso per jaar worden betaald. De brieven voor verlenging van grafrechten 
die per 31 december 2019 verlopen, zijn begin juni verstuurd. Mocht u hier 
vragen over hebben kunt u mailen naar: begraafplaatsen.mhvd@gmail.com of 
bellen met de Parochietelefoon 06-51751592 
Indien u mailt, wat onze voorkeur heeft, wilt u dan uw naam, 
geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, locatie en IBAN-nummer 
vermelden? We kunnen dan alles snel vinden in het systeem. 
 

Namens het team Centraal Bureau,  
Arie Buizer 

Voor wijzigingen in de vieringen  
en afwezigheid pastores zie pagina’s 5-6-7 

mailto:fuv.mhvd@gmail.com
mailto:begraafplaatsen.mhvd@gmail.com
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GEZAMENLIJKE GEZINSVIERING MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE 
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 GEZAMENLIJKE OUDERENVIERING  
MET KINDEREN VAN RK BASISSCHOOL “DE BANIER” TE ZWARTEMEER 

 

Wat een “heerlijke middag” hebben we gehad 
woensdag 22 mei.  

 

HEERLIJK van meerdere kanten, we 
mochten genieten van de pannenkoeken die 
de kinderen voor ons bakten. We kregen 
drinken en werden van alles voorzien.  
 
 
 
 
 

Een mooi programma met foto’s van 
Pastoor Okonek over zijn reis naar Israël.  
 

Een viering 
waarin  
Pastoor en 
Pastor 
Myriam 
voorgingen.  
 

Na de viering nog weer eens een hapje en een 
drankje.  
 

Het was een prachtige middag met veel dank aan de vrijwilligers die dit 
geregeld hebben. We werden toch allemaal maar even naar Zwartemeer 
gebracht, alles stond voor ons klaar. Er was op ons gerekend. 
 

We werden verwacht en we hebben 
GENOTEN. 

 

BIJZONDERE COMPLIMENTEN AAN  
DE PANNENKOEKENBAKKERS  

     VAN “DE BANIER” 
 

Op hun vrije woensdagmiddag zoiets doen voor 
ons. Ook met de viering waren de kinderen 
erbij. Het was met recht een HEERLIJKE 
geniet middag.  

 

Dank!!! 
                                                     René Berendsen 
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GESLAAGDE PAROCHIE-DAG MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE 
 

Op 26 mei hadden we in Zwartemeer onze eerste parochiedag. Voor de 
eucharistieviering van 10.00 uur kwamen vanuit Emmer- en Barger- 
Compascuum en Klazienaveen een groep parochianen op de fiets. Het werd 
een mooie eucharistieviering in een bijna volle 50-jarige Verrijzeniskerk.  

De viering had als thema: Geloven in Ontmoeten. 
 

De voorzitters van de locatie raden brachten bij de 
opening puzzelstukken mee, die -samengevoegd- 
onze éne parochie symboliseerden. 
 

Iedereen werd welkom geheten door Henk Kuhl, 
vice-voorzitter van ons parochiebestuur. Hij deelde 
mee dat vanaf nu de laatste zondag van mei, in de 
Mariamaand dus, de vaste zondag is voor onze 
parochiedag.  

 

De eucharistieviering werd opgeluisterd 
door zang van parochiekoren uit de vier 
locaties.   
 

De jongeren van de band Jesus Freaks, 
zongen een lied onder de communie 

     
 Pastoor Okonek ging voor in de  

    eucharistieviering en in zijn  
    inspirerende overweging deed hij 
    een beroep op ontmoeting in de  
    parochie, dat vorm krijgt door een  
    goede samenwerking.   

 
Vanuit  
alle locaties 
werd hij 
geassisteerd 
door lectoren, 
acolieten en 
misdienaars.  
 

 
 
 
Voor de basisschoolkinderen was er een kindernevendienst. Ze brachten 
verslag uit door te vertellen wat voor hen ontmoeten betekende.  
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Na de viering was er gelegenheid 
tot ontmoeting in een tent voor de 
kerk. Deze beschutting was 
vanwege de weersomstandigheden 
niet nodig, maar de grote tent was 
sfeervol ingericht. Vrijwilligers uit 
alle locaties hadden gezorgd voor 
iets bij de koffie en later voor hapjes 
bij het drankje.  

 

Jongeren luisterden de nazit op met 
zang en muziek. Ook was er 
gelegenheid de mooie tentoonstelling 
te bekijken in de parochiezaal over 50 
jaar Verrijzeniskerk. 
 

 

 
De kinderen konden  
zich goed vermaken 
op het springkussen  
of gewoon lekker  
laten schminken   

 
Al met al een sfeervolle en geslaagde parochiedag. 

 

HEEL DE PAROCHIE HAAKT: HAAK MAAR AAN! 
 

De eerste resultaten 
voor de kerststal 
komen al binnen. 
Engelen en herders 
groot en klein,  
sterren enz.  
Dinsdagavond 28 
mei kwam een 
groep enthousiaste 

hakers vol ideeën bijeen. Het is een geweldig project en van alle windstreken 
komen er mensen om mee te doen. Prachtig om te zien hoe ieder er plezier 
aan beleefd. Van 28 t.m. 90 jaar, wie er zin in heeft haakt aan. Met de 
kerststaltentoonstelling staat er een bijzondere en unieke stal in de kerk. Wilt 
u nog aanhaken? Het kan altijd want de kerk is groot genoeg en er kunnen nog 
héél veel schapen, herders, kamelen en engelen bij.  
We houden u op de hoogte en half november organiseren we nog weer een 
avond om alle werkstukken bij elkaar te zien. Dus: kun je ook haken? Haak 
dan mee. 
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INZAMELEN VOOR STICHTING OPKIKKER 
 

Hallo kerkgenoten van de parochie Maria, 
Hertogin van Drenthe, wij willen ons even 
voorstellen. Wij, Geronimo en Charity Snippe zijn 
10 en 9 jaar (deze foto is van de parochiedag in 
Zwartemeer), samen met onze ouders wonen we 
in Klazienaveen. Hier zijn we misdienaars in de 
St. Henricuskerk. Aangezien we ook van zingen 
houden zijn we gaan zingen bij het jeugdkoor 
“Eigenwijs” te Emmer-Compascuum. 
Wij hebben net als onze vader de spierziekte MD 
waarbij de eerste symptomen een vertraging van 

het ontspannen bij aangespannen spieren (myotone) en een langzaam 
toenemende spierzwakte (dystrofie) zijn. 
 

Wij hebben 5 januari een opkikker-dag mogen 
ervaren, doordat vrienden van onze ouders ons 
gezin meenamen zodat wij even mochten ervaren 
wat zij ooit ervaren hadden en zijn daarna zelf 
ambassadeurs geworden voor stichting Opkikker. 
Stichting Opkikker organiseert voor gezinnen met 
een langdurig ziek kind een opkikker-dag om dan 
bij ieder gezinslid de zorgen even naar de 
achtergrond te laten verdwijnen door hun in het 
zonnetje te zetten. 
 

Veel van de zieke kinderen worden ambassadeur en proberen zo door middel 
van inzamelingen ervoor te zorgen dat stichting Opkikker voor anderen 
kinderen weer een Opkikker-dag kunnen organiseren, want zij krijgen een 
vergoeding voor de mobieltjes en cartridges die de ambassadeurs hebben 
ingezameld. Daarnaast worden er ook heel veel anderen acties ondernemen 
om geld in te zamelen. 
 

Op zaterdag 18 mei werden wij door stichting opkikker gehuldigd met een 
opkikkerlintje en een oorkonde in het Ponypark te Slagharen. Wij zijn hier heel 
trots op. Nu willen wij jullie vragen of jullie met ons mobieltjes en cartridges 
willen inzamelen, zodat meer langdurige zieke kinderen een fijne dag bezorgd 
kan worden door stichting Opkikker.  
 

U kunt uw oude mobieltje (in welke staat dan ook) en lege cartridges in de 
daarvoor bestemde boxen achterin de kerk doen. 

Stichting Opkikker heeft tijdens de door ons bezochte dagen de slogans:  
 

“Samen sterkt” en “Een keten van kracht” gebruikt. 
Willen jullie met ons deze slogans vormgeven? 

 

Groetjes van Geronimo en Charity 
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Een goed 
gesprek 

KINDERPAGINA 
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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 23 juni                            MHvD openlucht gezinsviering 10.00 uur 
Gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, Engel Kuhl-Rolfes, Hendrik Dijck, 
ouders Tubben-Keizer, Mariëtta Hartmann, Jan Hartmann, Abel Rolfers en 
dochter Heleen, Ina Suurmeijer, Annie Hölscher-Arling, Anna Helena Pruim-
Tiben. 
 

Zaterdag 29 juni 
Annie Hartmann-Exel, gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, Siny 
Linnemann-Dieters, Engel Kuhl-Rolfes, Jan Pruim, ouders Tiben-Robben, 
Mariëtta Hartmann, Gerard Koiter, Jan Hartmann, Anna Helena Pruim-Tiben. 
 

Zondag 7 juli 
Gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, ouders Linneman-Rass, echtpaar 
Vedder-Wehkamp, ouders Wehkamp-Alberts, Lies Hartmann, Karin Drent, 
Engel Kuhl-Rolfes, Bernard Lucas Gepken, fam. Nijzing-Heller, ouders 
Berends-Lippold, ouders Tubben-Keizer, Mariëtta Hartmann, ouders Berens-
Wehkamp, Jan Hartmann, Anna Helena Pruim-Tiben. 
 

Zaterdag 13 juli 
Gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, Engel Kuhl-Rolfes, Gretha Gepken-
Muter, Mariëtta Hartmann, Jan Hartmann, Anna Helena Pruim-Tieben. 
 

Zondag 21 juli 
Gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, Engel Kuhl-Rolfes, Hendrik Dijck, 
Mariëtta Hartmann, Jan Hartmann, Anna Helena Pruim-Tiben. 
 

KOSTERS 
 

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

KOFFIEDRINKEN 
 

Na de viering op 23 juni is er gelegenheid om 
koffie te drinken en na te praten, terwijl de 
kinderen gezellig kunnen spelen op het plein. 

 
 
 
 
 
 

En ook op zondag 14 juli is er na de viering, 
weer gelegenheid om een kopje koffie te drinken in de parochiezaal. 

 

Na de MHvD OPENLUCHT 

VIERING  23 JUNI 
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OPROEP 
 

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

Wie zou willen? 
 

kan contact op nemen met: 
Marja Grummel  tel: 0591-348843 

 

FELICITATIES 

 
 
Wij willen iedereen die in deze 
periode iets te vieren heeft, 
namens de parochie. 

 

FAMILIE BERICHTEN 

 
Overleden                                      op 30 april in de leeftijd van 85 jaar 
 

 
op 4 mei in de leeftijd van 95 jaar. 
 

 
We wensen beide families Gods steun en kracht toe. 

 

OUDERENVIERING 

 
In de maanden 
juli en augustus 

is er GEEN ouderenviering! 
 

 

SCHOONMAAK KERK 
 

27 juni       groep 1 
25 juli       groep 2 
22 augustus    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. U kunt zich hiervoor aanmelden bij: 
Lies Knol op de pastorie tel: 0591-349051 

Van harte 

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

Zondag 23 juni MHvD openlucht gezinsviering Barger-Compas 10.00 uur 
Let op: Voor deze intenties wordt gebeden op woensdag 26 juni 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Renk Kuper, 
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus Welling, Gré van Uem-Mensink, 
Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, Geert Harm Thole, Rika Harms-
Schulte, Grietje Bentlage-Tiekstra, Herman Sturre, Marlies Snuverink-Sturre, 
Taeke Graafsma. 
 

Zondag 30 juni  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Maria Margaretha Ahlers-
Hoezen, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Jan Geert Meijer, 
Herman Sturre, Taeke Graafsma. 
 

Zaterdag 6 juli  
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, Enno en Greet Timmer, Gerard 
Mensink, Ria Teiken, ouders Teiken-Schulte, Truus Over-Meijer, Hendrik Koop 
en Annie Koop-Schoemaker, ouders de Groot-Kaiser, Diny Hendriks, Johann 
Hermann Spijker, Hendrik Wessel en Geertruida Wessel-Alberts, Renk Kuper, 
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Geert Harm Thole, 
Jans Teiken en Marie Teiken-Twickler, Geert Hendrik Mensen en Roelofje 
Mensen-Lange, Lenie Bentlage-Tieben, Herman Sturre, Albertus Zomer, 
Taeke Graafsma, Diny Geerdink, voor ouders van ongedoopt gestorven 
kinderen. 
 

Zondag 14 juli  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Theresa de Roo, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Willem en Herman Buurman, ouders Caspers-
Hoezen, Renk Kuper, fam. Kuper-Wolbers, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, 
Gradus Welling, Jan Geert Meijer, Hennie Bredek, Ria Kaijser-Dijck, Henk 
Thole, Herman Sturre, Taeke Graafsma. 
 

Vanaf weekend 20 / 21 juli VAKANTIEROOSTER zie blz 5 
Voor deze intenties wordt gebeden in de viering op zondag 28 juli in EC 
Greetje Schulte-Heller, Hendrik Trip en Engelina Trip-Welling, Boelie Rouw, 
overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Jan Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne-
Wessel, Albert Heijne, Klaas de Vries en Annie de Vries-Twickler, ouders 
Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van 
Uem-Mensink, Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, Henk Scheven, 
Herman Sturre, Taeke Graafsma. 
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 KOSTER VAN DE WEEK 
 

datum t/m  datum naam telefoon 
ma 24 juni  t/m zo 30 juni  José Wessel 06-27369058 
ma 01 juli  t/m zo 07 juli  Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 8 juli  t/m zo 14 juli  René Berendsen 0591-353630 
ma 15 juli  t/m zo 21 juli  Diny de Roo 0591-351697 
ma 22 juli  t/m zo 28 juli  José Wessel 06-27369058 
 

LOCATIEBUREAU 
 

Juni Juli 
ma 24 Tonny Thole do 04 Bernadette de Roo 
do 27 Mieke Hoesen do 11 Tilda Heine 
  do 18 Tonny Thole 
  do 25 Christa Schut 

 

BLOEMVERSIERING  
 

Gr 4 Maria Spijker 
Mieke Tromp 

10 juni t/m 23 juni 
0591-353482 
0591-354507 

Gr 5 Lena Mencke 
Maureen Nie 

24 juni t/m 07 juli 
0591-349057 
0591-346365 

Gr 1 Bernadette de Roo 
Maria Graafsma 

08 juli t/m 21 juli 
0591-351878 
0591-224161 

Gr 2 Sini Wilkens 
Magdalena Tiben 

22 juli t/m 04 aug 
0591-351081 
0591-353718 

 

KERKSCHOONMAAK  
 

Groep 2 03 juni t/m 07 juni 
 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

Groep 1 24 juni t/m 28 juni 
 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

Datum Misdienaar/acoliet Lector 

zo 23-06 geen viering in Emmer-Compas  

zo 30-06 Astrid Bolk                  Sander Bos Janique Dijck 

za 06-07 Annemiek Bos Ria de Vries 

zo 14-07 Rianne Hoesen Jorinde Wessel  

zo 21-07 Geen viering in Emmer- Compas  

 
 



Klaverblad  Emmer-Compascuum Pagina | 31 

 

Verhuisd  
      Mevrouw M. Welling-Fehrmann is verhuisd  
van   Mezenveld 143 7827 BZ Emmen  
naar  Valkenveld 86, 7827 HB Emmen 
 

We wensen haar een heel goede tijd op haar nieuwe adres. 
 

 

M. Graafsma - van Luijn Hoofdkanaal OZ 81S 7881CN EC 25-06-1933 

H. Pol Braakhekkeplein 40 7881MC EC 24-06-1937 

A.E. Möller - Rolfes Spil 41 7881BT EC 01-07-1943 

H.A. Arling - Thole Willehadshof 5 7881LH EC 02-07-1942 

J.W. Wellen Kloosterweg 10 7881LE EC 09-07-1941 

H.W. Smits Kloosterweg 8 7881LE EC 13-07-1938 

 
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 

 

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

LET OP: WIJZIGING OPENINGSTIJDEN LOCATIEBUREAU 
 

In de vakantietijd (periode van 1 juli t/m 31 aug) is het locatiebureau  
NIET op maandag open, maar alleen op:  

donderdag van 11.00 - 12.00 uur 
zaterdag  van 10.00 – 12.00 uur dan is de stuurgroep aanwezig.  

 

 VIERINGBOEKJES 
 

De afgelopen periode hebben we verschillende reacties ontvangen om de 
boekjes voor de vieringen te behouden. Zoals al eerder gemeld in het 
Klaverblad kan dat alleen als we met elkaar iets meer geven voor de boekjes. 
En gelukkig mogen we constateren dat dit zeker de laatste weken het geval is. 
Dank daarvoor. Natuurlijk bepaald iedereen die komt om te vieren zelf wat men 
voor het boekje wil geven. Maar we willen graag een richtbedrag van € 0,50 
noemen, aangezien we daarmee uit de kosten van het boekje zijn.  

 
Dank in ieder geval dat u mee komt vieren! 

 

FAMILIE BERICHTEN 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 26 JULI 

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
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TERUGBLIK OP 4 MEI HERDENKING 
 

Tijdens de 4 mei herdenking heeft Janique Dijck onderstaand lied 
gezongen. Het was heel indrukwekkend 
 

Doodse stilte –( Mooi wark) 
Het liekt duuster beste vriend, je vraagn joe af he’k dit verdient? 
De angst die langzaam deur joen ziel hin kroept, 
 het niet wet’n waar aj in verzoept. 
En het licht aan het einde zie j' niet, het verdriet.   
Klinkt als een Doodse Stilte. 
 

Onrustig dool j' door de nacht, niet weten wat joe door hef bracht. 
Ik vroag een keerl of hij 't wist, trok de kraag op teeg’n de kâl en mist. 
En de moan die wiest joe de weg woar j' hin moet goan, d’r rolt een troan.  
D'r valt een doodse stilte. 
 

Achter t duuster gloort 't licht, en deur de bom’n krieg j' zicht. 
Mensn bent er altied om joe hen, mensn sleept joe altied er deur hen. 
Mensn zeggen dat ''de weg is niet zo lang, wees niet bang''. 
Deurbreek de doodse stilte. 
De rugge recht de kop omhoog,  
hâld de toekomst in 't oog. 
Als 't liekt dat alles teegn zit,  
hâld d'r uut wat in't lebn zit. 
En de woorden valt als regen op joe neer,  
D'r valt een doodse stilte. 
 

Zit niet bij de pakken neer. 
't word tied dat j't probeert,  
trek joezelf langzaam uut dit dal. 
Loat moar zien hoe aj de vuusten bald. 
Dat 't goed komt staat eschreven op de muur.  
NEI AVONTUUR.  
En nooit meer doodse stilte. 
 

TREKKING VERLOTING PAASKAARS 
 

 
Zondag 2 juni heeft pastoor de trekking 

voor de verloting van de Paaskaars gedaan. 
De gelukkig winnaar is dit jaar Ria de Vries. 

 
Van harte gefeliciteerd 



Klaverblad  Emmer-Compascuum Pagina | 33 

MARIABEELD 
 

Inmiddels zijn we met een kleine delegatie bij een beeldengieterij 
geweest. Zij hebben de mogelijkheid om speciaal een beeld te 
maken van Maria, Hertogin van Drenthe. Binnenkort ontvangen 
we een offerte en kunnen we definitief beslissen. Het zal dan nog 
wel maanden duren voordat het beeld gereed is.  
Wij houden u op de hoogte.     

Locatieraad 

FEESTELIJK DAINST IN OZZE TOAL OP 14 JULI 
 

Zondag 14 juli is er in onze kerk om 10.00 uur een speciale viering, 
voorafgaande aan de Midzomermarkt. De liederen en lezingen zijn in deze 
viering in het dialect. De gebeden en voorbeden zijn in het Nederlands. Tijdens 
deze woord- en communieviering zal de overweging in het dialect gehouden 
worden. Er is een muzikale bijdrage van onze koren en een solozang van jong 
en ouder. Er is trompetgeschal.  Het wordt dus een feestelijke en mooie viering! 
Zondag 14 juli is aan het begin van de vakantie dus we hopen dat iedereen 
fam. en vrienden meeneemt om er een prachtige viering van te maken.  
Aansluitend gaan we met elkaar naar de Midzomermarkt en Rommelmarkt 
waar van allerlei activiteiten zijn.  

                             Joe komm’n toch ook? 
 

13e MIDZOMERMARKT 
 

‘WIST U DAT’: 
☺ We dit jaar al voor de 13e keer de Midzomermarkt houden? 
☺ We hopen dat het weer een groot succes gaat worden? 
☺ We dit alleen kunnen realiseren met hulp van parochianen? 
☺ We daarom weer op zoek zijn naar mensen die willen helpen bij allerlei 

activiteiten? 
☺ De kinderen marshmallows mogen roosteren? 
☺ Ze zich ook kunnen laten schminken? 
☺ U nog spullen in kunt leveren voor de rommelmarkt, en dat u hierover 

contact op kunt nemen met Annie Thole, tel: 0591-351143? 
☺ U PRIJSJES IN KUNT LEVEREN VOOR HET RAD VAN AVONTUUR? 
☺ Dat er weer van alles is te doen die dag zoals: 

o Rommel- en boekenmarkt 
o Diverse standjes met eten en drinken 

Maak ons blij en meldt je in groten getale aan. Dit kan bij één van de 
commissieleden of via de mail parochiewillehadus@kpnmail.nl 

 

Bij voorbaat hartelijk bedankt! 
 

Financiële commissie: René Berendsen, Jenneke van den Heuvel,  
Erik Meijer, Geert-Jan Mulder en Henk Zwart  

mailto:parochiewillehadus@kpnmail.nl
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DE ZOMER KOMT ER AAN. 
 

Op het moment van schrijven van dit stukje is het 25 graden.   
In onze St. Willehaduslocatie is alles nog in volle gang.  De eerste communie 
voor onze hele parochie was dit jaar in onze St. Willehadus kerk. Het was een 
mooie viering in een prachtig versierde kerk. 
 

Een week later verzamelden op 
zondagmorgen zich een groep 
fietsers bij onze kerk om samen op 
weg te gaan naar de viering op 
onze Parochiedag in Zwartemeer. 
 
 

 
 
 

 
De viering en het samenzijn daarna, 
was georganiseerd door 
afgevaardigden van de vier locaties.  
We werden gastvrij in de 
Verrijzeniskerk van Zwartemeer 
ontvangen. Het was een prachtige 
gezamenlijke parochieviering, waarin 
de onderlinge verbondenheid 
voelbaar was!  
 

Ook is het Maria comité van onze St. Willehaduslocatie aanwezig geweest bij 
de boekpresentatie van het boek ‘Maria, de moeder van iedereen’ waarin ook 
onze Mariakapel is opgenomen.  
 

De voorbereidingen voor de Mariavespers zijn op dit moment van schrijven 
nog in volle gang. Vele vrijwilligers zorgen er voor dat tuin en kerkhof een 
uitstraling va  n een prachtig processiepark krijgen.  
De koren repeteren alweer een aantal weken voor de Mariavespers, en er 
wordt druk gewerkt aan een kleine Maria expositie. Dus volop activiteit.  
 

Graag willen we u tot slot nog wijzen op de feestelijke viering op 14 juli om 
10.00 uur, voorafgaand aan de Fancy Fair en Rommelmarkt. 
We hopen dat we zo voor de vakantie met veel parochianen deze dag mogen 
vieren. 

Dank aan iedereen, 
ook degenen die in alle stilte veel voor onze 

St. Willehaduslocatie doen. 
Locatieraad 
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MARIA HERTOGIN VAN DRENTHE  
IN BOEK OVER BEDEVAARTPLAATSEN 

 

‘Maria, de moeder van iedereen’. Dit is de titel van een nieuw boek over 
Mariapelgrimsoorden. Eén van de hoofdstukken gaat over Maria, Hertogin van 
Drenthe. Dit Mariabedevaartsoord in Emmer Compascuum is het enige in de 
provincie Drenthe. 
 

In de reisgids neemt de schrijver, Paul Spapens, de lezer mee naar negen 
Mariapelgrimsplaatsen in Nederland en daarbij Moresnet en Scherpenheuvel 
in België en Kevelaer in Duitsland. Paul Spapens is als publicist 
gespecialiseerd in volksdevotie met veel boeken over dit onderwerp op zijn 
naam. 
 

Het 192 pagina’s tellende boek kost € 16,90. In het 
boek staan tientallen mooie foto’s. Het is te koop bij 
het parochiebureau van de St. Willehadus locatie, 
bij elke boekhandel in Nederland en bij de uitgever 
Berne Media, www.berneboek.com.       
 

Met het boek haakt Paul Spapens in op de 
groeiende belangstelling voor pelgrimsplaatsen in 
het algemeen en Mariapelgrimsoorden in het 
bijzonder. Dat past in het beeld van de populariteit 
van Mariakapelletjes, een onderwerp waar Paul 
Spapens ook meerdere boeken over heeft 
gepubliceerd. Hij schreef ook over heiligen, 
volksgeloof (en bijgeloof), rituelen en pelgrimeren. 
 

Verrassend aan ‘Maria, de moeder van iedereen’ 
is, dat de Mariapelgrimsoorden beslist niet alleen in 
Noord-Brabant en Limburg moeten worden 
gezocht. Zo is Heiloo in Zuid-Holland het grootste Mariaoord van Nederland. 
Heel bijzonder is de Maria-pelgrimsplaats in Warfhuizen in Groningen.  
Ver weg van de bewoonde wereld, midden in het vlakke land van Groningen, 
wordt ‘De Bedroefde Moeder van Warfhuizen’ beheerd door de enige 
kluizenaar van Nederland.  
 

Met veel gevoel voor opmerkelijke details neemt Paul Spapens de lezer mee, 
naar onder meer Maria, Hertogin van Drenthe, een eenvoudige kapel die elk 
jaar veel pelgrims trekt. 
 

Een mooie en handzame reisgids voor wie 
Maria, moeder van iedereen wil bezoeken! 

 
 

http://www.berneboek.com/
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EXAMENS EN OVERGANG 
 

Iedereen die geslaagd is gefeliciteerd en 
degenen die gezakt zijn of een 
herkansing hebben, veel sterkte. 
 

Degene die nog op de overgang naar een 
volgende groep wacht, 

  sterkte met de laatste lootjes!                                                  Locatieraad 
 

GEEN CONTACTMIDDAG JULI & AUGUSTUS 
 

In juli en augustus is er geen 
contactmiddag. De eerstvolgende 
keer is de middag op 4 september  
en begint om 14.00 uur met een 
viering.  

Noteer het vast in uw agenda 

 

KVE heeft zomervakantie. In september is weer 
de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen. 

 

GRAAG TOT ZIENS IN SEPTEMBER! 
 

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. 
 

De container staat op parkeerplaats voor onze kerk op: 
dinsdag 09 juli   en wordt opgehaald woensdag 10 juli 
 

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

Kinderen en team van basisschool ‘De Hoeksteen’ 
 
 

 

 
  

KVE 
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Doorndistel 16 

Klazienaveen 

Tel: 0591-312223 
www.woonsfeerheine.nl 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Zondag 23 juni MHvD openlucht gezinsviering Barger-Compas 10.00 uur 
 

Zaterdag 29 juni 
Maria Catharina Speller-Siekman, overl. ouders Wübkes-Lange, Sophia Maria 
Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en 
Griet Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus Plas, Theo Kempers, Gerhardus 
Bruins, Willem Theijken, Wilhelm Siekman, Anna Aleida Wittendorp-Ten 
Velde. 
 

Zondag 07 juli 
Toon Veringa, Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben 
en Henk van der Werf, overl. ouders Bruins-Arling, Angela Dina Ellerman en 
Steffen Groen, Jan Roufs, Lubertus Beukers en Maria Magretha Hemel en 
Johannes Hermannus Hemel en overl. fam., Bennie Heidotting en Griet 
Heidotting-Peters, Tinie Robben-Valke, Gerhardus Albertus Plas, overl. fam. 
Kolmer-Sijbom-Roufs, Gerhardus Bruins, Mannus Plas en Maria Helena v. 
Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Marie Kloppenburg en overl. fam., Harm 
Kolmer; Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, 
Jan Roufs, Cisca Lingenaar-Steenbergen en zoon Lars, Bennie Heidotting en 
Griet Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus Plas. overl. fam. Kolmer-Sijbom-
Roufs, Willem Theijken, Gerhardus Bruins, Wilhelm Siekman, Anna Aleida 
Wittendorp-Ten Velde. 
 

Zondag 14 juli 
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, 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, 
Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der 
Werf, Jan Roufs, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. fam. 
Kolmer-Sijbom-Roufs, Wilhelm Siekman, Anna Aleida Wittendorp-Ten Velde, 
Gerhardus Bruins. 
 

20/21 juli i.v.m. het vakantierooster 
Geen viering in Klazienaveen. 
 

OUDERENVIERING  
 

Op woensdag 03 juli is er om 10.00 uur in de 
Dillehof voor de bewoners van de Dillehof en 
de Melde een viering. 
 

U bent van harte welkom. 
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CONTACTMIDDAG VOOR OUDEREN 
 

In juli en augustus is er geen contactmiddag. 
In het volgende Klaverblad kunt u lezen wanneer 
de volgende middag is. 

               

 
                     
 
 

                                    Leo Mensen tel: 0591-317060 
 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

17 juni t/m 23 juni A. Peters 0591-313627 
24 juni t/m 30 juni M. Koop 0591-312241 
01 juli t/m  07 juli J. Lohuis 0591-313286 
08 juli t/m 14 juli H. Beukers 0591-315725 
15 juli t/m  21 juli A. Peters 0591-313627 
22 juli t/m 28 juli M. Koop 0591-312241 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

zo 23 juni B. Menzen  0591-316132 
za 29 juni A. Verdel 0591-312976 
zo 07 juli A. Heijnen 0591-315653 
zo 14 juli G. Többen 0591-317515 
 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
 

Datum Tijd Gelegenheid 
di 25 juni  09.30 uur Omzien naar elkaar 
di 09 juli 19.00 uur Redactie Klaverblad 
 

NIEUWS VAN DE SCHOLEN 
 

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

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

 

FELICITATIES 
 

 
Wij willen allen die de komende periode  

iets te vieren hebben  
namens de parochie van harte feliciteren. 
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OVERLEDEN 
 

05 mei 
Willem Theijken 

63 jaar, Voeghoutenstraat 306 
        19 mei 
  Gerhardus Bruins 
83 jaar, Brugstraat 4                                                                       24 mei 
                                                                                               Wilhelm Siekman 
                                                                                                 83 jaar, Dillehof 

27 mei 
Anna Aleida Wittendorp-Ten Velde 

87 jaar, van Echtensstraat 
 

Dat zij mogen rusten in vrede 
We wensen de families heel veel sterkte 

 

KAARTEN  
 

Op dinsdag 25 juni 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. 
 

We kaarten iedere laatste dinsdag van de maand 
 
 

De Zonnebloem, afd. Klazienaveen 
 

IMPRESSIE LOCATIERAADSVERGADERING 14 mei 2019 
 

Dag parochianen om het in uw agenda te zetten: 
✓ 23 juni is de jaarlijkse Gerardus Majella Bedevaart in 

Bargeroosterveld. 
✓ Zondag 22 september om 15.00 is er een Taizé viering in onze kerk 

Iedereen is welkom . 
 

De jaarlijkse Nationale Dodenherdenking is goed bezocht er waren veel 
mensen die mee liepen in de stille tocht die begon bij het oorlogsmonument bij 
de Cabot (voorheen Purit) en eindigde op de RK-begraafplaats. 
 

De automatisering loopt, zoals u heeft kunnen lezen in het Klaverblad. 
 

Ook de opbrengst is bekend voor het 40-dagen boekje dat uitgebracht was 
door de oecumenische werkgroep van Klazienaveen. Het bedrag is € 91,30. 
Dit bedrag wordt overgemaakt naar Grannies2Grannies. 

 

Hartelijk dank hiervoor. 
 

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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OPBRENGST VASTENACTIE 
 

De vastenactie die is gehouden op onze locatie voor de waterprojecten in 
Niger, Congo, Sierra Leone, Nicaraqua en Indonesië heeft het mooie bedrag 
van € 614,52 opgeleverd. 
 

Dank aan de kinderen van de Pastoor Middelkoop school en de 
Henricusschool en alle mensen die hun vastenzakje of machtigingsformulier 
hebben ingeleverd. 

VOM groep Klazienaveen 
Ria Bakker 

 

OPROEP LOCATIEBUREAU 
 

I.v.m. langdurig ziekte van een van de vrijwilligers van het locatiebureau 
zijn de overige dames met spoed op zoek naar hulp.  

 

Het locatiebureau is op maandagavond open van 18.15 uur - 18.45 uur  
 

Voor opgave of eventuele vragen over werkzaamheden kunt u contact 
opnemen met Frederikus Kuper 06 - 30573235  

 

groetjes Tinie en Alie 
 

BELANANGRIJKE MEDEDELING 
 

Voor de opgave van misintenties hanteren we al jaren hetzelfde bedrag. In het 
kader van de fusie en het samen trekken van de verschillen tussen de locaties 
heeft het bestuur besloten om de prijs van een misintentie te verhogen naar  
€ 6,= per gelezen intentie. De opzet van de misintentie blijft wel onveranderd. 
Dus wat altijd gerekend werd als één intentie, is het nu ook en in die gevallen 
waar er twee of meer intenties gerekend werden, is dat nu ook zo. Enkel het 
bedrag is verhoogd. Deze verhoging is ingegaan per 01-01-2019. 
Mocht u hierover vragen hebben, neem dan alstublieft contact op met 
Frederikus Kuper, de voorzitter van de locatieraad.  
Ik ben te bereiken via E-mail: fkuperhome@hetnet.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook pastores zijn wel eens vrij  
dus… 

kijk voor wijzigingen in de vieringen  
 even op de pagina’s 5-6-7  

en voor het gezin een leuke viering op blz. 17 

mailto:fkuperhome@hetnet.nl
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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   
Secretaris: Bertha Heidotting tel: 06-55335742 
Budgethouder: Vacant tot vervang. Arie Buizer 
Onderhoud:    Tonnie Conen en tel: 0591-318374 
 René Tieck  
Catechese:     Vacant   
Liturgie: Vacant  
Kerkhofbeheer: Gerben Veltrop tel: 0591-318593 
 
Marianne Keurs tel: 0591-349088 is per 1 juni 2019 officieel geen voorzitter 
meer. Zij is nog wel contactpersoon voor catechese en liturgie totdat we deze 
functies ingevuld hebben.  
Arie Buizer tel 06-83436816 
 
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
tel:0591-31
mailto:r.k.begrafenisfonds@hotmail.com
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zaterdag 22 juni                                        
Lies Peters-Heidotting, Sientje Siebum-Nusse, ouders Siebers-Siebum, pa en 
ma Post, mevr. Sandten-Suelmann, Berry Schepers, Herman en Triena 
Wubbels-Valke. 
 

Zondag 23 juni MHvD openlucht gezinsviering Barger-Compas 10.00 uur 
 

Zondag 30 juni 
Lies Peters-Heidotting, Sientje Siebum-Nusse, ouders Siebers-Siebum, 
ouders Peters-Houtman en kinderen en kleinkinderen. 
 

Zaterdag 6 juli 
Lies Peters-Heidotting, Sientje Siebum-Nusse,  
ouders Siebers-Siebum, Berry Schepers.  
 

Zaterdag 13 juli 
Lies Peters-Heidotting, Sientje Siebum-Nusse, ouders Siebers-Siebum, 
Hendrik Peters, ouders Siebum-Bürmann en Anita, Berry Schepers, 
Harm en Annie Heidotting-Peters. 
 

Zaterdag 20 juli                            
Lies Peters-Heidotting, Sientje Siebum-Nusse, pa en ma Post, 
mevr. Sandten-Suelmann. 
 

Voor vakantierooster en wijziging doordeweekse vieringen zie blz 5-6  
 

 

 

KOSTER VAN DE WEEK 

 

 t/m 23 juni Jan Knol 0591-316578 
24 juni t/m 30 juni Jan Siebers 0591-313282 
01 juli t/m 07 juli Tiny Smit 0591-313472 
08 juli t/m 14 juli Jan Knol 0591-316578 
15 juli t/m 21 juli Jan Siebers 0591-313282 
22 juli t/m 28 juli Tiny Smit 0591-313472 
 

OUDERENVIERING  
 

Tijdens de zomerperiode zijn er 
van 23 mei tot 18 september 

geen ouderenvieringen 
 

COLLECTE 

Datum 2e Collecte 
za 22 juni t/m vrij 26 juli Onderhoud kerk 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.animaatjes.nl%2Fplaatjes%2Fv%2Fvakantie%2Fvakantieeiland.gif&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.animaatjes.nl%2Fplaatjes%2Fvakantie&docid=42LKaOr3ZRCn7M&tbnid=_6l8-Z6gqP-0DM%3A&vet=12ahUKEwiMi47kl7niAhUIaVAKHcRyABQ4rAIQMygRMBF6BAgBEBI..i&w=243&h=199&bih=855&biw=1280&q=afbeelding%20vakantie&ved=2ahUKEwiMi47kl7niAhUIaVAKHcRyABQ4rAIQMygRMBF6BAgBEBI&iact=mrc&uact=8
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ACOLIETEN 

 

22 juni Wander Snippe 
30 juni Geen 
06 juli Geen 
13 juli Jan Siebers 
20 juli Wander Snippe 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

 

Werkgroep  

 

   
            aandacht voor nabestaanden   
            Contactpersoon:  
      Minie Snippe tel: 0591-31406 
 

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 

LECTOREN 

22 juni Annie Bartels 
30 juni Bertha Heidotting 
06 juli Geen 
13 juli Jan Siebers 
20 juli Annie Bartels 

BLOEMVERSIERING 

 Minie Snippe           0591-31406    
 Lenie Theijken         0591-317073 
 Mieke Schepers      06-38315634 
 Beatrix Scheepbouwer 
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ZIEKENBEZOEK – BLOEMENGROET 
 

Weet u iemand die volgens u eens extra aandacht 
verdient van de parochie door middel van een bloemetje 

of een bezoekje,  
laat het ons even weten. 

 

   Annie Lubbers    tel: 0591-315529 
  Tiny Klein           tel: 0591-393425 

 

COMMUNICATIE EN AFSTEMMING 
 

In locatie Zwartemeer zijn veel vrijwilligers actief! Daarnaast zijn er ook 
“vacatures”, waaronder binnen de locatieraad. In maart heeft een bijeenkomst 
plaatsgevonden met vele betrokkenen/vertegenwoordigers werkgroepen. Met 
als thema, hoe nog meer mensen enthousiast te maken voor het parochiële 
werk. In genoemde bijeenkomst bleek met name de behoefte aan meer 
duidelijkheid en een betere communicatie/afstemming. 
 

Te meer nu binnen de organisatiestructuur van onze nieuwe parochie een en 
ander gewijzigd is. Met andere woorden: Wat wordt centraal vanuit de nieuwe 
parochie geregeld, via welke personen, en wat op locatieniveau Zwartemeer.  
 

Voor begin oktober worden er enkele bijeenkomsten belegd met 
vertegenwoordigers van alle (werk)groepen. Deze bijeenkomsten worden 
momenteel voorbereid door de locatieraad, samen met enkele bereidwillige 
parochianen. Het gaat dus met name over de nieuwe organisatiestructuur en 
de (hernieuwde) taakomschrijvingen van alle (werk)groepen. En over: wat 
loopt goed en wat kan beter. Alle directbetrokkenen kunnen na de 
zomervakantie een uitnodiging verwachten voor een bijeenkomst in oktober.            

 

Een werkgroep 
 

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 
 

Op woensdag 22 mei was er in onze kerk een gezamenlijke 
ouderenviering/contactmiddag.  Dus ook de ouderen van de 
andere locaties konden aanwezig zijn. De middag begon om 
12.00 uur. Kinderen van basisschool De Banier hebben 
samen met een aantal vrijwilligers pannenkoeken gebakken 
en ze hadden flinke aftrek van hun baksels, want de 

parochiezaal was met zo’n 70 gasten stampvol. Het was een hele gezellige 
maaltijd, zowel voor de gasten als degenen die de pannenkoeken bakten en 
zij die zorgden voor koffie, thee en melk. Iets na half twee konden de gasten 
plaatsnemen in de kerkzaal. Daar werd door pastoor Okonek een 
diapresentatie gegeven van zijn reis naar Israël. Het was een prachtige 
presentatie die veel indruk maakte op de bezoekers.  
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Daarna was er een Éucharistieviering waarin naast de pastoor ook pastor 
Myriam voorging. Zij verzorgde ook de preek tijdens de viering, die ook weer 
raakvlakken had met Israël. Het ging om een icoon van Maria, maar dan 
zonder de afbeelding van het kindje Jezus erbij. Dat is bij een Maria-icoon heel 
bijzonder. Maar omdat de icoon nabij de grens tussen Israël en Palestina stond 
had deze icoon ook een andere betekenis. Namelijk de boodschap van hoop 
en blijde verwachting. En dat is natuurlijk voor de bewoners van die 
grensstreek een stille hoop naar vrede en een fijn samen leven.  
 

Aan het eind van de viering werd aan de leerlingen en de leerkracht van 
 “De Banier” een cadeau aangeboden voor hun inzet bij deze dag. Het was 
iets om "dagelijks te gebruiken".   
 

Na afloop was de parochiezaal al weer ingericht door de kinderen en een 
groepje vrijwilligers om samen te genieten van koffie en thee met cake en ook 
nog een hapje en een drankje ook weer geheel verzorgd door de kinderen. 
Een heel geslaagde middag. Een woord van dank is zeker op zijn plaats voor 
de vrijwilligers die van deze middag zo’n succes hebben gemaakt.  
 

De voorzitter kwam ook nog even om de ouderen en de hele jonge generatie 
toe te spreken. Geweldig, ten eerste al voor zo’n enorme opkomst voor deze 
gezamenlijke ouderenmiddag van alle vier locaties. En samen met de kinderen 
van de Rooms Katholieke school “de Banier” zie je de verbondenheid duidelijk 
terug, zoals we onze paaskaars zorgvuldig dit jaar hebben uitgekozen. 
Verbondenheid, zorgzaamheid en liefde voor elkaar dit is wat de kinderen en 
de ouderen samen hebben ervaren. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. 
 

Op zondag 26 mei was in onze kerk de eerste parochiedag. Het was de eerste 
parochiedag en dat het werd gehouden in onze kerk had een bijzondere reden. 
Onze Verrijzeniskerk bestaat namelijk dit jaar 50 jaar. Aan de viering deden 
koren mee van drie locaties en de band Jesus Freaks. In zijn openingswoord 
gaf Henk Kuhl van het parochiebestuur aan dat voortaan elk jaar een 
parochiedag zal worden gehouden en wel in het laatste weekend van de 
maand mei. Mei is Mariamaand en Maria is ook de patrones van onze parochie 
Maria Hertogin van Drenthe.  
 

Het thema van de viering was " Geloven in ontmoeten ". En over dat thema 
mochten de kinderen die meededen in de kindernevendienst een opdracht 
maken en later bij terugkeer in de viering mochten ze aangeven waar zij 
persoonlijk een ontmoetingsplek hadden.  
 

Aan het eind van de dienst kreeg de pastoor nog een bloemetje aangeboden 
voor zijn priesterjubileum. Hij was hier nu precies een jaar pastoor van de 4 
locaties. Als herder is hij neergestreken in de grensdorpen en het bevalt hem 
toch goed met heel veel verschillende mensen met allemaal hun eigen 
identiteit. Na afloop kon men in een tent genieten van koffie, thee met door 
vrijwilligers gebakken taarten erbij.  
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Ook was er nog een drankje met door vrijwilligers zelfgemaakte hapjes erbij. 
In de parochiezaal was een tentoonstelling over de katholieke kerk in 
Zwartemeer. Het was een geslaagde dag met zo’n 200 kerkgangers. Dank 
voor de vrijwilligers die meegewerkt hebben bij de organisatie en deze dag. 
 

De werkgroep oecumenische vieringen Zwartemeer heeft besloten om te 
stoppen met het organiseren van oecumenische vieringen in Zwartemeer. De 
reden is het gebrek aan belangstelling vanuit onze kerk als ook vanuit de 
protestantse kerk. Daardoor zijn de laatste drie vieringen met een behoorlijk 
negatief saldo afgesloten.  We hebben afgesproken dat we bij gelegenheid van 
hele bijzondere gebeurtenissen in Zwartemeer gaan overleggen of we dan 
weer een oecumenische viering gaan organiseren. Dit betekent dat de 
geplande viering van 8 september 2019 komt te vervallen.  
 

Als u dit leest is de vakantietijd aangebroken. Dat betekent dat bepaalde 
activiteiten rond onze kerk even op een laag pitje komen te staan. Dit jaar is er 
in de maanden juli en augustus niet in elk weekend een dienst. Echter wel één 
keer in de veertien dagen. Hopelijk kunnen we na de zomervakantie ook weer 
genieten van The Young People, na afwezigheid van een jaar vanwege ziekte 
van de dirigent. Tijdens de vakantie bezoeken velen van u een kerk in een 
vreemde plaats en vaak wordt er dan ook een kaarsje opgestoken voor een 
speciaal iemand of een speciale gebeurtenis. Het zou mooi zijn als u dat na 
de vakantie in onze kerk zou gaan doen. U kunt natuurlijk ook iemand extra 
gedenken door een intentie op te geven. Dat kan wekelijks op het 
locatiebureau, maar ook vlak voor de aanvang van de dienst bij de voorganger. 
 

IEDEREEN EEN FIJNE VAKANTIE GEWENST. 
 

En als gebruikelijk wil ik weer eindigen met een bepaalde spreuk of citaat. Dit 
keer weer een van kerkvader Augustinus: 
“De mens ziet zichzelf nooit zoals hij is, maar slechts de weg die voor hem ligt 
en ook deze slechts op korte afstand. Als hij verder vooruit wil zien komt hij op 
dwaalwegen “.  
Een mooie gedachte 
tijdens onze vakantie 
waarin we ons vaak 
ook op vreemde wegen 
wagen. 
 JS 
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KINDERKOOR YAËLA 
 

Wie zijn wij en waarom zingen we in het koor? 
Yaëla is het kinderkoor van de parochie Maria, Hertogin 
van Drenthe locatie Zwartemeer, die in de huidige setting 
bestaat sinds augustus 2014 en houdt van zingen!  
Het is een kinderkoor die swingende liedjes ten gehore 
brengt. Yaëla’s motto is: ‘Zingen maakt blij!’  
De liedjes worden ondersteund met gebaren. Dit doen we omdat we de liedjes 
dan beter kunnen onthouden en we leren op deze manier ook verschillende 
woorden/zinnen uit de Nederlandse gebarentaal. Daarnaast is zingen en 
bewegen ook nog eens goed voor onze ontwikkeling! 
 

Voor wie? 
Alle kinderen, van welke basisschool/VO- school of dorp dan ook, met of 
zonder religieuze achtergrond, die graag bij ons koor zouden willen, zijn van 
harte welkom!  

 
Waaruit bestaat het kinderkoor? 
Ons koor bestaat momenteel uit twaalf enthousiaste 
leden. Dat zijn er eigenlijk nog te weinig en we zouden 
dan ook dolgraag meer nieuwe leden willen zodat we 
ook in de verdere toekomst door kunnen!  
 
Wat kost het en wanneer repeteren we? 
Lid zijn van het kinderkoor kost niets, wel verwacht ik 
inzet en enthousiasme van de kinderen. 
We repeteren op woensdagavond van 17.45- 18.30 uur 
in de RK-kerk te Zwartemeer (m.u.v. schoolvakanties 
en de week waarin de wandel4daagse wordt 
gehouden). 
 

Wil je liever eerst een keer komen kijken en luisteren, dan mag dat natuurlijk 
ook. Kom dan gerust langs op een woensdagavond! Papa en/of mama mag 
dan ook gerust blijven om te kijken/ luisteren naar hun kind(eren). 
 

Wanneer kunt u ons weer zien en horen? 
Op zondag 23 juni zingen we om 10.00 uur in een gezamenlijke openlucht  
gezinsviering in Barger-Compascuum. 
 

Nieuwe leden! 
Kinderkoor Yaëla heeft er twee nieuwe leden bij! Welkom Marlijn Rocks en 
Kerianna de Vries, we wensen jullie veel plezier bij ons koor!  
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Eerste Heilige Communie  
Op zondag 19 mei hebben we gezongen tijdens de 
Eerste Heilige Communieviering van de parochie Maria 
Hertogin van Drenthe, locatie Emmer-Compascuum. 
Het was een sfeervolle viering waarin we met het 
jeugdkoor Xttra-Eigen-Wijs van Emmer-Compascuum 
de viering mochten opluisteren. We hebben er erg van 
genoten en langs deze weg willen we alle 
communicantjes feliciteren!  
 

Vakantie  
Vanaf woensdag 26 juni hebben we vakantie en we starten weer in de 
tweede schoolweek, op woensdag 4 september 2019. 
 

Namens kinderkoor Yaëla met muzikale groet, 
Mirella Peters- Burmann 
begeleidster van het kinderkoor 
tel: 0591-311464  
e-mail: mirellapetersburmann@hotmail.com   

 

OPROEP REDACTIE KLAVERBLAD ZWARTEMEER 
 

Beste mede-parochianen,  
 

Wij zijn met spoed op zoek naar een vrijwillig(st)er die samen met ons het deel 
van Zwartemeer voor het Klaverblad wil samenstellen.  
Dat betekent: ongeveer 1 keer per maand de gegevens verzamelen die 
binnenkomen en in een Word-bestand verwerken. Deze taken doen we dan 
grotendeels met z’n drieën. Qua werkzaamheden valt het reuze mee. Het zou 
fijn zijn als er zich iemand aanmeldt die Word een beetje kent, maar dat is niet 
noodzakelijk. Hopelijk is er iemand bereid ons te helpen. Graag contact 
opnemen via onderstaand emailadres. Je mag ons ook persoonlijk benaderen. 
 

                  Hennie Siebers en Ria Bruinsma 
                  riabruinsma1@ziggo.nl 

 
 
 

 
 

mailto:mirellapetersburmann@hotmail.com
mailto:riabruinsma1@ziggo.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.topjoynt.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2Ffijne-vakantie.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.topjoynt.nl%2Fbouwvak-vakantie%2Ffijne-vakantie%2F&docid=xp2IJ3LtrfyQqM&tbnid=TkliK6OL2oZUbM%3A&vet=12ahUKEwjk_O_8ptXiAhVKY1AKHSbGDp84ZBAzKAYwBnoECAEQBw..i&w=420&h=298&bih=855&biw=1280&q=fijne%20vakantie&ved=2ahUKEwjk_O_8ptXiAhVKY1AKHSbGDp84ZBAzKAYwBnoECAEQBw&iact=mrc&uact=8
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DE BANIER 
 

 
Vrijdag 5 juli OUD PAPIER 

staat er weer een container voor 
oud papier bij de basisschool De 

Banier, 
De Blokken 16. 

 
Ouderenviering mét kinderen van RKBS de Banier. 
Voorafgaande aan de Ouderenviering in onze 
parochie, hebben kinderen van RKBS de Banier 
pannenkoeken gebakken voor de mensen die deze 
viering bij kwamen wonen. 

  
Pannenkoeken bakken, serveren, 
hapjes klaar maken, mensen letterlijk 
over de drempel helpen, de kinderen 
hebben met enkele ouders enorm 
hun best gedaan om er samen een 
leuke viering van te maken. Wij, als 
school, zijn blij dat we een bijdrage 
hebben mogen leveren om het 
samen te kunnen vieren.  
 

 
Ook zijn wij trots op onze 
leerlingen die zelf graag 
wilden helpen en ook later 
bij de viering wilden blijven! 
Vieren is feestelijker en 
waardevoller als je het 
samen kunt doen. 
De kinderen van groep 7 en 
meester van der Weide 
waren blij verrast toen hen 
als dank een prachtige 
kinderbijbel werd aangeboden.  
 

2 juli is er een viering in de kerk 
ter afsluiting van het schooljaar. 

 

U bent allen van harte uitgenodigd. 
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LOCATIECONTACTDAG IN ZWARTEMEER 
 

KOMEN JULLIE OOK? 
 
 

DE LOCATIE VAN ZWARTEMEER HOUDT EEN OPEN DAG 
Wij nodigen u allen uit voor een bezoek aan onze Locatiecontactdag 

 
Zondag 25 augustus 2019 

 

Thema van de dag: VERRIJZENISKERK 50 JAAR 
 
Iedereen is van harte welkom en de toegang is geheel 
gratis en alle vrijwilligers gaan weer hun uiterste best 
doen om er een fantastische en gezellige dag van te 
maken.   

 

Er wordt een ROMMELMARKT gehouden en voor een prikkie vindt de 
bezoeker hier van alles, tweedehands boeken, van glazen tot een vijzel en van 
speelgoed tot gereedschap.  
Start om 9.00 uur.    
 

De WOORD EN COMMUNIE viering begint om 9.30 uur 
m.m.v. ons koor St. Caecilia. 

 

De gebruikelijke VERKOOP van broden en bloemstukjes, maar ook diverse 
SPELLETJES regelen we ook weer voor eenieder. 
 

Waarschijnlijk zal er de hele dag ook een EXPOSITIE zijn over de 
geschiedenis van onze kerk, georganiseerd door de Stichting Cultuur 
Historisch Zwartemeer. 

Noteer het nu vast in uw agenda 
 
Ook kunt u weer de komende maanden vrijwilligers verwachten die u LOTEN 
komen aanbieden, laat ze niet tevergeefs bij u aankloppen, maar maak ze blij!  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  Verl. van Echtenskanaal NZ 15   

tel: 0591-317570 
 

De werkgroep Rommelmarkt: Johan Peters, (Jannes Kuhl)
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Bewaren, beleven en doorgeven van het geloof.  
God present blijven stellen (1) 
Als u mij vraagt hoe ik tegen de toekomst van de Kerk aankijk 
en welke weg ik met u zou willen bewandelen, dan kom ik op 
de titel van deze column. Samen met de stafleden en de 
bisdom-medewerkers heb ik over de toekomst nagedacht. 
En over de plannen die we moeten maken. Er komt niet één 

totaalplan, maar we zullen met verschillende onderwerpen bezig zijn. Telkens 
met een eigen tijdspad en eigen dynamiek. Er is gekozen voor zes 
thematieken, waarover een andere keer meer.  Het motto in bovenstaande titel 
verbindt de verschillende beleidsterreinen.   
 

Centraal staat ons persoonlijk en ons gezamenlijk geloof. Het is een gave van 
God, het is aan ons gegeven om het vruchtbaar te laten zijn. Vanuit de Bijbel 
en de traditie komt het tot ons. We hebben de verantwoordelijkheid om dit 
geloof te bewaren, en de bronnen ervan te openen voor de mensen van nu. 
Bewaren betekent niet ‘conserveren’. Het bewaren van het geloofsgoed 
veronderstelt een ontwikkeling er van die in overeenstemming is met de 
overlevering. We beginnen niet vanaf ‘nul’. Er is een continuïteit die vanaf het 
begin reikt tot aan onze dagen. Het geloof beleven we zelf door onze 
geloofspraktijk, kerkgang en door het beoefenen van de naastenliefde. Hier 
haken we aan bij liturgie en diaconie. Liturgie is een van de meest herkenbare 
elementen en dus ook belangrijk voor de buitenwereld. Diaconie verdient weer 
aandacht in onze parochies en is van groot belang voor onze relatie met de 
mensen om ons heen. 
 

Met het woord ‘doorgeven’ heeft het motto een catechetische inslag. Daar heb 
ik bewust voor gekozen. Bekend zijn met de eigen godsdienst is belangrijk om 
zelfbewust in de wereld te staan en het gesprek met andere christenen aan te 
gaan. Catechese is het overdragen van kennis, maar dat niet alleen. Het gaat 
ook om de ervaring. Het geloof doorgeven gebeurt ook via ervaring en 
voorleven. De drie thema’s van geloven zoals in de titel verwoord, haken in 
elkaar. Ze zijn niet los verkrijgbaar en niet per se in een volgorde te zetten. Er 
zit wel een beweging in: van binnen naar buiten.  
 

+ Ron van den Hout bisschop van Groningen - Leeuwarden 

COLUMN VAN DE BISSCHOP 
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Op zondag 23 juni a.s. start de Gerardus Majella bedevaart om 10.30 uur met 
de Eucharistieviering in het kerkenbos (ligt naast de begraafplaats) van 
Barger-Oosterveld en aansluitend de processie met het Heilig Sacrament en 
de reliek van Gerardus. De bedevaart valt dit jaar samen met het Hoogfeest 
van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, kortweg 
Sacramentsdag genoemd. 
 

Als thema is gekozen “Geeft gij hun maar te eten”. 
Het wijst op de opdracht van Jezus aan de 
apostelen, voorafgaand aan het verhaal van de 
wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging. Deze 
opdracht is door Gerardus Majella heel letterlijk 
genomen. Hij wordt vaak afgebeeld met aan zijn 
rechterzijde een kind dat brood van hem ontvangt. 
Pater Dorus Wubbels m.h.m., oud-pastoor van onze 
parochie, zal voorgaan bij de viering van de 
eucharistie. 
 

Na de viering en processie is er gelegenheid voor 
een gezellig samenzijn op het kerkplein.  
 

Locatie: Splitting 142, 7826 CT Emmen 

 

 
De Startactiviteit voor jongeren 15 september 
i.p.v. 29 september 2019 
In september organiseert het Jongeren Platform 
(JP) weer een leuke activiteit om het schooljaar 
mee te beginnen.  
 

! 
 

Wat kun je verwachten:  
 

GERARDUS MAJELLA BEDEVAART 

STARTACTIVITEIT VOOR JONGEREN VERPLAATST 



 


