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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 23 augustus 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. 8
loopt van 14 september t/m 18 oktober 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:
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
Vacant
Henk Harmes
Jannet Dijck
Louis Veldhuis
Vacant

tel: 0591-312478
tel: 06-51751592
tel: 06-51614143
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

27 & 28 juli
Klazienaveen
Emmer-Compas

17e zondag door het jaar
Pastoor Okonek
19.00
Pastoor Okonek
10.00

koor
Henricuskoor
Dames/Heren

dag
zaterdag

3 & 4 aug
Zwartemeer
Emmer-Compas
Klazienaveen
Barger-Compas

18e zondag door het jaar
Pastoor Okonek
19.00
Pastor Myriam
19.00
Pastor Myriam
09.30
Pastoor Okonek
09.30
Pastoor Okonek
14.30
Poolse viering

koor
Volkszang
Dames/Heren
Samenzang
Samenzang

zondag

Klazienaveen
dag
zaterdag
zondag

10 & 11 aug
Emmer-Compas
Klazienaveen

19e zondag door het jaar
Pastoor Okonek
19.00
Pastoor Okonek
09.30

koor
Dames/ Heren
Samenzang

dag
donderdag

15 aug MHvD
Emmer-Compas

Maria Tenhemelopneming
Pastoor Okonek
19.00

koor
Dames/Heren

dag
zaterdag
zondag

17 & 18 aug
Barger-Compas
Zwartemeer

20ste zondag door het jaar
Pastoor Okonek
19.00
Pastoor Okonek
10.00

koor
Dames
Volkszang

dag
zaterdag
zondag

24 & 25 aug
Klazienaveen
Zwartemeer
Emmer-Compas

21e zondag door het jaar
Pastoor Okonek
19.00
DoP
10.00
Pastoor Okonek
10.00

koor
Henricuskoor

dag
zaterdag

31 aug & 1 sept
Emmer-Compas

koor

zondag

Klazienaveen

dag
zaterdag
zondag

7 & 8 sept
Barger-Compas
Klazienaveen
Zwartemeer
Emmer-Compas

Afscheid pastor Myriam
Pastoor Okonek
19.00
Pastoor Okonek
14.30
Poolse viering
23ste zondag door het jaar
Pastoor Okonek
19.00
Pastoor Okonek
09.30
DoP
10.00
Oec. Viering PKN 10.00

dag
zaterdag
zondag

14 & 15 sept
Emmer-Compas
Zwartemeer

23ste zondag door het jaar
DoP
19.00
DoP
10.00

Dames/Heren
Alle parochiekoren

koor
Dames
Henricuskoor

koor
Dames
Gemengd koor

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: In de maand augustus
zijn er geen doordeweekse eucharistievieringen op de locaties.
In de maand september zijn er van 9 t/m 19 september geen
doordeweekse eucharistievieringen
Datum
7 aug
3 sept
4 sept
5 sept

Tijd
10.00
14.00
10.00
14.00

Waar
Dillehof
Par. huis
Dillehof
Dagkapel

Ouderenviering locatie
Klazienaveen
Emmer-Compas
Klazienaveen
Barger-Compas

Voorganger
Pastor Myriam
Pastoor Okonek
Pastoor Okonek
Pastoor Okonek

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN
Week 30
Week 31
Week 32
Week 33
Week 34
Week 35
Week 36
Week 37

22 juli
29 juli
05 aug
12 aug
19 aug
26 aug
02 sept
09 sept

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

28 juli
04 aug
11 aug
18 aug
25 aug
01 sept
08 sept
15 sept

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

De week loopt van maandag 0.00 uur tot en met zondag 24.00 uur.
Pastor Myriam Oosting tel: 0591-226172
Pastoor Okonek
tel: 06-3490523
Parochietelefoon
tel: 06-51751592
ACTIVITEITENKALENDER
Datum
25 aug
31 aug
8 sep
22 sept
24 sep
3 okt
18 okt
22 nov
Klaverblad

Tijd
19.00
15.00

Activiteit
Locatie-contactdag Zwartemeer
Afscheidsviering pastor Myriam
Vrijwilligersdag
Taizéviering: Feest van de Geest
Gezamenlijk overleg redactie Klaverblad
Overleg locatieraden en parochiebestuur
Missieconcert georganiseerd door de vormelingen
Cecilia avond
Algemene Informatie

Locatie
Zwartemeer
Emmer Compas
Klazienaveen
Klazienaveen
Klazienaveen
Klazienaveen
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AFWEZIGHEID PASTOOR OKONEK EN PASTOR MYRIAM
En 26 t/m 28 juli heeft pastor Myriam een langweekend vrij.
Van 9 t/m 25 augustus heeft pastor Myriam vakantie.
Pastoor Okonek is van 9 t/m 19 september afwezig i.v.m.
bedevaartreis naar Polen.
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.
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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

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).
Klaverblad
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LAATSTE WOORD VAN DE PASTOR
Beste Parochianen,
Dit wordt het laatste woord van de pastor dat ik hier zal schrijven. En dat doe
ik met een beetje een weemoedig gevoel. Ik kijk met veel dankbaarheid terug
op de tijd dat ik in onze parochie mocht werken.
Het begon met een heel hartelijke ontvangst in 2012 en in al die jaren heb ik
prettig kunnen samenwerken met zoveel mensen op alle locaties en met
allerlei werkgroepen.
Veel onvergetelijke momenten komen bij me op als ik terugdenk: jongeren die
samen de Emmercompassion schrijven, organiseren, opvoeren. Bijzondere
vieringen zoals mijn eerste kerstviering in Klazienaveen met de Young Voices,
de installatieviering van pastoor Okonek met medewerking van alle koren of
de Kruishulde op Goede Vrijdag met de Jesus Freaks. Vieringen bij
gelegenheid van parochiedagen, vrijwilligersdagen en andere gelegenheden.
De kerst-lichtjes-wandeling in Klazienaveen. De spontane inzet van
Zwartemeer om uitgiftepunt voor de Voedselbank te worden.
Ik ben ook heel dankbaar voor de persoonlijke contacten met zoveel
toegewijde vrijwilligers. Het liefst zou ik alle vrijwilligers in het zonnetje willen
zetten. Dankzij jullie inzet is er veel mogelijk en draaide alles door ook in de
tijd dat we het even zonder pastoor moesten doen. Het is voor pastores heel
kostbaar als je op vrijwilligers in de parochie kunt vertrouwen, en ik hoop dat u
pastoor Okonek en zijn toekomstige collega ook zo blijft ondersteunen.
Warme herinneringen heb ik ook aan de mensen die graag gedoopt wilden
worden, of die een kindje wilden laten dopen. In de mooie geloofsgesprekken
die bij zulke gelegenheden gevoerd zijn mocht ik delen in uw geloof en lichtte
daar voor mij ook iets van het mysterie van God op. Net als bij de gesprekken
van de groepen Geloven Nu en met zoveel andere parochianen, soms op
afspraak, maar soms ook zo maar even tussendoor of bij de koffie.
De samenwerking met de vijf scholen in onze parochie is ook heel hartelijk. En
dat beperkt zich niet tot schoolvieringen, maar de pastor mocht ook in de klas
komen, of de school kwam naar de kerk voor “lessen” van de pastores. Ik heb
genoten van de gesprekken met de kinderen en hun vragen. De scholen zetten
zich ook in voor de Vastenactie of andere goede doelen.
Ook aan de ouderenvieringen, vieringen in Dillehof en Weegbree, en de
gezamenlijke ouderenviering in Zwartemeer heb ik warme herinneringen. Wat
fijn dat deze ruimte er is – mede dankzij de inzet van vrijwilligers! – dat mensen
die niet meer of moeilijk naar weekendvieringen kunnen komen toch zo met
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de kerk verbonden blijven. Iedereen hoort er immers bij! Voorgaan in deze
vieringen was voor mij een feest en de koffie erna een 8e sacrament.
Natuurlijk waren er ook moeilijke perioden. Het voorbereiden van de fusie was
niet de gemakkelijkste opgave. En een tijdje zonder pastoor is niet ideaal. Maar
dankzij de inzet en hulp van velen zijn we hier goed doorgekomen en zijn er
mooie dingen opgebouwd.
Het zal moeilijk worden om afscheid te nemen. Ik heb u allen in mijn hart
gesloten. Ik hoop dat er voor mij spoedig een opvolger m/v gevonden zal
worden en dat u hem of haar ook net zo hartelijk welkom zult heten als u met
mij hebt gedaan. Dat het geloof in parochie Maria, Hertogin van Drenthe
beleefd en doorgegeven mag blijven worden, dat is mijn gebed. En u allen
wens ik:
Vrede en alle goeds
Pastor Myriam
VAN DE BESTUURSTAFEL
Bijna vakantie, tenminste voor veel mensen van onze
parochie. Natuurlijk zijn er al mensen op reis geweest
en anderen gaan misschien niet weg. Maar in ieder
geval is er ruimte om een beetje tot rust te komen.
Even aandacht voor andere zaken.
En als je dan terugkijkt wat er dit jaar allemaal gebeurt is, dan moeten we wel
een goed gevoel hebben. Dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers kunnen
wij onze parochie draaiend houden. Daar past dankbaarheid voor.

Vrijwilligers dank jullie allemaal voor je inzet en je betrokkenheid.
Wat wij wel zien, is dat niet iedereen ziet
hoeveel werk er verzet moet worden. Soms
worden we gebeld door mensen, die niet
snappen dat er iets nog niet geregeld is.
Sommige (grote) taken kunnen moeilijk over
meerdere mensen verdeeld worden. Om dan
toch het werk te doen dat gedaan moet
worden, vraagt veel van die ene vrijwilliger.
Dat geeft niet, want daar heeft hij/zij voor
gekozen. Maar,
we vragen nadrukkelijk uw geduld en begrip
dat het soms even duurt voordat uw probleem opgelost is en dat u daar bericht
van krijgt.

Klaverblad

Algemene Informatie

Pagina | 10

Ook de komende periode zullen we weer extra inzet nodig hebben, omdat door
het vertrek van pastor Myriam, er extra taken op ons allemaal afkomen.
Als u nog wat tijd heeft, laat het ons weten. We vragen niet dat u voor
langere tijd regelmatig tijd hebt, maar al is het maar af en toe een uurtje, dan
zijn er ook voor u op elke locatie dingen die u zou kunnen doen. Want samen
is zoveel gezelliger!
Misschien heeft u achter in de kerk al de folder gezien van
de Bonifacius Academie. Deze is toegankelijk voor alle
parochianen! Als u een cursus wilt gaan doen in het kader
van uw vrijwilligerstaken, neem dan contact op met het
secretariaat. Samen met u kijken we dan hoe we u hierbij
kunnen ondersteunen. Dat kan een financiële bijdrage zijn,
maar ook samen naar de cursus met een andere
parochiaan. Maar misschien nog wel op een andere manier.
Laat u inspireren door de studiegids mee naar huis te nemen
en er een keuze uit te maken! Ook hier geldt samen is zoveel gezelliger.
We wensen u een mooie zomer
die u weer nieuwe energie en inspiratie oplevert.
AFSCHEID PASTOR MYRIAM OOSTING
Op 31 augustus neemt pastor Myriam Oosting afscheid van onze parochie.
Dit afscheid zal zijn in een
Eucharistieviering om 19.00 uur
in de St. Willehaduskerk
in Emmer-Compascuum
op de andere locaties
zal er dat weekend geen viering zijn.
Aansluitend aan deze viering zullen we nog
even met pastor Myriam samen zijn.
U – als parochiaan –
bent op deze afscheidsreceptie
van harte uitgenodigd.
We willen, als parochie, Myriam een passend cadeau kunnen aanbieden.
U kunt – als u dat wilt – een bijdrage hiervoor geven.
Dat kan op IBAN-nummer NL67 RABO 0104 3452 41
t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe o.v.v. cadeau pastor Myriam
Ook zal in de maand augustus een collectebus achterin de kerk staan, waar
u uw bijdrage voor het afscheidscadeau kunt doen.
Klaverblad
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TIJDELIJK NOOD LITURGIEROOSTER
Na het vertrek van pastor Myriam komen de Woord en Communievieringen in
de weekenden te vervallen. Pastor Okonek kan deze diensten natuurlijk niet
alle overnemen. Ook voor de voorgangers in de DoP diensten wordt dit te veel.
Na overleg met pastoor Okonek en het bisdom hebben we besloten een
tijdelijk/nood rooster te hanteren. Dit betekent dat het vakantie rooster na het
vertrek van pastor Myriam in september doorgaat. Er zijn in de weekenden
vanaf september twee vieringen. Meestal zal dat een eucharistieviering zijn.
Dat betekent dat per locatie eens in de twee weken een viering is. Dat zal
afwisselend op zaterdag en zondag zijn. Als er op uw locatie geen viering is,
is er op de naast gelegen locatie wel een viering in dat weekend.
Hopelijk duurt dit nood rooster niet lang. Zo gauw er een pastoraal werker of
pastoor gevonden is voor onze parochie, komt er een nieuw liturgie rooster.
COLLECTE MISSIE VERKEERSMIDDELEN ACTIE /MIVA
Collecte Missie verkeersmiddelen actie /MIVA is in het weekend van 24 en 25
augustus. In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en
onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale
mensen die het als hun bestemming zien om anderen te helpen.
MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare
vervoers- en communicatiemiddelen. Wist u dat als u
uw vakantie boekt via www.booking.com/steunmiva
dat Booking.com dan 7 % van het totaalbedrag doneert aan de MIVA? Het
kost u niets meer, maar u steunt wel een goed doel. Gebruik vooral die link
als u uw vakantie boekt.
Vanwege het vakantie-liturgie-rooster zal de collecte alleen zijn in
Klazienaveen en Emmer-Compascuum.
PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING
De Parochiële Caritas Instelling verleent ondersteuning, bijstand aan personen
en gezinnen, als er sprake is van een noodsituatie waarin de wettelijke
bestaande voorzieningen niet in voorzien.
Per 1 Juli 2019 a.s. is er een nieuwe PCI voor de parochie Maria Hertogin van
Drenthe; we zijn geinstalleerd door Bisschop van den Hout, van bisdom
Groningen/Leeuwarden.
Mailadres: PCI.Hertoginv.Drenthe@hotmail.com
Klaverblad
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MISBOEKJES IN DE WEEKENDVIERINGEN
Tijdens de viering gebruiken 3 locaties de boekjes van Berne Media, met of
zonder gezangen. Dit najaar gaan we voor alle 4 locaties deze boekjes
centraal bestellen. Dat worden de boekjes waarin ook de liederen staan
afgedrukt.
Deze boekjes worden dan op 2 locaties gebruikt, de eerste keer op zaterdag
en daarna op de andere locatie op zondag. Zo houden we de kosten
beheersbaar.
VORMSELACTIVITEITEN: ‘BIJZONDER’ & ‘MEER’ !
Het Jongerenplatform komt komend schooljaar met
TWEE vormelingen-activiteiten die op elkaar aansluiten.
De Martinusdag op 9 november met het Thema
‘Bijzonder’ en het vormselweekend van 31 januari-2
februari met het thema ‘Meer!’.
Hopelijk lukt het je om aan allebei mee te doen.
De Martinusdag is in het vroegere Karmelklooster in
Drachten van 9.30 uur tot 16.30 uur. De kosten zijn € 5
pp. De bisschop sluit de dag met ons af in een
eucharistieviering. In een andere zaal van het klooster
er
een
afwisselend
programma
voor
begeleiders/ouders.
Alle info voor vormelingen en begeleiders vindt u op www.bisdomgl.nl/jongeren
De digitale flyer vindt u als PDF op www.bisdomgl.nl/martinusdag
De afbeelding die geschikt is om op sociale media te verspreiden kunt u vinden
op Facebook: jongerenbisdomgl
Het vormselweekend ‘Meer!’ wordt nog veel leuker. Meer sport, meer spel,
meer tijd om elkaar te leren kennen en vrienden te maken, kortom voor alles!
Het is van 31 januari (18.00 uur) tot en met 2 februari (16.00 uur) in
kampeerboerderij ‘Nijsingh’ in Appelscha. Ook de bisschop is weer te gast,
evenals de begeleiders van de Martinusdag. Kosten: € 35 pp. voor alleen het
weekend; €30 als je ook op de Martinusdag komt.
PARTNERVERLIES: ONTMOETINGSDAG IN COEVORDEN
Partnerverlies: Ontmoetingsdag in Coevorden
Datum: Donderdag 10 oktober 2019
Aanmelding: Opgave van uw komst vóór 2 oktober 2019 via het bisdomhuis,
mw. Lisette Winter. Tel.: 050 – 406 58 88. E-mail: l.winter@bisdomgl.nl
meer info bij Bisdomnieuws blz 47
Klaverblad
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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:
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

Klaverblad
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
4 augustus
Gezusters Wielage, ouders Hake-Cramer, ouders Linneman-Rass, Karin
Drent, Engel Kuhl-Rolfes, fam. Nijzing-Heller, Mariëtta Hartmann, Jan
Hartmann, ouders Cramer-Tubben, ouders Tubben-Keizer, Anna Helena
Pruim-Tiben, Jan en Bernard Speller.
17 augustus
Ouders Hake-Cramer, Lies Griemink-Schulte, Engel Kuhl-Rolfes, ouders
Feringa-Hake, Maria Gesina Gepken-Linneman, Jan Hartmann, Anna Helena
Pruim-Tiben, Mariëtta Hartmann, ouders Heller-Benes.
7 september
Ouders Hake-Cramer, ouders Linneman-Rass, echtpaar Vedder-Wehkamp,
Lenie Berends-Heijne, Karin Drent, Engel Kuhl-Rolfes, Hennie Feringa en
Erwin, Jan Hartmann, Anna Helena Pruim-Tiben, Engel Kuhl-Rolfes, fam.
Nijzing-Heller, ouders Suelmann-Berends, Mariëtta Hartmann, Annie
Hartmann-Exel jaargetijde, ouders Heller-Bols, Jan Pruim, ouders TibenRobben, Hendrik Dijck, ouders Berends-Lippold.
In verband met het uitvallen van vieringen, kunnen gevraagde
misintenties verplaatst zijn naar volgende weekenden.
KOSTERS
G. Wolken
M. v.d. Aa
S. Siekman

0591-349033
0591-349144
0591-859762
OPROEP
Voor locatie Barger-Compascuum,
zijn we op zoek naar misdienaars en acolieten.
Wie zou willen?
Je kunt contact op nemen met:
Marja Grummel tel: 0591-348843
FELICITATIES

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

Klaverblad
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FAMILIE BERICHTEN
Overleden
op 29 juni 2019

Maria Katharina Groen-Linnemann
We wensen de familie Gods steun en kracht toe.
OUDERENVIERING
Op donderdag 5 september 14.00 uur is er ouderen viering
waarbij Pastoor Okonek zal voorgaan.
KOFFIEDRINKEN
Zondag 22 september is er na de viering weer gelegenheid om een kopje
koffie te drinken in de parochiezaal.
SCHOONMAAK KERK
25 juli
19 september

groep 2
groep 2

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: 0591-34905
TIJDELIJK NOOD ROOSTER LITURGIEVIERINGEN:
Vanaf september is er in onze kerk één viering in de twee weken. Afwisselend
op zaterdag en zondag. Als er in onze kerk geen viering is, is er op de naast
gelegen locatie wel een viering in dat weekend. In het Klaverblad staat
duidelijk wanneer er een viering is. Hopelijk duurt dit nood rooster niet lang. Zo
gauw er een pastoraal werker of pastoor gevonden is voor onze parochie, komt
er een nieuw liturgie rooster.
PAROCHIEBUREAU
I.v.m. de vakantie is het parochiebureau de gehele maand augustus
gesloten. Gebedsintenties kunt u in een envelop in de brievenbus van de
pastorie gooien. We zijn weer aanwezig vanaf 5 september
De Gastvrouwen en heer, wensen u allen een fijne vakantie!!
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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:

lb.willehadus.mhvd@gmail.com
willehadus.mhvd@gmail.com
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
Vacant
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

lb.willehadus.mhvd@gmail.com

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

Klaverblad
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zondag 28 juli (Samengevoegd met 21 juli)
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, Renk Kuper, Hennie en Riet DeimanDekkers, Gradus Welling, Ap Welling, Jan Geert Meijer, Rika Harms-Schulte,
Marlies Snuverink-Sturre, 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 HeijneWessel, Albert Heijne, Klaas de Vries en Annie de Vries-Twickler, ouders
Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, Gré van Uem-Mensink, Herman Heijnen en
Annie Heijnen-Greve, Henk Scheven, Herman Sturre, Taeke Graafsma.
Zaterdag 3 augustus
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Geerdink-Jansen,
fam Mulder-Wolters, Bé Möller, overl. ouders Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina
Wolthuis-Weghorst, Enno en Greet Timmer, Gerard Mensink, Jan Kasper
Heijne en Maria Gesina Heijne-Wessel, Herman Heijne, Truus Over-Meijer,
Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, ouders de Groot-Kaiser, Diny
Hendriks, Willem en Herman Buurman, Johann Hermann Spijker, overl.
ouders Ahlers-Koop en dochter Joke, ouders Welling-Tieben, Renk Kuper,
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus Welling, Gré van Uem-Mensink,
Geert Harm Thole, Lenie Bentlage-Tieben, Herman Sturre, Heinrich Theodor
Langen, Albertus Zomer, Taeke Graafsma, Diny Geerdink, Ap Welling, voor
ouders van ongedoopt gestorven kinderen
Zaterdag 10 augustus
Greetje Schulte-Heller, Theo van Mensvoort, overl. fam. Herbers-Ellermann,
Harm Hooiveld, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, ouders Sulman-Welling en
Gea en Hans, Theresa de Roo, Jozef Sturre, Maria Wilhelmina WolthuisWeghorst, Jan Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne-Wessel, Renk Kuper,
fam. Kuper-Wolbers, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Lenie Arling, Jan Geert
Meijer, Ria Kaijser-Dijck, Herman Sturre, Taeke Graafsma.
Zondag 25 augustus (Samengevoegd met 18 augustus)
Greetje Schulte-Heller, Hendrik Trip en Engelina Trip-Welling, Boelie Rouw,
overl. fam. Herbers-Ellermann, fam Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper,
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Johan Bernard
Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Herman Heijnen en Annie
Heijnen-Greve, Henk Scheven, Henderikus Herbers, overl. ouders OverGroen, Willem Hendrik Berends, Gradus Welling, Jan Geert Meijer, Rika
Harms-Schulte, Herman Sturre, Marlies Snuverink-Sturre, Hennie Bredek,
Maria Margaretha Ahlers Hoesen, Taeke Graafsma, Theo Deddens.
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Zaterdag 31 augustus
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam Mulder-Wolters, Bé
Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno en Greet Timmer, Gerard
Mensink, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, ouders de Groot-Kaiser,
Diny Hendriks, Willem en Herman Buurman, Renk Kuper, Hennie en Riet
Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Geert Harm Thole, Lenie BentlageTieben, Herman Sturre, Albertus Zomer, Taeke Graafsma, Diny Geerdink,
voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen.
Zondag 8 september
oec. Startviering in de prot. Kerk a/d Runde
LET OP! Voor deze misintenties wordt gebeden op 14 september
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Geerdink-Jansen,
fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans,
overl. ouders Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Truus
Over-Meijer, Renk Kuper, fam. Kuper-Wolbers, Hennie en Riet DeimanDekkers, Gradus Welling, Jan Geert Meijer, Herman Heijnen en Annie
Heijnen-Greve, Ria Kaijser-Dijck, Herman Sturre, Taeke Graafsma.
KOSTER VAN DE WEEK
ma 22 juli
ma 29 juli
ma 05 aug
ma 12 aug
ma 19 aug
ma 26 aug
ma 02 sep
ma 09 sep
ma 16 sep

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

zo 28 juli
zo 04 aug
zo 11 aug
zo 18 aug
zo 25 aug
zo 01 sep
zo 08 sep
zo 15 sep
zo 22 sep

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

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

LOCATIEBUREAU
do 01
do 08
do 15
do 22
do 29

Augustus
Stuurgroep
Tiny Hogenbirk
Tonny Thole
Bernadette de Roo
Tilda Heine

&
ma 02
do 05
ma 09
do 12
ma 16

September
Tonny Thole
Stuurgroep
Tiny Hogenbirk
Christa Schut
Bernadette de Roo

ACOLIETEN/LECTOREN ROOSTER
zo 28-07
za 03-08
za 10-08
do 15-08
zo 25-08
za 31-08
Klaverblad

Astrid Bolk
Sander Bos
Rianne Hoesen
Astrid Bolk
Rianne Hoesen
acolieten MHvD

Chantal Witteveen
Jo-Ann Loves
Chantal Witteveen
Jo-Ann Loves

Emmer-Compascuum

Jolien Dyck
Diny Thole
Janique Dyck
Ria de Vries
Jorinde Wessel
Lectroren MHvD
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BLOEMVERSIERING
Gr 3
Gr 4
Gr 1

Gr 2

G. Rengers
H. Idema
M. Tromp
M. Spijker
B. de Roo
M. Graafsma
Lena Mencke
S. Wilkens
M. Tiben

22 juli

t/m

04 aug

05 aug

t/m

18 aug

19 aug

t/m

01 sept

02 sept

t/m

15 sept

0591-354229
0591-354626
0591-354507
0591-353482
0591-351878
0591-224161
0591-349057
0591-351081
0591-353718

KERKSCHOONMAAK
Groep 1
Groep 2

05 aug t/m 11 aug
14 okt t/m 18 okt
PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN

Groep 3
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 1

22 juli
05 aug
19 aug
02 sept
16 sept

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

26 juli
09 aug
23 aug
06 sept
20 sept
FAMILIEBERICHTEN

Verhuisd
De heer en mevrouw Hulsebos zijn verhuisd
van Hoofdkanaal WZ 52
naar Beentepol 56, 7815 KX Emmen.
We wensen hen Vrede en alle goeds!
AFSCHEID LOCATIERAADSLEDEN
I.v.m. het bereiken van de 75-jarige leeftijd heeft Joh
Heine eervol ontslag gekregen als locatieraadslid voor
kerkhofbeheer. Joh blijft nog wel volop betrokken bij het
kerkhofbeheer.
Ook Theo Sewüster zal afscheid nemen als secretaris van
de locatieraad.
Beide heren hebben ook vele jaren in het kerkbestuur van
onze Willehadus parochie gezeten. Wij danken hen voor hun inzet!
Ondertussen zijn we in gesprek met een parochiaan, die eventueel de taak
van secretaris wil overnemen. We houden u op de hoogte.
Klaverblad
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TIJDELIJK NOOD-LITURGIE-ROOSTER
Vanaf september is er in onze kerk één viering in de twee weken. Meer
informatie leest u op blz.12 van het algemene gedeelte.
JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 13 SEPTEMBER
J.K. Heijnen
A.M. Vos –
Zomer
A.H. Tholen –
Hartmann
M.E. Trechsel –
Konen
Henk H. Hogenbirk
G. Dijck-Rengers
A.S. Heijnen –
Tapken
Z. Twickler –
Middeljans
B. Over
J.B. Ahlers
H.B. Bentlage
A.M.A. Berends –
Grummel
A.M. Bijlsma Berenzen
A.J.M. Hooiveld Behrens
H.J. Arling
J.B. Berends
A.M. Tubben - Kuper
R. Harms
J.B. van Hebel

Kanaal A NZ
Roswinkelerstraat

95
73

7881KL EC
7895AN Roswinkel

25-7-1944
29-7-1939

Bertus Kerkhofstr.

6

7881AX EC

30-7-1939

Oosterdiep WZ

25

7881GL EC

31-7-1942

Zr. Damasastraat
Spil
Spoel

2
59
59

7881MP EC
7881BV EC
7881BH EC

1-8-1941
6-8-1936
6-8-1936

Spil

32

7881BW EC

7-8-1934

Wilhelminastraat
Rondweg
Hoofdkanaal OZ
Koppelwijk OZ

94 E
2A
76
9

7811JN
7777SL
7881CN
7881NV

11-8-1938
14-8-1940
17-8-1933
19-8-1942

J. Oostinjerstraat

4

7881EN EC

19-8-1937

Dr. Bekenkampstr.

55 k
211

9561RD Ter Apel

21-8-1927

Willehadshof
Runde NZ
Molenplein
Koppelwijk OZ
Laan vh Kwekebos

5
160
12
17
118 B
109

7881LH
7881JL
9561KS
7881NV
7823LJ

25-8-1939
26-8-1936
27-8-1941
4-9-1941
12-9-1938

Emmen
Schuinesloot
EC
EC

EC
EC
Ter Apel
EC
Emmen

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: lb.willehadus.mhvd@gmail.com of tijdens openingsuren op het
parochiebureau. Dit i.v.m. de nieuwe wet op privacy.
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GEDEPUTEERDE CEES BIJL BRENGT
MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE
De provincie Drenthe is drukdoende om de
huidige provincieborden te vervangen door
een moderne versie. Hoewel ook nu nog
het wapen met Maria op de borden staat is
de oude versie wel heel mooi. Het wapen
heeft een afbeelding van Maria, Hertogin
van Drenthe, dezelfde afbeelding als die
van Maria in de kapel bij onze St.
Willehaduskerk.
Dit was voor ons de aanleiding om een
verzoek bij de provincie in te dienen of wij
één van de borden konden krijgen.
Vrijdagmiddagmiddag 7 juni was het zover
en kwamen gedeputeerde Cees Bijl
samen
met
Eddy
Beuker
(bestuursadviseur)
het
provinciebord
overhandigen.
Het bord heeft ondertussen een prominente plaats gekregen aan het
Parochiehuis zodat het van verre herkenbaar is.
MARIAVESPERS
Tweede Pinksterdag mochten we méér dan 250 bedevaartgangers ontvangen
voor de jaarlijkse Mariavespers en processie.
Onze bisschop ging in deze Vespers voor en hield
een mooie overweging. Massaal zongen de
aanwezigen, in een prachtig versierde kerk,
samen met het dames- en herenkoor vele
bekende Marialiedjes.
Aansluitend gingen we, al biddend en zingend, op
weg door het processiepark (zo mag je het wel
noemen, met dank aan de vrijwilligers die ervoor
zorgden dat alles er weer keurig bij lag).
De kinderen die voorop meeliepen in de processie
hadden allemaal een Maria kaarsje bij zich. En bij
de kapel werd de bedevaart beëindigd met zang
en gebed.
Na de zegen werd aan de bisschop het boek ‘Maria, de Moeder van iedereen’
gepresenteerd.
Jorinde Wessel zong, met op haar arm baby Daan Berendsen, een prachtig
ontroerend lied van moeder tot kind ‘Nu dat jij er bent’.
Klaverblad
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Aansluitend kwam de heer W. Teiken naar
voren om het boek aan te bieden. Hij is de
laatst levende van de 24 Indiëgangers
waarvoor destijds uit dank voor veilige
terugkomst de kapel is gebouwd. Het was
een bijzonder moment toen de 93-jarige heer
Teiken, na een kort onderonsje aan de
bisschop, het boek aanbood.
Daarna werd door de kinderen de foto
expositie geopend. Verspreid over het gras
stonden 12 Mariakapelletjes met daarin de
afbeeldingen van de Mariabedevaartplaatsen uit het boek.
Bij ieder kapelletje stonden Mariabloemen.
Onder een stralende zon was er voor iedereen thee en koffie en had men alle
tijd om de kapelletjes te bekijken.
Al met al een prachtige dag!
Dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt.
CONTACTMIDDAG
Op dinsdag 3 september 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
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WEK & STARTDIENST OP 8 SEPTEMBER
Het thema van de startzondag is ook het jaarthema:

In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel
wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost,
bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en
maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de
natuur of zorgen voor een ander.
Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven.
Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons
dagelijkse leven. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud maar brengt je in
beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen.
Wij zetten op 8 september de deuren open om te luisteren naar een goed
verhaal. De dienst en viering begint om 10 uur in het Anker, Runde ZZ 108.
Voor de dienst is er gelegenheid om samen koffie (of thee) te drinken en een
goed verhaal te delen. U bent van harte welkom!
BEDEVAART 50+ V.D. H. LIUDGER PAROCHIE
NAAR MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE
Op 11 juni mochten we 50 parochianen van de H. Liudger-parochie van
Groningen-Noord ontvangen, die op bedevaart gingen naar Maria, Hertogin
van Drenthe. Nadat we de bedevaartgangers ontvangen hadden met koffie en
thee, gingen ze naar de kerk voor een Eucharistieviering met als thema ‘Laat
uw licht stralen’.
Pastoor Dorus Wubbels en pastor Hamersma gingen voor in de viering.
Aansluitend was er een korte rondleiding door de kerk, waarna men de tuin
inging om de 12 Mariakapelletjes in de tuin te bekijken. In het Parochiehuis
was een kleine expositie over de zusters.
Ondertussen was daar ook al de geur van heerlijke soep te ruiken en was het
tijd voor de lunch. Na de lunch werden er bij de Mariakapel nog verschillende
Marialiederen gezongen en werd er gebeden. Nadat men nog een tientje van
de rozenkrans had gebeden was het tijd om afscheid te nemen.
De vrijwilligers van onze locatie die deze bedevaart mogelijk hebben gemaakt
hielden een goed gevoel over aan deze prachtige dag.
Voor herhaling vatbaar voor ons en voor de bedevaartgangers.
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JEUGDKOOR XTRA-EIGEN-WIJS
Na een heel warme laatste repetitieavond
hebben we dit seizoen afgesloten met een
partijtje flessen voetbal
Alhoewel….
Het werd meer gooi en smijtwerk
met water waardoor Sandra en Ina kletsnat
naar de repetitie van het dameskoor
moesten
Ook wij genieten nu even van een
welverdiende vakantie. Maar niet getreurd,
we beginnen weer op
woensdag 4 september 18.00 uur in het
Parochiehuis. Tot dan en we wensen jullie een fijne vakantie
LEVER A.U.B. OP TIJD KOPIJ IN
Het maken van het Klaverblad is een hele klus waar
meerdere mensen aan werken. Helaas wordt de
kopij niet altijd voor/op de sluitingsdatum
aangeleverd.

Het volgend Klaverblad loopt van
14 september tot 18 oktober
Kopij UITERLIJK 23 augustus
inleveren

Ook voorin het Klaverblad staat
altijd vermeld wat de uiterlijke
inleverdatum is van de kopij. Een
vriendelijk verzoek hier a.u.b.
rekening mee te houden. Alvast
hartelijk dank.
Redactie locatie St. Willehadus

NIEUWS VAN DE HOEKSTEEN
We hopen dat u uw oud papier in de vakantietijd voor
ons wilt bewaren en het dan weer op de parkeerplaats
voor onze kerk te wilt brengen.
Container oud papier op parkeerplaats voor de kerk:
Plaatsen dinsdag 20 augustus
Ophalen woensdag 21 augustus
De container is geopend op: dinsdagmorgen van ± 08.00 uur tot ± 17.00
uur en woensdagmorgen ± 08.15 uur tot ± 13.00 uur.
Door uw papier te brengen, helpt u de school en de kinderen, want de
opbrengt van het oud papier wordt besteed voor de leerlingen.
Kinderen en team van basisschool ‘De Hoeksteen’
Klaverblad
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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:

lb.henricus.mhvd@gmail.com
henricus.mhvd@gmail.com
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
lb.henricus.mhvd@gmail.com

CONTACTGEGEVENS UITVAARTVERENIGING IN CHRISTO SALUS
Website:
www.uitvaartzorgics.nl
Mail:
leden@uitvaartzorgics.nl
Tel. ledenadministratie:
06-28660516 of 0591-312499
MELDEN STERFGEVAL
Bij een sterfgeval kunt u zich in verbinding stellen met:
uitvaartleider H.J. Harmes
tel: 0591-394528 mob: 06-22480061 b.g.g.
E.Seubers-Wittendorp tel: 0591-707101 mob: 06-38965889
Klaverblad
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zaterdag 27 juli
Johan Schiphouwer en zoon Peter, Martinus Prinsen en Maria Aleida Koop,
Maria Catharina Speller-Siekman, overl. ouders Wübkes-Lange, Annie
Bakker-Roewen, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van
der Werf, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus
Plas, Wilhem Siekman, Anna Aleida Wittendorp-Ten Velde, Jannes Hegeman,
Johannes Lippold, Margaretha Aleida Adegonda Bos-Brüggink.
Zondag 04 augustus
Overl. ouders Tenfelde-Prinsen en overl. kinderen, Harm Kolmer, Sophia
Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Jan Roufs,
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Tinie Robben-Valke, Gerhardus
Albertus Plas, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, Bernard Jozef Heinrich
Hendrikson, Jannes Hegeman, Johannes Lippold, Margaretha Aleida
Adegonda Bos-Brüggink.
Zondag 11 augustus
Pastoor Swart, Annie Bakker-Roewen, Sophia Maria Magdalena van der WerfTieben en Henk van der Werf, Lubertus Beukers en Maria Magretha Hemel en
Johannes Hermannus Hemel en overl. fam., Bennie Heidotting en Griet
Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus Plas, Jannes Hegeman, Johannes
Lippold, Margaretha Aleida Adegonda Bos-Brüggink.
Zaterdag 24 augustus
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Mannus
Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Herman Heinrich
Cosse en Helena Cosse-Koop, Johan Bernard Cosse en Maria Margraretha
Hoffard en zoon Bennie en schoonzoons Joop en Bennie, Harm Kolmer,
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Jan
Roufs, overl. ouders Valke-Tholen, Bennie Heidotting en Griet HeidottingPeters, Gerhardus Albertus Plas, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, Gerard
Haverkort, Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl.
kinderen, Johan Schiphouwer en zoon Peter, Maria Catharina Speller
Siekman, overl. ouders Wübkes-Lange, Bernardus Albertus Plas, Johannes
Lippold, Margaretha Aleida Adegonda Bos-Brüggink.
Zaterdag 31 augustus afscheid Pastor Myriam 19.00 uur EmmerCompas indien niet gelezen dan wordt hiervoor gebeden op 8 septeber
Riekie Grijze-Kranendonk, Joop Wübkes, Harm Kolmer, Sophia Maria
Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, overl. ouders BruinsArling, Jan Roufs, Maria Regina Heller-Wehkamp, Bennie Heidotting en Griet
Heidotting-Peters, Tinie Robben-Valke, Gerhardus Albertus Plas, overl. fam.
Kolmer-Sijbom-Roufs, Margaretha Aleida Adegonda Bos-Brüggink.
Klaverblad
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Zondag 08 september
Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Herman
Wesseling en Riekie Heijnen, Marie Kloppenburg en overl. fam., Sophia Maria
Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Lubertus Beukers en
Maria Magretha Hemel en Johannes Hermannus Hemel en overl. fam., Bennie
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus Plas.
OUDERENVIERING
Op woensdag 07 augustus is er om 10.00 uur een
viering in de Dillehof voor de bewoners van de
Dillehof en de Melde waarin pastor Myriam zal
voorgaan. En op 4 september zal Pastoor okonek
voorgaan in de viering. U bent van harte welkom.
CONTACTMIDDAG VOOR OUDEREN
In juli en augustus zijn er geen contactmiddagen voor ouderen
Leo Mensen tel: 0591-317060
KOSTER VAN DE WEEK
22 juli
29 juli
05 aug
12 aug
19 aug
26 aug
02 sept
09 sept

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

28 juli
04 aug
11 aug
18 aug
25 aug
01 sept
08 sept
15 sept

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

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

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK
za 27 juli
zo 04 aug
zo 11 aug
za 24 aug
za 31 aug
zo 08 sept

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

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

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
Datum
ma 05 aug
di 13 aug
di 27 aug
ma 02 sept
Klaverblad

Tijd
09.30 uur
19.30 uur
19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur

Gelegenheid
KBO
Korenschema
Zonnebloem
Redactie Klaverblad
KBO
Klazienaveen
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NIEUWS VAN DE SCHOLEN
OUD PAPIER MIDDELKOOPSCHOOL
De container staat doorlopend aan De Strijp
in het tuinbouwcentrum.
OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL
De container staat achter Top1Toys.
Tijdens de openingsuren kunt u uw papier daar brengen.
FELICITATIES
Wij willen allen die de komende periode iets
te vieren hebben,
namens de parochie, van harte feliciteren.
OVERLEDEN
op12 juni

Jannes Hegeman
70 jaar, Pastoor Jongeriusstraat 14
op30 juni

Johannes Lippold
84 jaar, Pastoor Jongeriusstraat 136
op 01 juli

Margaretha Aleida Adegonda Bos Brüggink
Horizon 54
Dat zij mogen rusten in vrede
We wensen de families Gods kracht en sterkte.
KAARTEN
Dinsdag 24 september beginnen de kaartmiddagen
weer. (Elke laatste dinsdag van de maand).
Iedereen is van harte welkom in de parochiezaal.
De deelname bedraagt 2 euro.
Voor koffie of thee en fris wordt gezorgd.
De Zonnebloem, afd. Klazienaveen
TIJDELIJK NOOD-LITURGIE-ROOSTER
Vanaf september is er in onze kerk één viering in de twee weken. Meer
informatie leest u op blz.12 van het algemene gedeelte.
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IMPRESSIE LOCATIERAADSVERGADERING 11 juni 2019
➢

➢
➢
➢
➢

Zondag 9 juni hoorden we dat Pastoor Myriam afscheid neemt van
onze Parochie Maria Hertogin van Drenthe. Myriam gaat per 1
september werken in de parochie Heilig Hildegard van Bingen.
Zaterdag 31 augustus is er een afscheid viering in EmmerCompascuum.
De ledenadministratie van de uitvaart In Christo Salus wordt
verzorgd door dhr Valentijn Zie hiervoor ook het Klaverblad.
Op zondag 12 mei (Moederdag) hebben alle moeders na de dienst
een roos ontvangen. Aangeboden door Jan Dobbe.
De parochie dag in Zwartemeer was geslaagd. Er was heerlijk gebak
en lekkere hapjes gemaakt door de parochianen.
Namens de locatieraad wens ik U een fijne zomer toe.
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 - 18.45 uur. Voor opgave of
eventuele vragen over werkzaamheden kunt u contact opnemen met:
Frederikus Kuper tel: 06-30573235
groetjes Tinie en Alie en Ria
BELANGRIJKE MEDEDELING
We praten al jaren over de terugloop in de kerkgang. We zien dat ook wekelijks
bij de viering. De mensen die in de kerk zijn, zitten altijd heel verdeeld door de
kerk. Dit is voor de voorganger geen prettige situatie. Hij of zij moet in hun
verhaal de gehele kerk afspeuren om het contact met de mensen te houden.
Daarom is de locatieraad voornemens het volgende besluit te nemen.
We gaan de achterste banken met een koord afsluiten voor gebruik. Dit
betekent dus dat een ieder die gewend is om daar te zitten verder naar voren
moet om een plaats gaan zoeken. Op deze manier hopen we dat de mensen
die in de kerk zijn, dichter bij elkaar komen en er een hechtere
geloofsgemeenschap ontstaat.
Dit besluit willen we niet zomaar nemen. We willen dit per 1 januari 2020 gaan
invoeren, tenzij u daar gegronde bezwaren tegen maakt. U kunt deze
bezwaren kenbaar maken door dit voor 1 oktober door te geven, per E-mail
naar fkuperhome@hetnet.nl of per tel: 0591-314493 (graag na 18:00 uur).
Als er per 1 oktober geen of niet voldoende gegronde redenen zijn
aangevoerd, wordt de afsluiting per 1 januari 2020 een feit.
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VRIJWILLIGERSDAG 2019
De vrijwilligers rond de H. Henricuskerk in
Klazienaveen worden ook dit jaar weer van harte
uitgenodigd voor de jaarlijkse vrijwilligersdag op

HENRICUS

zondag 8 september a.s.
Deze dag is voor alle vrijwilligers van de
geloofsgemeenschap H. Henricus, hun partner en
nog thuiswonende kinderen

Op de deze dag wordt een fietstocht met opdrachten
georganiseerd. De lengte van de tocht is ± 20/25 km. Voor de
mensen die niet willen of kunnen fietsen wordt er bij de kerk wat
georganiseerd. De dag beginnen we om 9.30 uur met een viering
waarna we koffiedrinken met iets lekkers. Omstreeks 12.00 /12.30
uur zal gestart worden in groepjes van minimaal 6 personen voor
de fietstocht. We verwachten dat iedereen rond 15.30 uur terug is
bij de kerk om hierna nog gezellig samen te zijn met als afsluiting
een barbecue of buffet. Voor de lunch zullen broodjes worden uitgereikt en ook
voor drinken onderweg wordt gezorgd.
Voor deelname aan deze dag moet u zich opgeven vóór 26 augustus a.s.
door onderstaand strookje in te vullen en in te leveren in de doos bij één van
de uitgangen van de kerk. Mocht u vergeten zijn het strookje mee te nemen,
geen nood, er liggen ook opgavenstrookjes bij de dozen. Als u op een post wilt
staan bij de fietstocht kunt u dat ook vermelden. Er worden voor de fietstocht
enkele prijsjes beschikbaar gesteld. We hopen dat veel vrijwilligers op deze
dag aanwezig kunnen zijn.
Telefonisch opgeven voor 26 augustus kan ook bij:
Angela Dillerop tel: 0591-313195· of Miny Hoge
tel: 0591-314558
…………………………………………………………………………
Ondergetekende: Geeft zich met…….. personen op voor de vrijwilligersdag
die gehouden wordt op zondag 8 september a.s.
□

Hij/zij doet met…….. personen mee met de fietstocht. *

□
□

Hij/zij blijft met…….. personen bij de kerk. *
Hij/zij geeft zich op voor een post of als begeleider. *

*Aankruisen waar u aan mee doet.
Naam:…………………………..………………………
Adres:…………………………………………………Tel:………………

Bedankt vrijwilligers
Klaverblad
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IN MEMORIAM ZUSTER PHILIBERTA VERKLEIJ
Zuster Philiberta, of zoals ze later
bekend was als zuster Ans
Verkley, was 40 jaar lang met
grote toewijding werkzaam in het
onderwijs. Het grootste deel
daarvan, ruim 22 jaar, was ze in
Klazienaveen waar ze bovendien
godsdienstlessen
gaf
aan
volwassenen. Tot 1986 heeft ze
vele jaren lesgegeven aan de
H. Henricusschool.
Na
haar
pensioen heeft ze nog jarenlang
als pedicure gewerkt. Ook heeft ze
veel vrijwilligerswerk verricht in
onze parochie o.a. kosterstaken,
lid van verschillende kerkelijke
commissies en het verzorgen van
liturgieboekjes. Ook was ze actief
bij het Vluchtelingenwerk in
Klazienaveen. Ze was hartelijk en
meelevend. Ze was een van de
laatste zusters die in 1993 het
klooster in Klazienaveen verlaten
heeft. In haar moeilijke laatste
jaren vond ze kracht in het gedicht
van Titus Brandsma dat op haar
verzoek geplaatst is op de website
van haar congregatie, de Dochters
van Onze Lieve Vrouw van het
Heilig Hart (FDNSC) met het
moederhuis in Tilburg. Daar is
zuster Philiberta op 29 juni 2019 overleden. Op 5 juli was haar uitvaart en is zij
naar haar laatste rustplaats gebracht op het kloosterkerkhof.
O Jezus als ik U aanschouw, dan weet ik dat ik van U hou en dat ook uw hart
mij bemint nog wel als uw bijzondere vrind. Al kost mij dat meer lijdensmoed,
och, alle lijden is mij goed, omdat ik daardoor U gelijk en dit de weg is naar uw
Rijk. Ik ben gelukkig in mijn leed, omdat ik het geen leed meer weet. Maar ’t
alleruitverkorenst lot, dat mij vereent met U o God. Och laat mij hier maar stil
alleen, het kil en koud zijn om mij heen en laat geen mensen bij mij toe ’t alleen
zijn word ik nimmer moe. Want Gij, o Jezus zijt bij mij ik was U nimmer zo
nabij. Blijf bij mij, bij mij, Jesu zoet Uw bijzijn maakt mij alles goed
Klaverblad
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ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA
Kerk en Parochiebureau:
De Hoven 8
7894 BT Zwartemeer
Telefoon: 0591-769144
Mailadres:
antoniusvanpadua.mhvd@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:
Secretaris:
Budgethouder:
Onderhoud:
Catechese:
Liturgie:
Kerkhofbeheer:

Vacant
Bertha Heidotting
Sharon Rocks
Tonnie Conen en
René Tieck
Vacant
Vacant
Gerben Veltrop

tel: 06-55335742
tel: 06-20658853
tel: 0591-318374
tel: 06-15212263

tel: 0591-318593

Sharon en René maken momenteel kennis met het werk van de locatieraad,
maar zijn nog niet benoemd. Marianne Keurs tel: 0591-349088 is nog wel
contactpersoon voor catechese en liturgie totdat we deze functies ingevuld
hebben.
REDACTIEADRESSEN
Email: 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: lb.antoniusvanpadua.mhvd@gmail.com
tel: 0591-316324
ADM. BEGRAAFPLAATS + FONDS UITVAARTVOORZIENING
Annet Harms tel:06-53813195 mail: FUV.mhvd@gmail.com
Klaverblad
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zaterdag 03 augustus
Lies Peters-Heidotting, Sientje Siebum-Nusse, ouders Conen-Thöne, pa en
ma Post, ouders Tieck-Rocks en kinderen, ouders Siebers-Siebum, ouders
Hennie Bruins en Lies Bruins-Linneman en dochter Sientje, Berry Schepers,
Hendrik Peters, Herman Lübbers en kinderen.
Zondag 18 augustus
Lies Peters-Heidotting, ouders Siebum-Bürmann en Anita, Sientje SiebumNusse, ouders Conen-Thöne, ouders Peters-Houtman en kinderen en
kleinkinderen, mevr. Sandten-Suelmann, Harm en Annie Heidotting-Peters,
ouders Siebers-Siebum, ouders Tieck-Rocks en kinderen, ouders ImminkKolmer en zonen Geert en Harrie.
Zondag 25 augustus
Woord en communieviering om 9:30 uur
Lea Peters en moeder Klaasje,
Johan Peters en overleden families Peters en Arling.
Zaterdag 31 augustus afscheidsviering Pastor Myriam 19.00 uur EmmerCompas indien niet gelezen dan worden deze gelezen op 8 september
Sientje Siebum-Nusse, Mia Santing-Abeln, ouders Siebers-Siebum.
Zondag 8 september
TIJDELIJK NOOD-LITURGIE-ROOSTER
Vanaf september is er in onze kerk één viering in de twee weken.
Meer informatie leest u op blz.12 van het algemene gedeelte.
COLLECTE
Datum
27 juli t/m 08 sept
24 / 25 augustus

Collecte
Onderhoud kerk
Missie Verkeersmiddelen actie MIVA
KOSTER VAN DE WEEK

22 juli
29 juli
05 aug
12 aug
19 aug
26 aug
02 sept
09 sept
Klaverblad

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

28 juli
04 aug
11 aug
18 aug
25 aug
01 sept
08 sept
15 sept

Tiny Smit
Jan Knol
Jan Siebers
Jan Siebers
Jan Knol
Jan Siebers
Tiny Smit
Jan Knol
Zwartemeer

0591-31 34 72
0591-31 65 78
0591-31 32 82
0591-31 32 82
0591-31 65 78
0591-31 32 82
0591-31 34 72
0591-31 65 78
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ACOLIETEN
03 aug
18 aug
25 aug
31 aug
8 sept

Bertha Heidotting
Jan Siebers
geen
Wander Snippe
geen
LECTOREN
03 aug
18 aug
25 aug
31 aug
8 sept

Bertha Heidotting
Jan Siebers
geen
Annie Bartels
geen

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
Datum
12 sept

Tijd
20.00 uur

Naam
Vergadering locatieraad
OMZIEN NAAR ELKAAR

Werkgroep

aandacht voor nabestaanden. Contactpersoon:
Minie Snippe tel: 0591-314063
BLOEMVERSIERING
Minie Snippe
Lenie Theijken
Mieke Schepers
Beatrix Scheepbouwer

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

ZIEKENBEZOEK - BEJAARDENBEZOEK – 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
Klaverblad
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FAMILIEBERICHTEN
Overleden
op 12 juni 2019

Johannes Gerardus Lingenaar
Eemslandweg 138, 7894 AH Zwartemeer
In de leeftijd van 73 jaar
op 24 juni 2019

Thea Tecla Kolmer
De Loegen 18, 7894 DA Zwartemeer
In de leeftijd van 73 jaar
op 30 juni 2019

Johannes Eduard Brands
Briefadres: Mr. van den Boschstraat 17
7884 RA Barger-Compascuum
In de leeftijd van 82 jaar
op 29 juni 2019

Maria Katharina Groen – Linnemann
Krommewijk 5, 7894 EH Zwartemeer
In de leeftijd van 80 jaar
Dat zij mogen rusten in vrede
WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE
Net weer terug van een vakantie. Dit keer was het Kreta. Op
Kreta zie je voornamelijk Grieks Orthodoxe kerken. De
meeste kerkjes hebben geen hoge toren en de daken lopen
rond in plaats van puntig zoals bij onze kerken. Wel staat er
op elke kerk een kruis. Wat ons verder opviel is hoe ze daar
een kruisteken maken. Het gaat bij het aanraken van de
schouder net andersom. Dus eerst de rechterschouder en dan de linker
schouder. Verder voegen ze bij het kruisteken de duim en twee andere vingers
aaneen om de drie-eenheid uit te drukken. In onze kerk is het kruis met de
corpus de belangrijkste element van aanbidding. Dat was in de kerken daar
met name de iconen van verschillende heiligen. De icoon werd aangeraakt met
een hand en daarna werd er een kus op geplaatst. In ons land hoor je vaak
dat de katholieke kerk veel symboliek en uiterlijk vertoon heeft bij de kerkelijke
vieringen. In de orthodoxe kerk is dat in nog grotere mate aanwezig.
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Tijdens een excursie kwamen we ook op een plek waar we luid gezang
hoorden wat klonk als een gregoriaans lied. Nieuwsgierig gingen we op het
gezang af en ontdekten dat er voor het kleine kerkje een doopdienst gaande
was. Het kindje dat gedoopt werd was helemaal naakt en werd niet alleen
besprenkeld, maar volledig ondergedompeld in een hele fraaie koperen
doopvont. Dat het kindje dat niet prettig vond was duidelijk te horen, want het
gegil overstemde het gezang heel duidelijk.
Van een kennis kregen we een Appje of we een paar rozenkransen mee wilden
nemen voor haar verzameling. De rozenkransen die wij gebruiken zijn er ook
wel te koop, maar je ziet er voornamelijk de orthodoxe rozenkransen die ze
"chotki "noemen. Ze zien er anders uit . De vijf kralen onder het kruis bij onze
rozenkrans ontbreken. En wat ook opviel was het grote prijsverschil. De
orthodoxe rozenkrans was behoorlijk prijzig.
Ik heb nog gezocht naar overblijfselen van het verblijf van Paulus op Kreta
maar die heb ik in deze vakantie helaas niet gezien. Maar ze zijn er wel heb ik
gehoord en gelezen. Voorlopig moet ik het maar doen met de brieven van
Paulus waarin hij zich ook richt tot de Kretenzen, ( de bewoners van Kreta ).
Het is in onze parochie nu ook vakantietijd. Dat betekent minder vieringen in
de weekenden en dat de doordeweekse eucharistievieringen in juli en
augustus komen te vervallen. Wat dat laatste betreft heeft zich op 5 juni toch
wel iets opmerkelijks voorgedaan. Er kwam namelijk niemand die avond. Dus
konden de pastoor en de koster weer onverrichterzake naar huis. De oorzaak
lag vermoedelijk bij de wijziging van de dag en het aanvangstijdstip.
Op 3 juni hebben we de jaarlijkse grote schoonmaak gehouden in onze kerk .
De gordijnen in de kerk worden gewassen en alles wordt afgestoft en afgesopt.
Hartelijk dank aan de vrijwilligers die hebben meegedaan. Hopelijk kunnen
we volgend jaar weer een beroep op hen doen.
De vakantie is ook een moment van bezinnen. Wellicht komt er iets bij u boven
om u aan te melden als vrijwilliger bij onze kerk of om u aan te sluiten bij een
van de koren.
Als slot weer een mooie spreuk.
" Laat komen wat komt. Laat gaan wat gaat. Zie wat overblijft! "
JS
DE BANIER
Vrijdag 30 augustus OUD PAPIER
staat er weer een container voor oud
papier bij de basisschool De Banier, De Blokken 16.
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KINDERKOOR YAËLA
Afsluiting koorjaar
Op woensdag 26 juni hebben we ons
koorjaar gezellig afgesloten. We hebben
samen patatjes gegeten bij Kamies en
daarna zijn we lopend naar de kerk gegaan
waar we ‘Yaëla got talent’ hebben gedaan!
En talent, dat hebben we in ons koor!
Vakantie
Yaëla gaat nu genieten van een
welverdiende vakantie en op

woensdag 4 september 2019 (in de tweede schoolweek),
starten we weer!
Graag tot dan! (17.45- 18.30 uur)
Kinderkoor Yaëla wenst iedereen alvast een fijne vakantie toe!
Namens Yaëla met muzikale groet,
Mirella Peters- Burmann
begeleidster van het kinderkoor
Tel: 0591-311464
E- mail: mirellapetersburmann@hotmail.com

De redactie wenst u
een fijne vakantie
Klaverblad
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OPEN HUIS

UITNODIGING
DE LOCATIE VAN ZWARTEMEER HOUDT OPEN HUIS
Wij ontmoeten u graag op onze jaarlijkse 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
m.m.v. ons koor St. Caecilia.
De gebruikelijke VERKOOP van broden en bloemstukjes, maar ook diverse
SPELLETJES regelen we ook weer voor een ieder.
De hele dag wordt er muziek en aan rad van avontuur (met mooie prijzen)
gedraaid door G. Bartelds.
2 ACCORDEONISTEN zullen de sfeer tijdens alle activiteiten verhogen met
enkele optredens. Waarschijnlijk zal er de hele dag ook een EXPOSITIE zijn
over de geschiedenis van onze kerk, georganiseerd door de Stichting Cultuur
Historisch Zwartemeer.
Ook kunt u de laatste weken voor 25 augustus vrijwilligers verwachten
die u LOTEN komen aanbieden, laat ze niet tevergeefs bij u aankloppen,
maar maak ze blij!
-----------------------------------------------------------------Om zoveel mogelijk weer spullen te verzamelen voor de rommelmarkt heeft
de werkgroep besloten u de mogelijkheid te bieden om uw gebruikte artikelen
in te leveren bij de kerk.
De zaterdagen 10, 17 en 24 augustus van 10.00 tot 11.00 uur
kunt u spullen brengen naar onze kerk.
Duurzaamheid door hergebruik goederen. Zeer milieuvriendelijk
.
Ook kunt u hiervoor een afspraak maken met
Johan Peters, (Vl. van Echtenskanaal nz 15). tel: 0591-31 75 70
De werkgroep Rommelmarkt: Johan Peters, (Jannes Kuhl)
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COLUMN VAN DE BISSCHOP
Bewaren, beleven en doorgeven van het geloof. God
present blijven stellen (2)
God present stellen betekent als Kerk en gelovige van binnen
naar buiten werken. Er zijn voor de ander gaat niet zonder
innerlijke bewogenheid. De wereld verbeteren begint bij
jezelf, kan je ook zeggen.
Vorige keer schreef ik over het eerste deel van het motto voor beleid dat we
als staf van het bisdom gaan uitstippelen in samenspraak met diverse
diocesane adviesorganen. De nieuwe Diocesane Pastorale Raad is een van
deze geledingen. Hierin hebben naast leken-gelovigen uit de parochies en uit
het middenveld (de onderwijswereld bijvoorbeeld) ook de leden en auditores
van de priesterraad zitting. Verder zijn de religieuzen vertegenwoordigd en
geestelijk verzorgers van zorginstellingen en penitentiaire inrichtingen.
Het geloof dat we hebben ontvangen, mogen we zelf beleven en doorgeven.
Dat is een intern thema. Het gaat om de vraag: wat zegt de Kerk van zichzelf?
Die vraag is niet onbelangrijk. Ook het Tweede Vaticaans Concilie begon met
deze vraag in het document Lumen Gentium (Licht voor de volken). Daarnaast
heeft de Kerk een plaats en een taak in deze wereld. De Kerk is ook naar
buiten gericht. Hierover spreekt een ander document van het Tweede
Vaticaans Concilie: Gaudium et Spes (Vreugde en Hoop). De Kerk staat niet
alleen bij haar taak in de wereld. Andere kerken, godsdiensten,
maatschappelijke organisaties en de politiek kunnen voor ons partners zijn in
het verbeteren van de wereld en de leefbaarheid van de mensen.
Wat ik specifiek vind voor de bijdrage die de Kerk kan leveren is de vraag naar
God en wat voortvloeit uit het geloof in Hem. Immers, als de kerken niet over
God spreken, wie doet het dan nog wel! Vanuit het geloof in God die de aarde
geschapen heeft en die in Christus de mensheid heeft verlost, komt een visie
voort op de mens en de samenleving. Die visie is onze bijdrage aan de
waarden en normen waaraan de maatschappij behoefte heeft. Een visie op de
wereld gevoed en gedragen door geloof.
Ook hier geldt: het werkt van binnen naar buiten. Eerst nadenken wat onze
boodschap is en welke onze waarden zijn. Vervolgens richten we ons naar
buiten. Zo is het aan ons om God blijvend ter sprake te brengen.
+ Ron van den Hout bisschop van Groningen - Leeuwarden
Klaverblad
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BISDOM GROINGEN LEEUWARDEN OP BEDEVAART
Het bisdom Groningen-Leeuwarden
gaat in 2020 op bedevaart naar Assisi!
Van 25 april t/m 3 mei 2020.
In de voetsporen van
H. Franciscus
Om alvast te noteren!
STARTACTIVITEIT VOOR JONGEREN
Op 15 september is de Startactiviteit van het Jongerenplatform in het bisdom.
We gaan nazomeren in Assen! Aanvang om 10.00 uur met eucharistieviering
in de Maria ten Hemelopneming-kerk in Assen. Daarna trekken we naar het
strand….. Voor sport-spel-ontmoeting en veel gezelligheid.
Programma info, zie: www.bisdomgl.nl/jongeren
Opgave:
jongeren@bisdomgl.nl

Klaverblad

Bisdomnieuws

Pagina | 45

GELOOF EN POLITIEK
Gastlezing CDA-politicus Henk Jumelet
Dinsdagavond 1 oktober 2019
Parochiezaal Franciscuskerk te Emmen
Geloof en Politiek
Hand in hand of bijten ze elkaar?
De plaatselijke katholieke geloofsgemeenschap
bedrijft meestal geen politiek.De wekelijkse
eredienst is een a-politieke gebeurtenis voor
kerkgangers. Voorgangers geven in verkiezingstijd geen stemadvies. Hooguit
bevestiging van het belang van democratische waarden.
De Nederlandse bisschoppen vinden het moeilijk zich op het gladde ijs van
politiek debat te begeven. Had het Nederlandse katholicisme tot in de jaren ’70
nog regelmatig een politiek karakter; vandaag de dag lijkt de kerk van politiek
ontdaan. Politiek is iets van de individuele gelovige geworden. Men maakt
privé zijn of haar politieke keuze.
Is ‘politiek’ nog iets voor de kerk als instituut? Op wereldniveau probeert de
Rooms-Katholieke Kerk haar partij mee te blazen. Vaticaanse diplomatie
speelt een positieve rol in vredesbesprekingen. Paus Franciscus nam met zijn
‘groene’ encycliek Laudato Si stelling in de toenemende actuele
klimaatdiscussie. Houden wij geloof en politiek op afstand van elkaar? Of
ontkomt de christelijke geloofsgemeenschap niet aan politieke keuzes? Na
een inleiding over het thema volgt gesprek met aanwezigen.
Gastspreker CDA-politicus Henk Jumelet is Gedeputeerde van de Provincie
Drenthe voor onder meer Landbouw en Agribusiness, Natuur en Landschap
en Informatisering.
Waar:
ParochiezaalFranciscuskerk
De Schanswal 2
Emmen (voldoende parkeergelegenheid)
Wanneer: dinsdag 1 oktober 2019 van 20.00 uur tot 22.00 uur
Voor wie: leden van de parochiebesturen en locatieraden
maar vooral voor geïnteresseerden.
Opgave: aanmelden tot 20 september 2019 bij:
Vicariaat Groningen-Drenthe, t.a.v. mw. L. Winter
Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen
tel: 050-4065888 (alle dagen behalve vrijdagmiddag)
e-mail: vicariaatgrdr@bisdomgl.nl
Aan deze avond zijn geen kosten verbonden. De bezinningsavond over Geloof
en Politiek is georganiseerd door de Projectgroep Toerusting van het vicariaat
Groningen-Drenthe.
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PARTNERVERLIES: ONTMOETINGSDAG IN COEVORDEN
Datum: Donderdag 10 oktober 2019
Het verlies van je levenspartner is heel ingrijpend. Je leven staat op zijn kop.
Je vraagt je misschien af: hoe verder alleen? Wat maakt het leven weer de
moeite waard? Het verwerken van verlies, het hervinden van het leven zonder
je partner, is voor iedereen verschillend. Veel factoren spelen een rol. Mensen
in je directe omgeving of daarbuiten proberen tot steun te zijn.
De diocesane Werkgroep Partnerverlies van het bisdom GroningenLeeuwarden is zo’n groep die ú tot steun wil zijn bij het verwerken van uw
verlies. De werkgroep organiseert elk half jaar in een andere regio een
‘Ontmoetingsdag’ voor mensen zoals u. In het najaar van 2019 is dat de regio
Drenthe.
Elkaar ‘ontmoeten’ staat op deze dag voorop. Het is vooral bedoeld om eigen
ervaringen met anderen, die ook hun partner hebben verloren, te delen. Een
dag eigenlijk, waarop u op verhaal mag komen, en waar u vrijelijk kan zeggen
wat u er van vindt.
Na de dagopening houdt pastor Bernard Buit uit Veendam een inleiding over
verliesverwerking. Hij zal ook stilstaan bij de plaats, die God daarbij inneemt.
De dag wordt besloten met een korte viering.
Als u er prijs op stelt, kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.
Bijdrage in de kosten
We vragen een eigen bijdrage in de kosten van € 12,00. U ontvangt daarvoor
ook koffie/thee en een lunch. U kunt op de dag zelf uw bijdrage voldoen.
Informatie: Contactpersonen voor nadere informatie zijn:
Mw. M.H.A. Steen-Blom
tel: 0516-850820
Mevr. A. van Diepen-Galama tel: 0527-252418
Dhr. A.M.J. v.d. Rijdt
tel: 06-51042611
Aanmelding: Opgave van uw komst vóór 2 oktober 2019 via het bisdomhuis,
mw. Lisette Winter. tel: 050-406 58 88 e-mail: l.winter@bisdomgl.nl
Na opgave ontvangt u rond 3 oktober 2019 een programma, een
routebeschrijving en verdere informatie over de ontmoetingsdag. Coevorden
is per trein en bus bereikbaar. Wij hopen op een goede en helende
ontmoetingsdag met u!
Namens de werkgroep Partnerverlies
Pastor Bernard Buit (voorzitter)
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Pelgrimszegen (in vakantietijd)
Dat gezegend is deze tijd
van groei en bloei.
Dat gezegend is deze periode
van minderen en loslaten.
Dat uw rennen wandelen
en uw prestatiezucht
genieten wordt.
Dat juist nú uw huis
meer een thuis wordt
en vriendschapsbanden
sterker worden.
Neem de tijd om stil te staan
bij hetgeen u draagt.
Leef in verbondenheid met uw ziel
en met respect voor uw lichaam.
Geniet van wat mensen u bieden
en van wat de natuur u schenkt.
Heb een goede tijd en ga
met de kracht van de hemel,
het licht van de zon,
de jacht van de wind,
de vastheid van de aarde.
(Peter Denneman smm)

