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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 
 

 
PASTOOR 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EINDREDACTIE EN DRUK 
Fam. Heijnen 

tel: 0591-354116 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Vrije dag: maandag 

Pastoor J. Okonek 

Stellingstraat ZZ 4 

7891 JA Klazienaveen 

jokonek@live.nl 

 

 

 

 

Sluitingsdatum inleveren kopij voor het volgende nummer van het  

Klaverblad is vrijdag 27 september 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. 9 

loopt van 19 oktober t/m 22 november 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
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dag 14 & 15 sept 24ste zondag door het jaar                                     koor 

zaterdag  Emmer-Compas DoP 19.00 
Bernarduskoor 
Emmen 

zondag Zwartemeer DoP 10.00 Gemengd koor 
 

dag 21 & 22 sept 25ste zondag door het jaar koor 
    

zaterdag Klazienaveen Pastoor Okonek 19.00 Jesus Freaks 
zondag Barger-Compas Pastoor Okonek 09.30 Dames 
 Klazienaveen Taizé viering 15.00  
     

dag 28 & 29 sept 26ste zondag door het jaar                                     koor 
     

zaterdag  Zwartemeer Pastoor Okonek 19.00 Gemengd koor 
zondag Emmer-Compas Pastoor Okonek 10.00 Heren 
     

dag 5 & 6 okt 27ste zondag door het jaar koor 
     

zaterdag Klazienaveen Pastoor Okonek 19.00  
 Emmer-Compas Pastoor Tolboom 19.00 Dames 
zondag Barger-Compas Pastoor Okonek 09.30 Heren 
 Zwartemeer Dop 10.00  

 Klazienaveen  
Pastoor Okonek 
Poolse viering 

14.30  
     

     

dag 12 & 13 okt 28ste zondag door het jaar koor 
    

zaterdag Zwartemeer Pastoor Okonek 19.00  
 Barger-Compas Vicaris Wellen 19.00  
zondag Klazienaveen  DoP 09.30  
 Emmer-Compas Pastoor Okonek 10.00 Heren 
     

 

dag 19 & 20 okt 29ste zondag door het jaar koor 
    

zaterdag Zwartemeer Vicaris Wellen 19.00  
 Barger-Compas Pastoor Okonek 19.00 Dames 
zondag Klazienaveen Pastoor Okonek 09.30  
 Emmer-Compas DoP 10.00 Dames 
     

 

 

LET OP – LET OP – LET OP 
i.v.m. invulling van het rooster door gast-pastores en vrijwilligers zijn 
de vieringen van pastoor Okonek in de maand oktober omgewisseld. 

dit is pas vlak voor het drukken van dit blad bekend geworden. 
Dus misschien nog niet bekend bij allen  

die betrokken zijn bij de vieringen. 
 

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 maand september zijn er van 9 t/m 19 september  

’s avonds geen doordeweekse eucharistievieringen 
 

Datum Tijd Waar Ouderenviering locatie Voorganger  

17 sept 14.00 Dagkapel Klazienaveen Woord en Communie 

18 sept 14.00  Zwartemeer Woord en Communie 

01 okt 14.00 Par. Huis Emmer-Compas Pastoor Okonek 

02 okt 10.00 Dillehof Klazienaveen Pastoor Okonek 

10 okt 14.00  Dagkapel Barger-Compas Pastoor Okonek 

15 okt 14.00 Dagkapel Klazienaveen Pastoor Okonek 

23 okt 14.00   Zwartemeeer Pastoor Okonek 
 
 

 

Week 37 09 sept t/m 15 sept Henk Kuhl 

Week 38 16 sept t/m 22 sept Henk Kuhl 

Week 39 23 sept t/m 29 sept Pastoor Okonek 

Week 40 30 sept t/m 06 okt Pastoor Okonek 

Week 41 07 okt t/m 13 okt Marianne Keurs-Scholte Albers 

Week 42 14 okt t/m 20 okt Henk Kuhl 
 

De week loopt van maandag 0.00 uur tot en met zondag 24.00 uur. 
 

Pastoor Okonek         tel: 06-34905233 
Henk Kuhl            tel: 06-57504680 
Marianne Keurs-Scholte Albers tel: 06-21979850 
 

ACTIVITEITENKALENDER 
 

Datum Tijd Activiteit Locatie 

22 sept 15.00 Taizéviering: Feest van de Geest Klazienaveen 

24 sep 10.00 Gezamenlijk overleg redactie Klaverblad Klazienaveen 

03 okt  Overleg locatieraden en parochiebestuur Klazienaveen 

04 okt 19.30 Najaarsconcert Emmer-Compas 

18 okt 19.30 Missieconcert georganiseerd door de vormelingen Emmer-Compas 

22 nov  Cecilia avond Klazienaveen 

 

 

VIERINGEN DOOR DE WEEK 

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN 
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Pastoor Okonek 

is van 9 t/m 19 september afwezig 
i.v.m. de Maria-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. 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 via de parochietelefoon 06-51751592 
 

BEZOEK BIJ ZIEKTE 
 

Wilt u aan de parochie doorgeven dat u bezoek van de 
werkgroep 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 
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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 of via de parochietelefoon 06-51751592 
 

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 

 
God heeft een plan met ons  

Als christenen mogen we geloven dat God ons leidt in ons leven. Dat Hij als 

het ware een grondplan heeft voor ons leven. En in de evangeliën lezen we 

hoe Jezus steeds opnieuw de mensen tot zich roept. Daarbij maakt Hij geen 

onderscheid tussen mensen. Jezus neemt iedereen in zijn goddelijke liefde op 

die geloof en vertrouwen in Hem stelt. Dit doet Hij met het doel de relatie te 

herstellen tussen God en de mensen. Want wanneer de mens in eenheid leeft 

met God, wordt hij pas echt mens. Wie God voor ons wil zijn, zien we in Jezus. 

Hij is het mensgeworden Woord van God.  
 

De mens is van God afhankelijk, maar Jezus toont ons dat God geen slaafse 

afhankelijkheid wil. Voor God is ieder mens belangrijk. Jezus noemt God zijn 

“Vader” en ons zijn “broeders en zusters”. We vormen samen één grote familie. 

Hoe mooi wordt dit tot uitdrukking gebracht in Jezus' vergelijking over de 

wijnstok. God de Vader is de wijngaardenier, die Jezus – als de wijnstok – in 

de aarde heeft geplant. En wij, die met Jezus verbonden zijn, vormen de 

ranken. Alleen wanneer de ranken met de wijnstok verbonden blijven, kunnen 

zij zich laten verzorgen door de wijngaardenier en zullen zij rijke vrucht dragen. 

Wie werkelijk met Christus een relatie aangaat, vindt als mens zijn 

bestemming.                                                                               
 

Wat is dus het grondplan van ons leven? 

In verbondenheid met Christus ons leven leiden en God en elkaar beminnen. 

Hierdoor brengen we hemel en aarde bij elkaar. We leven in de wereld en we 

moeten de wereld serieus nemen. We moeten in ons dagelijks leven steeds 

de bronnen van de liefde opnieuw ontdekken. Dienstbaarheid, 

zachtmoedigheid, zuiverheid, barmhartigheid en vergevingsgezindheid zijn 

daarbij de idealen die Jezus ons geleerd heeft. Jezus belooft ons geen 

gemakkelijke weg, wij zullen in deze wereld tegenstand krijgen, misschien wel 

in onze directe omgeving. Maar hij belooft ons dat de kracht van zijn Geest ons 

hierbij zal helpen en sterken.  
 

In die geest….moeten wij als parochie verder…Die Geest die ons leidt naar 

een nieuwe tijd, zonder pastor Myriam, die na bijna zeven vruchtbare jaren in 

onze parochie werkzaam te zijn geweest, ons gaat verlaten en een grote leegte 

achterlaat.  
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Gelukkig zijn er in de parochie, parochianen die veel zelf doen. Dat is voor mij 

persoonlijk een hele geruststelling en een grote steun.  Maar hoe 

verder.....mogelijk komt er een parttime pastor, niets is zeker. Wel is zeker dat 

collega-priesters en de bisschop bereid zijn, waar nodig, voor te gaan in 

weekend-vieringen.  
 

Het liturgisch-rooster voor de komende maanden ziet er daarom als volgt uit: 

-  Het vakantierooster blijft gehandhaafd t/m de laatste zondag van september. 

-  Vanaf oktober tot Kerstmis is er een noodrooster (met hulp van andere 

priesters en de bisschop van ons bisdom Groningen-Leeuwarden) 

- Uitvaartwacht wordt afwisselend gedaan, twee weken door mijzelf en twee 

weken door Marianne Keurs en Henk Kuhl (van de uitvaartgroep)  

-  Doordeweeksevieringen en ouderenvieringen blijven gehandhaafd.  
 

Nu verder …….ik hoop dat de boodschap van Jezus: dienstbaarheid, 
zachtmoedigheid, barmhartigheid en vergevingsgezindheid in ons leven 
handen en voeten krijgen, zodat ook de komende tijd onze 
geloofsgemeenschappen vruchten blijven voorbrengen! 

Pastoor J.Okonek SChr 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

De zomervakantie van de meeste mensen is voorbij, de 
scholen zijn alweer begonnen. Het gewone ritme begint 
weer. De Locatieraden en het Parochiebestuur komen 
weer bij elkaar om nieuwe plannen te maken, zowel 
voor de rest van dit jaar als ook al voor volgend jaar. 

Voor dit jaar ligt de uitdaging in het opvangen van de gaten, die ontstaan door 
het vertrek van pastor Myriam. We kijken met dankbaarheid terug op haar inzet 
en betrokkenheid. Maar juist zo iemand mis je het meest. 
 

Voor volgend jaar zijn we al bezig met plannen maken en kijken of alles wat 
we willen financieel haalbaar is. En natuurlijk of er genoeg “mens”-kracht is om 
alles te doen. Want van vrijwilligers kun je er altijd meer van gebruiken. Dus 
wilt u (af en toe) wat tijd voor de kerk vrijmaken, neem dan contact op met 
iemand van de Locatieraad of van het Parochiebestuur. Samen met u kijken 
we dan wat u leuk vindt om te doen en hoeveel tijd u beschikbaar heeft. Ik weet 
zeker dat ook voor u een leuke en uitdagende taak kunnen vinden. 
Zo zoeken we nog een bestuurslid voor de portefeuille Diaconie. Maar ook 
iemand om een aantal communicatieve taken uit te voeren, zoals berichtjes 
plaatsen op Facebook of de website. Geen grote klus, maar wel heelbelangrijk. 
Maar ook op alle locaties worden er voor klussen vrijwilligers gezocht. 

Laat u het horen als u ons wilt helpen? 
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AFSCHEID PASTOR MYRIAM OOSTING 
 

Zaterdag 31 augustus was het dan zover: het afscheid van pastor Myriam. Van 
tevoren waren al vele vrijwilligers bezig geweest met de voorbereidingen. Er 
moest een viering voorbereid worden en natuurlijk ook de receptie daarna. Alle 
locaties waren hierbij betrokken. Ook op de dag zelf. Bij het opzetten van de 
tenten, het klaarzetten van de tafels en stoelen en banken, de 
bloemversieringen, het zetten van de koffie en thee. Gelukkig werkte het weer 
goed mee. Misschien zelfs wel iets te goed. Want het was een warm werkje 
om alles klaar te zetten. 
 

De kerk was ’s avonds goed gevuld; er 
waren veel mensen gekomen om 
persoonlijk afscheid van pastor Myriam 
te nemen. Alle koren (behalve de 
kinderkoren) waren aanwezig en 
verzorgden gezamenlijk de liederen. 
Elk locatie was betrokken bij de viering, 
hetzij door een lezing, de voorbeden of 
de slotgedachte. 
 

De viering werd geopend door het lied 
“Gedenken wij dankbaar de daden des 
Heren”. Maar ook was er dankbaarheid 
voor de inzet en betrokkenheid van pastor Myriam. Al tijdens het eerste 
kennismakingsgesprek maakte zij indruk en er was meteen vertrouwen dat zij 
zou passen in onze parochie, haar eerste parochie. 
 

Na bijna zeven jaar kunnen we 
zeggen dat dat terecht was. Ze heeft 
een bijdrage geleverd aan het 
fusieproces. Zowel door actief mee te 
denken en te luisteren als ook door 
initiatieven te nemen. Zo was er, 
dankzij haar bevlogenheid, al een 
gezamenlijke website en 
parochieblad zelfs voor de fusie uit. 
 

Ook heeft zij, natuurlijk met de hulp 
van vele parochianen, de ziekte, de 
sabbatical en later zelfs het vertrek 
van pastoor de Zwart opgevangen. 

En hoewel het soms zwaar was, klopte een parochiaan nooit tevergeefs bij 
haar aan. Altijd was er een luisterend oor en een warm hart. 
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Tot slot ontving 
zij uit de handen 
van de voorzitters 
van de 
locatieraden 
diverse cadeaus: 
een (ingekleurd) 
beeldje van 
Maria, Hertogin 
van Drenthe, een 
klok met daarop 
een foto van elk 
van onze kerken, 
een reischeque van het geld dat de parochianen gedoneerd hebben en, op 
haar verzoek, de albe, die ze altijd bij ons gedragen heeft. 
 

Tijdens de receptie hebben vele van ons haar nog even persoonlijk kunnen 
spreken. Maar ook hebben wij haar met z’n allen toegezongen. 
Ik denk dat ik namens ons allemaal spreek als ik haar alle goeds wens in haar 
nieuwe parochie de Hilgard van Bingen parochie. We wensen haar veel 
plezier, veel inspiratie en veel wijsheid. En we hopen dat haar inspanningen 
daar net zoveel vrucht mogen dragen als dat hier is gebeurd. 
Pastor Myriam, we gaan u missen, maar we wensen u Gods zegen toe. 
 
 

 

P.s. Tijdens de viering en de receptie zijn er foto’s gemaakt. Als u niet wilt dat 
u hierop te zien bent, kunt u contact opnemen met ons secretariaat. De 
gegevens staan voorin het Klaverblad. We zullen er zorg voor dragen dat de 
betreffende foto (‘s) vernietigd worden. 
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NIEUW ADRES PASTOR MYRIAM 
 

Pastor Myriam Oosting is verhuisd naar 
Wessel Gansfortstraat 7  
9831 RM Aduard 
Telefoon: 050 – 737 00 98 
 

We wensen haar veel geluk ,  
vrede en alle goeds. 

 

LITURGIEROOSTER 
 

In september geldt nog het tijdelijk nood – liturgie-rooster. 
Ik oktober gaan we weer naar 4 diensten per weekend, wat betekent dat ieder 
weekend op elke locatie een dienst is. 
 

Met behulp van Vicaris Wellen, Bisschop van den Hout, pastoor Tolboom en 
voorgangers van de werkgroep DoP moet dat lukken. 
In het overzicht “vieringen op de locaties” ziet u dat m.i.v. oktober a.s. er weer 
vier diensten zijn. 
 

Omdat dit allemaal geregeld is vlak voordat het Klaverblad uitkomt, hebben de 
mensen van de locatie geen gelegenheid gehad koren enz. te plannen voor 
de vieringen. Daarom zijn deze niet altijd genoemd in dit Klaverblad. 
 

De roosters die wel ingepland staan verschuiven naar andere data, dit i.v.m. 
beschikbaarheid van de voorgangers die komen helpen. Daarom alle 
betrokkenen let vooral op of de data die in jullie agenda’s staan nog kloppen. 
 

VREDESWEEK 2019 
 

Overal zijn grenzen en iedereen heeft grenzen. In 
gunstige zin zijn grenzen er om mensen te beschermen 
en ‘vijanden’ op afstand te houden. Grenzen geven ook 
duidelijkheid als het gaat over beheer van land, zorg voor 
mensen en infrastructuur. Grenzen kunnen een 
samenleving echter ook in negatieve zin scheiden, 
bijvoorbeeld als wij ons laten leiden door vooroordelen of 
discriminatie en ‘vreemde’ anderen buitensluiten. 
Het is goed om ons bewust te zijn van die onzichtbare 
grenzen en kritisch na te denken in welke situatie grenzen 
wenselijk zijn en waar niet. Daarom heeft PAX dit jaar als 

thema gekozen:  Vrede verbindt over grenzen. 
21 september om 19.00 uur is er een themaviering in Klazienaveen en 
22 september om 9.30 uur in Barger-Compascuum. De tweede collecte 

is dan voor het werk van de vredesorganisatie PAX.           VOM-groep.  
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj9uYr2rpTjAhXSbVAKHc3ZBQ8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.doopsgezind.nl/dnieuws.php?nr%3D39869%26stuurdoor%3Dnee&psig=AOvVaw3vAhyR21CDmenSqNFCA0bR&ust=1562092669533249
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KENNISMAKING PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING 
 

Kennismaking met de nieuwe PCI : pastor Myriam interview enkele leden van 
het bestuur 
 

Voorstellen 
Op woensdagavond 31 juli sprak pastor Myriam met twee leden van het 
bestuur van de nieuwe PCI van onze parochie: Tiny Klein (penningmeester) 
uit Zwartemeer en Marjan Kiers (vice-voorzitter) uit Zwartemeer. De andere 
leden, Carolien Compaan uit Barger-Compascuum (Voorzitter), Gonda 
Rijfkogel (secretaris) uit Klazienaveen en Willy Dijck uit Emmer-Compascuum 
waren verhinderd. 
 

Afwisselend vertellen Tiny en Marjan hoe ze bij de PCI gekomen zijn en 
waarom ze dit vrijwilligerswerk doen. “We zijn een groep met hart voor 
mensen, die graag wat voor anderen willen doen,” vertellen ze. Dat is wel de 
belangrijkste reden om lid te worden van het bestuur van de PCI. De PCI is er 
in de eerste plaats voor mensen die in financiële moeilijkheden komen en op 
de één of andere manier tussen wal en schip raken. We kunnen geen 
langdurige zorg bieden, daar zijn andere instanties voor. Maar soms vragen 
mensen een uitkering of bijstand aan en komen ze ook in aanmerking voor 
hulp van de Voedselbank maar het duurt wel altijd even, voordat ze ook echt 
geholpen worden. Dan kunnen ze een beroep op de PCI doen, om de nood 
even te overbruggen. 
 

Een klein financieel steuntje in de rug, een volle boodschappentas, of de 
rekening voor de reparatie van een wasmachine kan in zo’n situatie soms net 
het verschil maken. Maar dat niet alleen, vertelt Marjan: “Misschien is het 
luisteren, de kop koffie en de tijd die je neemt om samen met de mensen te 
kijken wat nodig is, nog belangrijker dan de hulp zelf.” “En het vertrouwen,” vult 
Tiny aan. “Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat wat ze ons vertellen 
ook onder ons blijft. Daar heeft een ander niets mee te maken.” 
 

Lange aanloop 
De dames vertellen ook over de oprichting van de PCI. Die had een lange 
aanloop. Toen de parochie in 2017 gefuseerd is, moest er ook een PCI komen. 
In Emmer-Compascuum heeft een Caritas-groep goed werk gedaan, maar in 
de rest van de parochie was er nog nooit een Caritas-instelling geweest. Voor 
het nieuwe parochiebestuur en ook de nieuwe locatieraden was de oprichting 
van een PCI onbekend terrein. Wat houdt dat in? En wat moeten we doen? 
Een groep vanuit de locatieraden ging aan de slag om te ontdekken wat een 
PCI precies inhoudt en wat een PCI doet. PCI’s zijn er in de eerste plaats om 
ondersteuning te verlenen aan schrijnende gevallen als mensen in financiële 
nood raken. En verder kan een PCI diaconale projecten in de parochie 
stimuleren, coördineren en initiëren.  
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Dat klinkt duur, maar betekent gewoon dat als we zien dat er ergens een 
“nood” is waar we met zijn allen misschien iets aan kunnen doen, dat we dan 
de koppen bij elkaar steken om te kijken of en hoe we dat kunnen aanpakken. 
We hebben best al wat ideeën, maar we kunnen natuurlijk niets alleen. 
 

De groep mensen uit de locatieraden schreven een ontwerp-beleidsplan voor 
de PCI en gingen vervolgens op zoek naar mensen om het bestuur te gaan 
vormen. Je kunt namelijk niet èn in een locatieraad èn in het PCI-bestuur gaan 
zitten. De kerk wil het geld wat ingezameld is voor liefdadigheid een beetje 
beschermen, en dus moeten bestuur van parochie en locaties gescheiden zijn 
van de PCI. Maar samenwerken mag wel, graag zelfs! We hopen op een 
goede samenwerking. 
“We zijn immers één parochie en we werken voor de hele parochie. We vinden 
het soms wel jammer dat mensen het moeilijk vinden om verder te kijken dan 
hun eigen locatie. Het is heel natuurlijk om van je eigen locatie en je eigen kerk 
te houden, maar samen kunnen we toch echt meer.”  
 

Tiny was de eerste die gevraagd werd om zitting te nemen in het bestuur van 
de PCI. Zij heeft de laatste fase van het schrijven van het beleidsplan daarom 
nog meegemaakt. De andere leden van het bestuur zijn later aangeschoven. 
Maar toen de bestuursleden eenmaal gevonden waren, had de oprichting van 
de PCI zelf best nog wat voeten in aarde. Voordat alle papieren rompslomp is 
geregeld ben je gauw een paar maanden verder. Maar per 1 juli 2019 is de 
PCI van parochie Maria Hertogin van Drenthe dus officieel van start gegaan. 
 

Plannen voor de komende tijd 
Allereerst moeten we duidelijk maken dàt we er zijn, en waarvoor we zijn. 
Daarom dit interview, maar we willen ook een foldertje maken dat in de kerken 
en bijvoorbeeld ook in wachtkamers van dokters, tandartsen enzovoorts kan 
liggen. We denken er ook over om een PCI-telefoon in de lucht te brengen. 
Een mobiel nummer dat altijd bereikbaar is, vergelijkbaar met de parochie-
telefoon.  Nu is er alleen nog maar een mailadres. 
 

Mensen met een hulpvraag kunnen ons dan zelf bellen, maar ook 
hulpverleners die kennis hebben van een schrijnende armoedesituatie kunnen 
contact met ons opnemen. En dan kunnen we samen bekijken wat mogelijk is. 
 

Zodra we wat meer bekendheid hebben, zodra mensen beter weten wie we 
zin en wat we doen, willen we ook ons ook gaan richten op die tweede taak. 
Kijken of we samen met de parochie diaconale projecten kunnen opstarten.  
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Een kleine verrassing tot slot 
Pastor Myriam heeft voor de groep nog 
een kleine verrassing tot slot. In de loop 
der jaren heeft pastor Myriam meerdere 
malen geld ontvangen voor de Caritas of 
de PCI die toen nog opgericht moest 
worden. Een deel hiervan was eerder op 
een bankrekening gestort. Maar het geld 
dat ze de laatste tijd heeft gekregen, heeft 
ze meegenomen en wordt aan Tiny Klein, 
de penningmeester van de nieuwe PCI 
aangeboden. Een mooi bedrag van 440 

euro. Daar kan vast wat goeds mee gedaan worden. 
 

Mailadres:  PCI.Hertoginv.Drenthe@hotmail.com 
 

MISSIE ZONDAG 19 & 20 OKTOBER 
 

De tweede collectie in dit weekend is bestemd voor de Pauselijke 
missiewerken. 
MISSIO maakt de plaatselijke kerken in de derde wereld sterk om zelf hun 
missie te gaan uitvoeren. MISSIO biedt financiële steun, wederzijdse 
bemoediging en evangelische getuigenis. 
 

Paus Franciscus: 
"Ik moedig iedereen aan om samen met de Pauselijke Missiewerken mee te 
werken aan onze gemeenschappelijke missie: het Evangelie verkondigen en 
de Kerk wereldwijd steunen." 
 

Voor meer informatie: https://missio.nl/wereldmissiemaand-2019/ 
 

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. 
 

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  
 
 
 

mailto:PCI.Hertoginv.Drenthe@hotmail.com
https://missio.nl/wereldmissiemaand-2019/
http://www.bisdomgl.nl/jongeren
https://bisdomgl.nl/martinusdag
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CORRECTIE N.A.V. STUKJE KLAVERBLAD 
OVER HET ALGEMEEN ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN 

 

Een aantal Klaverbladen geleden is er een artikel geplaatst over het algemeen 
onderhoud op de begraafplaatsen en in het bijzonder over Barger 
Compascuum. In dit artikel is een rekenfout geslopen en bij sommige mensen 
is de indruk gewekt dat een deel van dit bedrag naar het Bisdom zou gaan. 
Dat is beslist niet het geval. Wel heeft het Bisdom richtlijnen gegeven hoe 
wij financieel met onze begraafplaatsen om moeten gaan. 
 
Wat zijn de kosten voor het verlengen van het algemeen onderhoud 
voor 10 jaar? 
De kosten voor algemeen onderhoud zijn per 10 jaar:  
-  voor een verlenging enkel graf € 400,-  

en met een machtiging € 40,- per jaar; 
-  voor een verlenging dubbel graf zijn € 600,-  

en met een machtiging € 60,- per jaar; 
-  voor een verlenging familiegraf zijn € 800,-  

en met een machtiging € 80,- per jaar. 
 
Wat wordt daarvoor gedaan? 
Hoewel er natuurlijk per begraafplaats verschillen zijn, zijn dit wat 
voorbeelden: 

• aansluiting elektriciteit en water, vastrecht en gebruik 

• klein gereedschap van de onderhoudsploeg en koffie voor hen 

• aanschaf nieuwe maaier/onderhoud per jaar  

• en benzine voor de grasmaaier 

• brandstof voor het snoeien van de hagen  

• maaien van de wallekanten buiten de begraafplaats 

• en klepelen sloten. 

• afvoer groen afval minimaal twee containers per jaar 

• afvoer AREA blauwe containers 

• onderhoud monumentale graven 

• divers klein onderhoud  

• sparen voor groot onderhoud  

• aanvoer grond bij verzakkingen 

• voorziening treffen voor ruimen van graven 

We hopen hiermee meer duidelijkheid gegeven te hebben. Heeft u nog 
vragen, maak dan (desnoods via de parochietelefoon) een afspraak met 
Henk Harmes, portefeuillehouder begraafplaatsen. 
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BEDEVAARTREIS NAAR ASSISI MET BISSCHOP V.D. HOUT 

 
Van 25 april – 3 mei 2020 

9-daagse bedevaart naar Assisi met het bisdom 
Groningen-Leeuwarden 

 
In 2020 is het al weer vier jaar geleden dat wij als bisdom   
Groningen-Leeuwarden met elkaar op bedevaart zijn 
geweest. Daarom heeft mgr. Van den Hout het voorstel 

gedaan om, samen met de VNB, als bisdom een 
bedevaart te houden naar Assisi. Daarmee treden we in 
de voetsporen van de heilige Franciscus. Hij was een 

man Gods, had een diep geloof en een authentiek gebedsleven. Hij geldt als 
één van de grootste heiligen van de katholieke kerk. Ook zal er tijdens de 
reis aandacht zijn voor de heilige Clara, zij is tevens een belangrijke gids 
voor ons gelovig leven! 

 

Wat kunt u verwachten? 
 

U vertrekt vanuit het bisdom naar Duitsland waar u de eerste overnachting 
heeft. Na het ontbijt gaan we door naar Milaan waar we eveneens 
overnachten. Vandaaruit reizen we door naar Assisi. Tijdens de reis bezoekt u 
Assisi, de grote basiliek, San Damiano en de Santa Chiara. U zult de omgeving 
van Assisi verkennen met bezoeken aan onder andere La Verna.  
 

Op dag zeven gaan we aan de terugreis beginnen met een overnachting in 
Ravenna. Na het ontbijt gaan we richting Ulm waar de laatste overnachting 
plaatsvindt. Vanuit Ulm gaan we richting Keulen waar we de bedevaart 
afsluiten met een Eucharistieviering in de Dom. In de avond zijn we weer terug 
in het bisdom. Gedurende de reis wordt iedere dag de Eucharistie gevierd. 

 

De kosten? 
 

De kosten voor deze reis zijn per pelgrim € 999,00. Toeslag 
eenpersoonskamer € 240,00. Kinderen en jongeren tot 25 jaar kunnen mee 
met 50% korting, dus voor € 499,00. 
 

Binnenkort zullen er in uw parochie of regio informatiebijeenkomsten 
gehouden worden ter promotie van de reis. Ook kunt u informatiefolders 
vinden achter in de kerk. Nadere informatie vindt u in uw parochieblad en op 
de websites van het bisdom en uw parochie. Opgave kan ook dan bij de 
contactpersoon van uw regio! 
 

Mgr. Van den Hout verheugt zich erop met u op bedevaart te gaan! 
 

 
GRAAG TOT ZIENS! 
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PARTNERVERLIES: ONTMOETINGSDAG IN COEVORDEN 
 

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 Groningen-
Leeuwarden 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.  
 

Locatie: parochiecentrum St. Antoniusgebouw, Wilhelminasingel 2A, 7741 HK 
Coevorden 
 

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)  

 
 

 
 

mailto:l.winter@bisdomgl.nl
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AANHAKEN BIJ KERST 
 

We blijven de kerst in onze gedachten houden ook al zitten we nu in 
september. 
 

Er zijn al veel mensen aangehaakt om een prachtige, unieke kerststal te haken 
voor de kerststal expositie die wordt gehouden vanaf eerste kerstdag in de Rk. 
Kerk van Emmer compascuum.   
 

Dinsdagavond 01 oktober organiseren we om 19.30 uur nog een avond in 
het parochiehuis te Emmer Compascuum 
waar iedereen haar werkstuk kan laten 
zien een waarbij we dan misschien een 
klein beetje een beeld krijgen hoe het gaat 
worden. Misschien moet er nog iets bij. We 
hebben dan nog voldoende tijd tot 
december om het af te ronden.  
Het is prachtig om te zien hoe enthousiast 
iedereen is en hoe je op deze wijze 
gezamenlijk iets prachtigs neer kunt zetten 

met mensen met “ gouden handen”.  
Wilt u nog mee doen of heeft u andere vragen over de Kersstal neem dan 
gerust contact op met Ans Berendsen tel: 0591-353630 of 06-27535468 
 

 
Om het hele kerstgebeuren eeuwig in onze 

gedachten te houden hebben we  
nog een plan bedacht. 

 
We weten allemaal hoe we tegenwoordig kerst vieren 
maar de verhalen hoe het vroeger ging gaan straks 
verloren. Graag zou ik het vast willen leggen om ook 
tijdens de tentoonstelling te kunnen laten zien. We 
willen graag mensen vanuit de 4 locaties vragen om 
hun verhaal te vertellen. 
 
➢ Hoe vierde u vroeger kerst?  
➢ Werd er ook een kerststal opgezet?  
➢ Werd die ergens gekocht of gemaakt door iemand? 

➢ Had u ook een kerstboom? 
➢ Hoe werd kerstavond gevierd en eerste en tweede kerstdag. 
➢ Hoe vaak ging u naar de kerk en wat werd er gegeten enz. 
➢ Met wie vierde u kerst? 

 

Werkgroep kerststaltentoonstelling  Ans Berendsen 353630/ 0627535468 
                                                         Diny Thole 
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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 
 

Zaterdag 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 Tiben-
Robben, Hendrik Dijck, ouders Berends-Lippold, Mevr. Groen-Linnemann, 
Maria Margaretha Lingenaar-Heller. 
 

Zondag 22 september                                                                 Vredesweek 
Ouders Hake-Cramer, ouders Wehkamp-Alberts, Engel Kuhl-Rolfes, Hendrik 
Dijck, Harm Berens, Jan Hartmann, Anna Helena Pruim-Tiben, Lies Griemink-
Schulte, overl. ouders van Vliet-Heijnen, Hendrik en Willie Berens,  
Mevr. Groen-Linnemann, Maria Margaretha Lingenaar-Heller. 
 

Zondag 6 oktober  
Ouders Hake-Cramer, ouders Linneman-Rass, Karin Drent, Engel Kuhl-
Rolfes, fam. Nijzing-Heller, overl. ouders van Vliet-Heijnen, Jan Hartmann, 
Mariëtta Hartmann, Anna Helena Pruim-Tiben, Mevr. Groen-Linnemann, 
Maria Margaretha Lingenaar-Heller, 
 

Zaterdag 12 oktober viering waarin Vicaris Wellen voorgaat 
 

Zaterdag 19 oktober 
Ouders Hake-Cramer, echtpaar Vedder-Wehkamp, Engel Kuhl-Rolfes, 
ouders Berens-Wehkamp, Jan Hartmann, Anna Helena Pruim-Tiben, Mevr. 
Groen-Linnemann, Maria Margaretha Lingenaar-Heller. 
 

LET OP – LET OP – LET OP 
gevraagde misintenties kunnen verplaatst zijn naar volgende 

weekenden i.v.m. uitvallen van vieringen in september. 
Voor juiste tijden van de vieringen in oktober kijk voorin het Klaverblad. 
Doordat er op het laatste moment nog pastores en vrijwilligers bereidt 
zijn gevonden om vieringen over te nemen zijn er weer 4 vieringen in 

het weekend, maar de data zijn veranderd. 
 

KOSTERS 
 

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

KOFFIEDRINKEN 
 

Zondag 22 september is er na de viering weer gelegenheid 
om een kopje koffie te drinken in de parochiezaal. 
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FAMILIE BERICHTEN 
 
 

Overleden                     

Maria Margaretha Lingenaar-Heller 

24-04-1930    26-07-2019 
 

We wensen de familie Gods steun en kracht toe. 
 
 
 

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. 
     
 

OUDERENVIERING 
 

Op donderdag 10 oktober 
is er om 14.00 uur weer een dienst voor ouderen. 

 

Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer, dan kunt u contact opnemen  
met Minie v/d Aa tel: 0591-349144. 
U wordt dan gehaald en na de koffie weer thuisgebracht. 
 

SCHOONMAAK KERK 
 

17 oktober    groep 1 19-10 t/m 27-10 vakantie 
14 november   groep 1 en 2 grote schoonmaak 
 

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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LITURGIEVIERINGEN 
 

In 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. 
Vanaf oktober is er op elke locatie weer een viering doordat er pastores bereidt 
zijn gevonden om ons te komen helpen. Ook deze data staan in het rooster 
voorin het Klaverblad. 
 

VRIJWILLIGERS 
 

Om en in de kerk zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers. 
We zoeken ondermeer  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Naar mannen/vrouwen  
die willen helpen met het onderhoud van de tuin en het kerkhof. 
Heeft u tijd over en wilt u zich nuttig maken dan kunt u zich opgeven bij het 
parochiebureau, op donderdagavond tussen 18.30 uur en 19.30 uur of 
telefonisch via nr. 0591-349051  
 

SAM’S KLEDINGACTIE 
 

Op 19 en 20 september is er weer een inzameling voor Sam’s kledingactie. 
U kunt uw gebruikte kleding en schoeisel weer inleveren bij de garage van de 
St. Josephkerk. 

Van 15.30 tot 19.00 uur 
kunt u uw kleding in gesloten plastic zakken 

inleveren op bovenstaande locatie. 
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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:        lb.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       willehadus.mhvd@gmail.com 
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  
 
LOCATIEBUREAU & REDACTIE 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  
 
 

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
http://www.mariahertoginvandrenthe.nl/
mailto:willehadus.mhvd@gmail.com
mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
http://rksintbarbara.nl/
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zaterdag 14 september 
Greetje Schulte-Heller, Hendrik Trip en Engelina Trip-Welling, Boelie Rouw, 
overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Theresa de 
Roo, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Jan Kasper Heijne en Maria 
Gesina Heijne-Wessel, Willem Hendrik Berends, ouders Thole-Kloppenburg, 
Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Henk Scheven, Hennie 
Bredek, Herman Sturre, Taeke Graafsma, Herman Heijnen. 
 

Zondag 22 september             Vredesweek Barger Compas 
LET OP voor deze intenties wordt gebeden op woensdag 25 september 
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Jozef Sturre, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, 
Johann Hermann Spijker, overl. ouders Ahlers-Koop en dochter Joke, ouders 
Welling-Tieben, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus 
Welling, Jan Geert Meijer, Herman Sturre, Marlies Snuverink-Sturre, Taeke 
Graafsma, ouders Tubben-Buurman, Jacobus Adrianus Saris, Gré van Uem-
Mensink, Herman Heijnen. 
 

Zondag 29 september  
Greetje Schulte-Heller, Theo van Mensvoort, overl. fam. Herbers-Ellermann, 
fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Rudolf 
Tiben en Helena Tiben-Heller, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, 
Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Rika Harms-
Schulte, Lenie Bentlage-Tieben, Herman Sturre, Marlies Snuverink-Sturre, 
Taeke Graafsma. Herman Heijnen. Maria Margaretha Ahlers-Hoesen. 
 

Zaterdag 5 oktober  
Greetje Schulte-Heller, Hendrik Trip en Engelina Trip-Welling, Boelie Rouw, 
overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. Geerdink-Jansen, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, overl. ouders Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina 
Wolthuis-Weghorst, Enno en Greet Timmer, Gerard Mensink, ouders en 
grootouders Wessel-Hempen, Truus Over-Meijer, Hendrik Koop en Annie 
Koop-Schoemaker, ouders de Groot-Kaiser, Diny Hendriks, Willem en Herman 
Buurman, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Jan Geert Meijer, 
Dinie Joosten-Hulleman,Geert Harm Thole, Lenie Bentlage-Tieben, Herman 
Sturre, Taeke Graafsma, Diny Geerdink, Gré van Uem-Mensink, Herman 
Heijnen, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen. 
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Zondag 13 oktober 
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, ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, fam. 
Kuper-Wolbers, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, Gradus 
Welling, ouders Welling-Fehrmann, Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, 
Ria Kaijser-Dijck, Taeke Graafsma. Herman Heijnen. 
 

LET OP – LET OP – LET OP 
gevraagde misintenties kunnen verplaatst zijn naar andere vieringen 

i.v.m. uitvallen van vieringen in september. 
Voor juiste tijden van de vieringen in oktober kijk voorin het Klaverblad. 
Doordat er op het laatste moment nog pastores en vrijwilligers bereidt 
zijn gevonden om vieringen over te nemen zijn er weer 4 vieringen in 

het weekend, maar zijn de data veranderd. 
 

KOSTER VAN DE WEEK 

 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

datum misdienaar/acoliet voorganger/lector 

zo 22 sept Geen viering EC  

zo 29 sept Annemiek Bos           Sander Bos Pastoor Okonek 
Ria de Vries 

za 05 okt  Pastoor Tolboom 

zo 13 okt Rianne Hoesen        Jo Ann Loves Pastoor Okonek 
Jorinde Wessel 

zo 20 okt  Dop-viering 

 

KERKSCHOONMAAK 
 

Groep 2 14 okt   t/m   18 okt 
 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

Groep 1 16 sept t/m 20 sept 

ma 16 sep t/m zo 22 sep José Wessel 06-27369058 
ma 23 sep t/m zo 29 sep Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 30 sep t/m zo 06 okt René Berendsen 0591-353630 
ma 07 okt t/m zo 13 okt Diny de Roo 0591-351697 
ma 14 okt t/m zo 20 okt José Wessel 06-27369058 
ma 21 okt t/m zo 27 okt Margriet Ahlers 0591-354093 
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BLOEMVERSIERING 
 

Gr 1 Bernadette de Roo 
Maria Graafsma 

16 sept t/m 29 sept 
0591-351878 
0591-224161 

Gr 2 Siny Wilkens 
Magdalena Tiben 

30 sept t/m 13 okt 
0591-351081 
0591-353718 

Gr 3 Greetje Rengers 
Liezet Mouris 

14 okt t/m 27 okt 
0591-354229 
06-49417006 

 

 

Dinsdag  24 sept Jaarvergadering daarna gezellig 
bingo 
Alle bijeenkomsten zijn in ons Parochiehuis en 
beginnen om 19.30 uur 

GRAAG TOT DAN! 
 

 

CONTACTMIDDAG 
 

Op dinsdag 1 oktober 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 
 

BERICHT VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE 
 

Beste Parochianen, ook dit jaar hebben we weer een leuke Fancy 

Fair mogen beleven. Met behulp van veel vrijwilligers is het opnieuw 
gelukt om er een succes van te maken. Na aftrek van de kosten 
hebben we in totaal een bedrag van € 2.939,88 overgehouden.  
Wij willen graag alle vrijwilligers en donateurs die dit mede mogelijk 
hebben gemaakt van harte bedanken!  

De Financiële Commissie. 

LOCATIEBUREAU 

September do 19 sept Tilda Heine 
 ma 23 sept Tonny Thole 
 do 26 sept Stuurgroep 
 ma 30 sept Tiny Hogenbirk 
Oktober do 03 okt Tilda Heine 
 ma 07 okt Tonny Thole 
 do 10 okt Stuurgroep 
 ma 14 okt Bernadette de Roo 

KVE 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA7orXkPvcAhXM-KQKHeIPA0oQjRx6BAgBEAU&url=https://www.antoniusparochiemusselkanaal.nl/index.php/18-parochienieuws/101-start-koffiedrinken-achter-in-de-kerk&psig=AOvVaw1mpKXMjhCsZqK7aa8kifg_&ust=1534837286022729
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Geboren  
Op 16 juli 2019 is geboren:  

Lenn Over 
Zoontje van Jasper Over & Daniëla Herbers 
Roswinkelerstraat 127 A, 7895 AR Roswinkel 
We wensen Jasper en Daniëla heel veel geluk met Lenn. 
 

Overleden 
Op 17 juli is overleden onze parochiaan  

Johannes Hermannus 
Herman Heijnen 

 

Op zondag 21 juli was voor hem de 
avondwake waarna er gelegenheid 
was om afscheid te nemen en de 
familie te condoleren. 
Op maandag 22 juli was de 
afscheidsviering in onze kerk waarna 
aansluitend, in besloten kring, de 
crematieplechtigheid in Emmen was. 
 

Dat hij mag rusten in vrede. 
 

We wensen Ina, de kinderen & kleinkinderen en de verdere familie  
heel veel sterkte met dit verlies. 

 

******************************** 
 
Verhuisd 
Herry en Annie Thole zijn verhuisd  
van Hoofdkanaal WZ 38 naar 
Elzenlaan 27, 7881 PV Emmer Compascuum. 
We wensen hen een heel goede tijd op hun tijdelijk adres. 
 

******************************** 
 
Mevrouw C.J. Molenkamp-Helmich is verhuisd van Spoel 67 
Naar Vossepad 314, 7822 BG EMMEN  
We wensen haar een heel goede tijd op haar nieuwe adres. 
 
 

FAMILIEBERICHTEN 

Als je Mijn handelen  

niet begrijpt 

Vertrouw dan op 

Mijn hart 

 

Je Vader 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-2p7U2oLbAhXCL1AKHb_yBMAQjRx6BAgBEAU&url=https://poetskampioen.nl/nieuws/poetskampioen-is-verhuisd/&psig=AOvVaw0lWyp2EYw11V_WnzX54XTF&ust=1526301532902418
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Nieuwe parochianen 
We hebben de volgende familie als nieuwe parochianen in mogen schrijven, 

Dhr. J.A. Saris, zijn vrouw R.G. Saris-Barnard en hun 
kinderen Aidan en Jarez en de moeder van dhr. Saris 
mevrouw A.A.M. Saris-Barens.  
Ze komen uit Zuid-Afrika en wonen op Veenroede 12, 
7881 XL. 
We heten hen van harte welkom en hopen dat ze zich 
thuis zullen voelen in onze parochie!  
 

 

H.J.M. Poppink Verl. 2e Groenedijk 25 7881CZ EC 16-9-1944 

C.G. Dekker- 
Schoenmakers 

Braakhekkeplein 9  7881HS EC 16-9-1937 

H. Fuhler Spindel 38 7881BG EC 16-9-1941 

M.A. Heijnen - Hoezen Spoel 79 7881BH EC 21-9-1934 

C. Hogenbirk - Fuhler Zr. Damasastraat 2 7881MP EC 29-8-1942 

A.W. Spijker-Arling Koppelwijk OZ 15 7881NV EC 25-9-1944 

M.A. Meijer - Over Jeen Stokerstraat 23 7881GC EC 26-9-1928 

L. Harms - Prinsen Karel Doormanlaan 17 
7772X
W 

Hardenberg 30-9-1932 

T.A. Geerts-Arends Roswinkelerstraat 138 7895AS Roswinkel 1-10-1937 

A.M.H.B. Veldman- 
Berben  

Roswinkelerkanaal ZZ 
16 

7895TS  Roswinkel  8-10-1941  

R.A. Depenbrock Braakhekkeplein 35 7881HS EC 11-10-1944 

J.B. Hölscher Elzenlaan 17 7881PV EC 11-10-1934 

J.C. Rass-van den Berg Spoel 39 7881BH EC 12-10-1932 

A. Ahlers - Berends Hoofdkanaal OZ 34 7881CL EC 16-10-1944 

M.B. de Roo - Berends Kloosterweg 36 7881LG EC 16-10-1942 

M. Folkers Runde ZZ 96 7881HP EC 17-10-1938 

 
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 
Als u niet wilt dat uw verjaardag vermeld wordt, kunt u dit doorgeven via  
e-mail: lb.willehadus.mhvd@gmail.com of tijdens openingsuren op het 
parochiebureau. Dit i.v.m. de nieuwe wet op privacy. 
 
 
 
 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 18 OKTOBER 

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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TAXIPASTORAAT 
 

Beste mensen, ik wil me bij deze even aan uw voorstellen. 
Ik ben Harry Fecken 53 jaar jong en 19 jaar geleden vanuit het midden van het 
land naar het Noorden gekomen met mijn gezin. We hebben bijna 19 jaar in 
Ter Apel gewoond. Ik heb vier kinderen waarvan de twee jongste in Ter Apel 
bij hun moeder wonen, een in Valthermond en de oudste in Emmer-
Compascuum. Mijn oudste zoon is onlangs getrouwd met de dochter van het 
gezin dat de zorgboerderij Vila Vita aan de Runde bouwt. Mijn oudste zoon is 
de medebestuurder van het project. 
 

Ik ben jaren actief geweest binnen de gemeenschap van de Willibrordus kerk 
in Ter Apel. Heb o.a. in het parochiebestuur, tegenwoordig locatieraad 
gezeten, ben vrijwilliger geweest, lector en lekenvoorganger. Van alles met 
veel plezier kunnen doen, vooral de oranje- en kerstmarkt waren mijn favoriet. 
Na een scheiding, verlies van baan en verkoop van de woning, heb ik even in 
de pastorie van Ter Apel gewoond en daarna op een flatje in Ter Apel terecht 
gekomen. Ik wilde echter graag naar een benedenwoning en heb die hier in 
Emmer Compas kunnen betrekken. Daar hoort, vind ik zelf, dan ook weer een 
nieuwe start bij en dus voor mij een nieuwe kerkgemeenschap. Ik heb me dus 
bij de Willehadus kerk aangesloten en natuurlijk ook hier alvast lid geworden 
van het koor. 
 

Na verlies van mijn leidinggevende functie heb ik er alles aangedaan om weer 
een reguliere baan te vinden, maar ja was toen al weer 49 en blijkbaar niet 
meer aantrekkelijk genoeg voor de arbeidsmarkt. Toen ben ik de taxi wereld 
ingerold. Nooit kunnen bedenken ‘dat ga ik eens even doen’. Maar……. 
blijkbaar op mijn lijf geschreven. Ik zeg vaak gekscherend, ‘er zijn weinig 
dingen waar ik goed in ben maar praten kan ik’. Verder heb ik de afgelopen 
jaren geleerd om mijn ‘positiviteits-knop’ vast te zetten en dus zult u me ook 
nooit chagrijnig aantreffen. Ook deze goede eigenschap komt me zeer goed 
van pas in mijn dagelijks leven en werk.  
 

Ik merkte al snel dat ik in mijn werk eigenlijk best vaak mooie en bijzondere 
gesprekken heb met de passagiers en die ben ik op gaan schrijven.  
Ik noem mijn stukjes ‘Taxipastoraat’ omdat het vaak akelig in de buurt komt 
van het pastorale werk. 
 

Ik ben geen evangelist maar toch gaan gesprekken vaak over het leven en 
ook over het geloof. In Ter Apel had ik in het kerkblad uiteindelijk een eigen 
column en ook hier wil ik u graag deelgenoot maken van mijn belevenissen 
die puur uit het leven voortkomen. 
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Een klein voorproefje 

− Vandaag is het rond de 40 graden wanneer ik een Somalische jongen met 
een licht beperking mag ophalen in 
Coevorden. Hij werkt bij de EMCO in 
Emmen. Ik stel me altijd even voor en breed 
lachend stapt hij in. Ik zeg hem dat hij deze 
temperaturen zeker wel lekker vindt. ‘Het is 
alsof ik thuis ben’ zegt hij lachend. ‘Ja’ zeg ik 
‘half Afrika komt deze kant op want de kachel 
brand’. We lachen er samen hartelijk om 
want deze grap kon ik bij hem wel even 
maken want ken hem al een tijdje. 

− Bij een dagbesteding haal ik drie oudere dames op die, ondanks de hitte, 
vrolijk met me meegaan. Er zit een dame bij die bijna blind is en die vraagt 
of ze voorin mag zitten. Daar zat natuurlijk net al één van de andere dames 
maar deze bood aan om, ondanks het feit dat ze aan de zuurstof zat, 
achterin te gaan zitten. ‘Super van u’ zeg ik haar en ze straalt een beetje. 
De bijna blinde dame vraagt me of ik haar naar boven in het appartement 
wil brengen. Natuurlijk zeg ik, en loop langzaam met haar mee. 
Bij het afscheid knijpt ze even in mijn hand en zegt dat ik een aardige vent 
ben. Weer een cadeautje denk ik dan en stap vrolijk en blij achter het stuur, 
ook al vallen de mussen dood van het dak. 

 

Tot de volgende keer, Harry Fecken en alle goeds. 
 

TUINBANK AANGEBODEN 
 

Het is al weer een paar maanden 
geleden dat de financiële commissie 
een verzoek voor een tuinbank bij 
onze kerk ingediend heeft bij 
Dorpsbelangen. Het duurde niet lang 
of we kregen positief bericht van 
Dorpsbelangen dat ze een bank 
gingen plaatsen. Onze kerk is een 
rijksmonument en de kapel is ook 
uniek. Regelmatig zie je mensen op de 
fiets bij onze kapel. Met de nu 
geplaatste (vaste bank) is het ook 

even lekker uitrusten bij kerk, kapel en tuin.  
 
We zijn Dorpsbelangen dankbaar voor hun positieve bijdrage aan een mooie 
en leefbare omgeving.   

Financiële commissie en Locatieraad St. Willehadus 
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DAINST IN OZZE TOAL 
 

 Zondag 14 juli was er een prachtige dainst in onze 
kerk. Dankzij onze prachtige koren, solozangeres 
en muzikale begeleiding werd het een inspirerende 
viering. De vele kerkgangers zongen uit volle borst 
de liederen in het dialect mee. 

Pastor Myriam las in het dialect de lezing en Jorinde gaf ons een mooie 
boodschap mee in een hele mooie overweging. 
Al met al een viering die zeker voor herhaling vatbaar is. 
Dank aan iedereen die heeft meegewerkt en meegevierd. 

mmissie  
 

PEERD VAN OME LOEKS 
 

Zondag 14 juli was er tijdens de fancy fair ook een speciale 
activiteit. Een groot stuk weiland werd in 200 vakken 
verdeeld en men kon een vak kopen. Op eind van de dag 
galoppeerde ome Loeks met zijn peerd over het veld net 
zo lang als de muziek speelde. Toen de muziek stopte 
hield ook het peerd van ome Loeks halt en het vak waarin 
hij stond werd het winnend vak.  
 

Mevrouw Bos was de gelukkige winnaar van de ‘Peerd 
van Ome Loeks Bokaal’ en een prachtig streekpakket. 
 

Financiële commisie 
 

GASTKOOR 14 SEPT 
 

Op zaterdag 14 sept zal het Bernarduskoor uit Emmen de muzikale 
medewerking verzorgen tijdens de Woord en communieviering. In eerste 
instantie was het koor in Barger Compas uitgenodigd, maar door het nieuwe 
rooster is er daar dat weekend geen viering. We hopen dat veel parochianen 
van onze locaties naar deze viering komen. Iedereen is van harte welkom!  
 

DE COLLECTE IN DE STARTVIERING 
 

De collecte in de startviering op 8 sept, in de protestantse kerk a/d Runde, is 
voor een project in Zambia, voor een basisschool voor kinderen, waar ook de 
ouders onderwijs kunnen krijgen. 
In de jaren ’70 vertrok een Britse boer terug naar Groot-Brittannië. Hij schonk 
zijn boerderij, met daarop 20 kleine huizen, aan de overheid van Zambia, met 
de voorwaarde dat zijn boerderij onderdak en scholing moest gaan bieden aan 
daklozen en mensen met een beperking. Door zelf voedsel te verbouwen, 
zouden zij niet meer hoeven te bedelen.   Meer info vind u in het vieringboekje. 

 

Alvast hartelijke dank voor uw gave. 
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OECUMENISCHE STARTDIENST OP 8 SEPTEMBER 
 

Op zondag 8 sept is, om 10.00 uur in protestantse kerk aan de Runde, de 
oecumenische Startzondag. Het thema is dit jaar 
 

“EEN GOED VERHAAL 
 

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. Het goede verhaal van God en mensen is een 
spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst, maar ook in 
gespreksgroepen, tijdens catechisatie, in ontmoetingen en op allerlei andere 
plekken zijn we bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk 
niet koud, maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor 
jezelf, maar deel je graag met anderen. 
 

De voorgangers in deze viering, die is voorbereid door leden van de 
Werkgroep Eenheid Kerken, zijn ds. Wisselink samen met de leden van de 
WEK. 
 

U bent van harte uitgenodigd, 
om samen te zingen, te bidden en te luisteren naar een goed verhaal, door 
Jezus verteld. Om inspiratie op te doen in ons eigen dagelijks leven, samen 
met anderen. Na de viering is er koffie of thee in de zaal achter de kerk. 
 

Werkgroep Eenheid Kerken 
 

KERSTMUSICAL 
 

Dit jaar is de kerstmusical en markt op: 
 

zondag 8 december om 15.00 uur 
 

We zijn al weer een nieuw script aan het schrijven dus het wordt weer 
verrassend en nieuw. We hopen dat u de datum vast blokkeert in uw agenda 
voor andere uitjes want dit is en blijft bijzonder. 
 

Zoals ieder jaar kan ook iedereen zich weer opgeven om mee te doen. Van 
jong tot oud. Denk niet te gauw dat kan ik niet want wij weten zeker dat u het 
wel kunt. Meespelen en meedoen een saamhorigheid vormen in de 
voorbereiding naar kerst met altijd het kerstverhaal als rode draad. U hoeft 
geen specifieke dingen te kunnen op acteer en zang gebied. We hebben 
iedereen nodig en willen er samen graag weer iets moois van maken.  

Geef u nu op bij iemand van het MPT (Musical Productie Team      ) 
 

Henk Zwart     tel: 0591-351105/ 06-21260458 
Ina Heijnen     tel: 0591-354116  
Ans Berendsen   tel: 0591-353630/ 06-27535468 
Erik Meijer      tel: 06-51479189 
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NIEUWS VAN DE HOEKSTEEN 
 

We hopen dat u uw oud papier in de vakantietijd voor ons heeft bewaard en 
het weer op de ophaaldatum op de parkeerplaats voor onze kerk wilt brengen. 
 

Container oud papier op parkeerplaats voor de kerk: 
Plaatsen:  dinsdag 15 oktober 2019   
Ophalen:  woensdag 16 oktober 2019 
 

De container is geopend op:  
dinsdagmorgen van ± 08.00 uur tot ± 17.00 uur.  
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’ 

 

DOPPEN SPAREN VOOR GELEIDEHONDEN: DOET U MEE? 

 
Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes 
van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of 
melkpakken. Gooi ze niet weg, maar 
lever ze in! U ontlast het milieu en 
steunt zo KNGF Geleidehonden. 
Aangezien zowel het inzamelen, 
sorteren als het transport door 
vrijwilligers wordt uitgevoerd, komt de 
gehele opbrengst ten goede aan de 
opleiding van onze geleidehonden. 

Deze oproep staat op de website van 
de KNGF 
(https://www.geleidehond.nl/steun-
ons/acties/doppen-sparen/). Mogen 
we u vragen om mee te sparen? In al 

onze parochiekerken wordt gezorgd voor een mand of doos waar u de 
doppen kunt inleveren. En voor de rest wordt gezorgd. Namens de KNGF en 
de mensen die een hulphond zo goed kunnen gebruiken, heel hartelijk dank! 
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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:        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:                Frederikus Kuper   0591-314493 
Secretaris:                Marleen Bauerhuit   0591-349580 
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 
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 
 
 

mailto:henricus.mhvd@gmail.com
mailto:lb.henricus.mhvd@gmail.com
http://www.uitvaartzorgics.nl/
mailto:leden@uitvaartzorgics.nl
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zaterdag 14/zondag 15 september: Geen dienst in Klazienaveen 
Martinus Prinsen en Maria Aleida Koop, Harm Kolmer, Sophia Maria 
Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Angela Dina Ellerman 
en Steffen Groen, Jan Roufs, Bennie Heidotting en Griet Heidotting Peters, 
overl. fam. Gerfen-Lippold, Gerhardus Albertus Plas, overl. fam. Kolmer-
Sijbom-Roufs Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel 
Wendker. 
 

Zaterdag 21 september                                                              Vredesweek 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, 
Johannes Martinus Knegt en Anna Geertruida Middendorp, Annie Bakker-
Roewen, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, 
overl. ouders Valke-Tholen, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, 
Gerhardus Albertus Plas, Hermanus Lingenaar, Johannes Bernardus 
Wesseling, Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel 
Wendker. 
 

Zondag 22 september 15.00 uur                                               Taizéviering 
 

Zaterdag 28/zondag 29 september: Geen dienst in Klazienaveen 
Johan Schiphouwer en zoon Peter, Jan Koop en Lies Koop-Schepers en zoon, 
Gerard Koop, overl. ouders Tenfelde-Prinsen en overl. kinderen, 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, overl. fam. Kolmer-Sijbom-
Roufs. 
 

Zaterdag 05 oktober 
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, Johannes Bernardus Kolmer en 
Margaretha Aleida Kolmer-Kramer, Jan Roufs, Bennie Heidotting en Griet 
Heidotting-Peters, Tinie Robben-Valke, Gerhardus Albertus Plas, Hermanus 
Lingenaar, Johannes Bernardus Wesseling. 
 

Zondag 13 oktober 
Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Johan 
Schiphouwer en zoon Peter, Pastoor Middelkoop, Jan Koop en Lies Koop-
Schepers en zoon Gerard Koop, Martinus Prinsen en Maria Aleida Koop, 
Jan Berens, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der 
Werf, overl. ouders Valke-Tholen, Toon Loves en Annie Loves-Tholen en 
overl. fam. Loves en Tholen, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, 
Gerhardus Albertus Plas, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, Alberta Agata 
Hendrikson-Germes. 
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LET OP – LET OP – LET OP 
gevraagde misintenties kunnen verplaatst zijn naar andere vieringen 

i.v.m. uitvallen van vieringen in september. 
Voor juiste tijden van de vieringen in oktober kijk voorin het Klaverblad. 
Doordat er op het laatste moment nog pastores en vrijwilligers bereidt 
zijn gevonden om vieringen over te nemen zijn er weer 4 vieringen in 

het weekend, maar zijn de data veranderd. 
  

OUDERENVIERING  
 

Op woensdag  02 oktober           
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. 
 

 

CONTACTMIDDAG voor OUDEREN 
 

Dinsdag 17 september en dinsdag 15 oktober is de contactmiddag voor 
ouderen. De viering begint om  14.00 uur in de  kapel  en aansluitend is er 
weer gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee. 
Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer, dan kunt u contact opnemen 
met mij. 

Iedereen is van harte welkom. 
 

Leo Mensen. tel: 0591-317060 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

09 sept t/m  15 sept A. Peters 0591-313627 
16 sept t/m 22 sept M. Koop 0591-312241 
23 sept t/m  29 sept J. Lohuis 0591-313286 
30 sept t/m 06 okt H. Beukers 0591-315725 
07 okt t/m  13 okt A. Peters 0591-313627 
14 okt t/m 20 okt M. Koop 0591-312241 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

za 21 sept B. Menzen  0591-316132 
zo 22 sept A. Heijnen 0591-315653 
za 05 okt A. Verdel 0591-312976 
zo 13 okt 
zo 20 okt 

 
 

 
 

 
De data zijn veranderd en voor de dagen dat er geen vervoer geregeld is 
kunt u contact opnemen met 1 van de bovenstaande mensen, zij kunnen 
u dan vast verder helpen. 
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VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
 

Datum Tijd Gelegenheid 
di 17 sept  09.30 uur Mantelzorg 
 09.30 uur Omzien naar elkaar 
do 19 sept 20.00 uur Historische werkgroep 
ma 23 sept ‘s middags Regiovergadering KBO parochiezaal 
di 24 sept 13.30 uur Kaarten 
di 01 okt 19.00 uur Redactie Klaverblad 
ma 07 okt 09.30 uur KBO 
di 08 okt 20.00 uur Locatieraad 
 

 
 
 

NIEUWS VAN DE SCHOLEN 
 

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

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

 

FELICITATIES 
 

 
Wij willen allen die de komende periode iets 

te vieren hebben,  
namens de parochie, van harte feliciteren. 

 

KAARTEN  
 

Dinsdag 24 september beginnen de 
kaartmiddagen weer. Iedereen is van harte 
welkom in de parochiezaal. 
De deelname bedraagt 2 euro. Voor koffie of 
thee en fris wordt gezorgd. 
 
Elke laatste dinsdag van de maand. 

 
 

De Zonnebloem, afd. Klazienaveen 
 
 
 

 
 

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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OVERLEDEN 
 

30 juli  

Johannes Rudolphus Schulte  

92 jaar, “De  Etgaarde” Oosterhesselen 
 
12 augustus  

Marijke Bernadette Robben 

62 jaar, E. ten Napelstraat 46 
12 augustus  

Gerardus Bernardus Vedder 

83 jaar, Oranjestraat 72 Assen 
14 augustus  

Hermanus Lingenaar 

78 jaar, “De weegbree” 
14 augustus  

Johannes Bernardus Wessling 

85 jaar, Brugstraat 61 
20 augustus  

Johannes Hermannus Laurensius de Vries 

79 jaar, Brevierweg 
Dat zij mogen rusten in vrede 

 

DAG VAN ONTMOETING GELOOFSGEMEENSCHAP H. HENRICUS 
 

Zoals al vele jaren organiseren we ook 
dit jaar weer een ontmoetingsdag voor 
de ouderen, zieken en gehandicapten 
uit onze geloofsgemeenschap.  
Een ontmoetingsdag waar alle 
ouderen, zieken en gehandicapten met 
hun partners of begeleiders voor 
worden uitgenodigd. 
 

 
Deze dag wordt dit jaar gehouden op 

Vrijdag 18 oktober 2019 en begint om 10.00 uur 
in het dienstencentrum Noorderbreedte    Metoor 3 te Klazienaveen. 

 
 

We zullen deze dag beginnen om 10.00 uur met een Eucharistieviering. 
Voorganger is dit jaar onze bisschop, Mgr. dr. C.F.M (Ron) van den Hout. 
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Na de Eucharistieviering is er koffie met iets lekkers en daarna is er 
gelegenheid voor een aperitief. Ontspanning, bijpraten en elkaar ontmoeten 
staat verder centraal op deze ontmoetingsdag. 
 

Daarna een heerlijke lunch en in de middag is er een ontspanningsmoment. 
Deze ontmoetingsdag zal om ongeveer 15.30/16.00 uur beëindigd worden. 
We hopen weer velen van u te mogen begroeten. Er zijn al vele parochianen 
die jaarlijks aanwezig zijn en daar een hele fijne dag beleven. Schroomt u niet 
en geef u op. De kosten voor deze dag bedragen €. 5,00 per persoon. 
 

Opgave graag voor 10 oktober bij: 
  Alie Mensen  0591-31 70 60 
  Miny Hoge     0591-31 45 58 
 

Met vriendelijke groet Werkgroep Ontmoetingsdag 
 

BIJDRAGE KOSTEN KLAVERBLAD  
 

Beste parochiebladlezer, 
iedereen zal begrijpen dat een 
parochieblad uitgeven geld kost en dat het 
fijn is als dit door bijdragen kan worden 
bekostigd. (Een aantal van u heeft al een 
vrijwillige bijdrage toegezegd/gedaan). 
Maar om dit voor iedere lezer gelijk te 
trekken, vragen wij, aan alle ontvangers 
van het Klaverblad, een vrijwillige bijdrage  
(richtbedrag € 15,00).  
Op die manier kunnen we geld dat 
binnenkomt via o.a. Kerkbijdrage en 
Kerkbalans, voor andere belangrijke 
zaken gebruiken.   
 

Iedere locatie van Parochie Maria, 
Hertogin van Drenthe, bekostigt zelf de 
parochiebladen voor hun eigen 
parochianen. Uw vrijwillige bijdrage 
betaalt u dus aan de  locatie 
Klazienaveen. 

 

LET OP 
U ontvangt géén acceptgiro, het bedrag dat u wilt betalen kun u overmaken 
op rekeningnummer  

NL30 RABO 0125 7013 30 
              t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe, H. Henricus  

Bij de omschrijving a.u.b. vermelden: uw adres en ‘Klaverblad’.  
 

Met vriendelijke groet, Locatieraad H. Henricus Klazienaveen 
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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       Vacant  
Secretaris Bertha Heidotting tel: 06-55335742 
Budgethouder Sharon Rocks tel: 06-20658853 
Onderhoud Tonnie Conen en 

René Tieck                         
tel: 0591-318374 
tel: 06-15212263 

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.  
 

REDACTIEADRESSEN   
Email: riabruinsma1@ziggo.nl           siebi@home.nl  
 
BEZORGING  
De Hoven 15     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  

ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA 

mailto:riabruinsma1@ziggo.nl
tel:0591-31
mailto:lb.antoniusvanpadua.mhvd@gmail.com
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 15 september 
Ouders Siebum-Bürmann en Anita, Sientje Siebum-Nusse, Berry Schepers, 
Lies Peters-Heidotting, ouders Tieck-Rocks en kinderen, ouders Immink-
Kolmer en zonen Geert en Harrie, ouders Siebers-Siebum,Harm en Annie 
Heidotting-Peters.  
 

Zaterdag 28 september 
Ouders Peters-Houtman en kinderen en kleinkinderen, pa en ma Post,  
Sientje Siebum-Nusse, mevr. Sandten-Suelmann, Berry Schepers, 
ouders Siebers-Siebum, Mia Santing-Abeln. 
 

Zondag 5 oktober is er wel een viering 
 

Zaterdag 12 oktober 
Ouders Siebum-Bürmann en Anita, Sientje Siebum-Nusse, pa en ma post, 
Harm en Annie Heidotting-Peters, ouders Siebers-Siebum 
 

LET OP – LET OP – LET OP 
gevraagde misintenties kunnen verplaatst zijn naar andere vieringen 

i.v.m. uitvallen van vieringen in september. 
Voor juiste tijden van de vieringen in oktober kijk voorin het Klaverblad. 
Doordat er op het laatste moment nog pastores en vrijwilligers bereidt 
zijn gevonden om vieringen over te nemen zijn er weer 4 vieringen in 

het weekend, maar zijn de data veranderd. 
 

OUDERENVIERING 
 

Woensdag 18 september 14.00 uur 
Is er een woord en communieviering voor ouderenvieing 
Iedereen is van harte welkom. 
Na afloop gezellig samen koffie-/ thee drinken 
 

 
    Voor eventueel vervoer kan men bellen: 

              Mieke Peters          tel: 0591-315383 
              Gretha Suelmann    tel: 0591-315298 
 

 

 

COLLECTE 

Datum Collecte 
19 / 20 oktober Missiezondag  Pauselijke Missiewerken: PMW 
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KOSTER VAN DE WEEK 
 

 t/m 15 sept Jan Knol 0591-31 65 78 
16 sept t/m 22 sept Jan Siebers 0591-31 32 82 
23 sept t/m 29 sept Tiny Smit 0591-31 34 72 
30 sept t/m 06 okt Jan Knol 0591-31 65 78 
07 okt t/m 13 okt Jan Siebers 0591-31 32 82 
14 okt t/m 20 okt Tiny Smit 0591-31 34 72 

 

ACOLIETEN 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Datum Tijd Naam 
23 sept 19.30 uur KVG opening van het nieuwe seizoen 
03 okt 20.00 uur Vergadering locatieraad 
8 okt 19.30 uur De Banier:   algemene ledenvergadering 

7 tot 11 okt  
De Banier: 7 tot 11 okt Kleding inzamelen 
en Kleding wordt 15 okt gehaald 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

Werkgroep  

 

   
            
                           aandacht voor nabestaanden   
  

Contactpersoon: Minie Snippe  tel: 0591-314063 

15 sept Geen 

28 sept Marianne Keurs 

06 okt ? 

12 okt Jan Siebers 
19 okt ? 

LECTOREN 

15 sept Geen 

28 sept Marianne Keurs 

06 okt ? 

12 okt Jan Siebers 

19 okt ? 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
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FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden 

              Op 30 juli 2019 

        Hillegonda Maria Kolmer-Wessel 

Meerwijk NZ 5, 7894 AV Zwartemeer 

In de leeftijd van 70 jaar 

    Dat zij mag rusten in vrede 

 

 
 
 
 
 
 

ZIEKEN EN BEJAARDEN BEZOEK 
 

Wilt u bezoek tijdens uw ziekte thuis belt u dan de 
contactpersonen van de werkgroep ziekenbezoek: 
 

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

Ziekenbezoeken in zieken-, verzorgings- of 
verpleeghuis kunt u aanvragen via de parochietelefoon: 
06-51751592 
 

ZIEKENBEZOEK – BLOEMENGROET 
 

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

bloemetje of een bezoekje,  
laat het ons even weten: 

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

 

 

BLOEMVERSIERING 

Lenie Theijken tel: 0591-317073 
   Mieke Schepers tel: 06-38315634 

             Beatrix Scheepbouwer            
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ZUSTER THARCITIO OVERLEDEN OP 91-JARIGE LEEFTIJD 

 

Catharina Aleida Falke 

lid aan de Congregatie van de Zusters 
van Liefde 
geboren op 12-juli-1928 te Zwartemeer 
gemeente Emmen 
Ingetreden op 25 Oktober-1951 te 
Tilburg 
eeuwig professie op 13-mei-1956 
67 jaar gevestigd in ZGR Angeli 
Custodis in Raalte 
Zuster Tharcitio overleed op zaterdag 17-augustus-2019 in 
Raalte op 91 jarige leeftijd 
Op 23 jarige leeftijd deed Zuster Tharcitio haar intrede bij 
de Zusters van Liefde. 
Na haar noviciaat werd ze voor vele jaren geplaatst in de 
keuken van Angeli Custodis te Raalte. 
Ze is altijd in Raalte gebleven hetgeen binnen de 
Congregatie bijna uniek te noemen is. 
Na vele jaren kwam Zuster Tharcitio als hulp bij de 
receptie en had de zorg voor de spreekkamer. 
Door haar gastvrije optreden voelde iedereen zich altijd 
welkom. Ze was een betrokken en attente Zuster en hield 
van haar familie die een belangrijke plaats in haar leven 
innam. Zuster Tharcitio was een oprecht religieus. Ze 
volgde de ontwikkeling binnen de Congregatie nauwgezet. 
Ze is een gelukkige Zuster van Liefde geweest. 
Zuster Tharcitio is terug gekeerd naar de Heer, die zij met 
heel haar hart heeft gediend. 
We zijn ervan overtuigd dat ze nu thuisgekomen is.              
Wij hopen dat zij voor ons een voorspreekster mag zijn. 
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BIJDRAGE KOSTEN KLAVERBLAD  
 

Beste parochiebladlezer, 
iedereen zal begrijpen dat een 
parochieblad uitgeven geld kost en dat het 
fijn is als dit door bijdragen kan worden 
bekostigd. (Een aantal van u heeft al een 
vrijwillige bijdrage toegezegd/gedaan). 
Maar om dit voor iedere lezer gelijk te 
trekken, vragen wij, aan alle ontvangers 
van het Klaverblad, een vrijwillige bijdrage 
(richtbedrag € 15,00). Op die manier 
kunnen we geld dat binnenkomt via o.a. 
Kerkbijdrage en Kerkbalans, voor andere 
belangrijke zaken gebruiken.   
 

Iedere locatie van Parochie Maria, 
Hertogin van Drenthe, bekostigt zelf de 
parochiebladen voor hun eigen 
parochianen. Uw vrijwillige bijdrage 
betaalt u dus aan de locatie Zwartemeer. 
 

 
LET OP 

U ontvangt géén acceptgiro, het bedrag dat u wilt betalen kun u overmaken 
op rekeningnummer  
NL 81 RABO 0330 6858 56  
t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe H. Antonius van Padua 

Bij de omschrijving a.u.b. vermelden: uw adres en ‘Klaverblad’.  
 

Met vriendelijke groet, Locatieraad H. Antonius van Padua 
 

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 

 
Nu ik dit schrijf gaan de kinderen van de basisschool de 
laatste week in van de zomervakantie. En dat betekent veelal 
dat ook de activiteiten weer over een week worden opgepakt. 
Zo ook de activiteiten van onze geloofsgemeenschap in 
Zwartemeer. 

Komend weekend is de aftrap met onze jaarlijkse locatiecontactdag. Het is een 
hele klus voor een bijna vaste groep vrijwilligers, maar het financieel 
eindresultaat is mooi meegenomen voor het groot onderhoud aan ons 
kerkgebouw. 
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Het onderhoud van de tuin rond onze kerk liep de laatste maanden niet zoals 
dat zou moeten. Ik zag dat alles nu weer is opgeknapt. Maar hopelijk is dat 
van blijvende aard. 

Ook hoor ik regelmatig klachten over het onderhoud van ons kerkhof. En als 
je navraagt dan heeft dat bijna allemaal te maken met de gaten die zijn 
ontstaan bij graven doordat een naastgelegen graf is geruimd. Ze moeten 
meer zand aanbrengen is dan een veel gehoorde opmerking. Maar dat spoelt 
direct weer in het graf en als je teveel zand aanbrengt spoelt het regenwater 
naar de paden toe die dan weer moeilijk begaanbaar worden. Er zijn enkele 
manieren om hier verbetering in aan te brengen. Dat is het aanbrengen van 
graszoden op die plekken en het laten aanbrengen van lateien bij de graven 
waar nu een open gat is ontstaan. De nabestaanden zouden hierover het 
initiatief kunnen nemen. 

Wat voorlopig ook iets langer van blijvende aard is, dat is het weekendrooster 
van de vieringen. Het vakantierooster waarbij om de veertien dagen er een 
viering is wordt voorlopig voortgezet in de maand september. De reden is het 
vertrek van pastor Myriam. Vanaf oktober zijn er echter weer 4 vieringen, 
omdat er pastores zijn die ons op deze wijze uit de brand willen helpen.  

In het vorige Klaverblad heeft u kennis kunnen nemen van het overlijden op 
30 juni van Johannes Eduard Brands. We kennen hem allen beter als Hans 
Brands. Hans was jarenlang organist in onze kerk en verzorgde ook een hele 
lange tijd wekelijks het rozenkransgebed, waar ook vaak gasten uit Duitsland 
op af kwamen. 

Hans is op 13 juni 1936 geboren in Overdinkel. Via een retraite leerde hij Biny 
Peters uit Zwartemeer kennen. Hans heeft gewerkt in Enschede in de 
textielindustrie en bij de Hoogovens in IJmuiden. Daar kreeg Hans een 
bedrijfsongeval. Daarbij werd zijn knie verbrijzeld en kwam Hans in de WAO. 

Hans was een heel gelovig en devoot man. En hij had een speciale band met 
Moeder Maria. Over die speciale band met Maria, die ook vaak tot uiting kwam 
bij de rozenkransgebeden in onze kerk, staat het volgende vermeld op het 
bidprentje ter nagedachtenis aan Hans.  Zijn geloof werd extra gesterkt toen 
hij genas van zijn knie, die verbrijzeld was door het bedrijfsongeval, op een 
speciale bijeenkomst in de kerk van Den Bosch. "Ongelooflijk, wonderlijk ", 
zeiden de artsen in het ziekenhuis van Beverwijk, die er zeker van waren dat 
Hans nooit meer kon lopen, maar met eigen ogen zagen, dat zelfs de 
aangebrachte schroeven en bouten weg waren en dat zijn spieren weer waren 
aangegroeid. 
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In mijn vorige bijdrage heb ik u verteld over onze vakantie op Kreta en de 
zoektocht naar rozenkransen daar. Dat artikel is goed gelezen, want nadien 
werd ik in de Spar daarover aangesproken en kon ik bij haar ook een 
rozenkrans komen halen. 

Een paar weken terug zijn we even een paar dagen 
op stap geweest met de caravan en kwamen we 
terecht op een boerencamping nabij Ootmarsum. In 
die hoek van Twente tref je af en toe een leuk 
kapelletje aan langs de kant van de weg en ook een 
fraai versierd kruisbeeld. Op een fietstocht trok zo’n 
versierd kruisbeeld onze aandacht. Onder het 
kruisbeeld was namelijk een stenen tableau 
aangebracht met een hele bijzondere tekst in het 
Twents. 

 

 

Deze tekst wil ik u niet onthouden.         

  "  Goodn dag vriend 

Woar zal 't zoa drok op an? 

Doo toch hèènig an. 

Ie möt nich vergetten 

da,k d,r ok veur oe bin. 

Bliew geröst efkes stoan 

en denk an mie. " 

Een gulle parochiaan heeft de kerk mooie nieuwe kannetjes aangeboden voor 
water en wijn tijdens de eucharistieviering. Ook gaf deze parochiaan een 
mooie gift voor een gezellige avond van ons kinderkoor. Heel veel dank 
daarvoor. 

Ook dank aan een parochiaan die fraai zelfgebouwde vogelhuisjes heeft 
aangeboden voor de rommelmarkt op onze locatie contactdag. 

Vanmorgen 18 augustus was ik als koster bezig met de voorbereiding van de 
kerkdienst, toen ik ineens iemand in de kerk zag die foto’s maakte van de 
kruiswegstaties aan de muur. Ik vroeg wie hij was en wat hij deed. Hij heette 
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René Kerstholt kwam uit Nieuweschans en had als hobby om mooie dingen 
van de kerken van het bisdom Groningen-Leeuwarden te fotograferen.  In het 
gesprek vertelde hij dat hij ook organist was. "Dat komt dan mooi uit zei ik, 
want er is vandaag volkszang en dan is een organist heel erg welkom". 

  "Ja , maar ik heb niet geoefend , zei hij. "Nou zei ik, u heeft nog een klein half 
uur en we zingen allemaal bekende kerkliedjes. En zogezegd zo gedaan. Hij 
deed het erg goed en we hadden een extra leuke dienst daardoor. Weer een 
klein wondertje, dacht ik na afloop. 

Ik eindig meestal met een bepaalde spreuk of gezegde. Deze keer wil ik dat 
doen met een Weesgegroetje in het Twents en het is geschreven door Herman 
Finkers.  

 
Goeiendag Maria, vól heil en zeagen. De Heer 
mag oe lieden. Van alle vrouwlen hef Hee oe 
zeagend en zeagend is Jezus het keend wa,j 
dreagt. 

Heil'ge Maria, God zien moe, bid veur oons 
zeunders, noe, en in 'n tied van ons stearven. 
Amen 

JS 

 

 

DE BANIER 

 
Vrijdag 04 Oktober OUD PAPIER 

staat er weer een container voor oud 
       papier bij de basisschool  

De Banier,  
De Blokken 16. 

 



Klaverblad  Bisdomnieuws Pagina | 57 

 

Groningens Ontzet 
 

De augustusmaand is een echte feestmaand geweest 
voor de stad Groningen: de Keiweek voor de eerstejaars 
studenten, Noorderzon als theaterfestival, de kermis en 
tenslotte Bommen Berend oftewel Groningens Ontzet op 
28 augustus. Als u zich afvraagt of ik het wel goed 
geschreven heb: ja, toch wel. Het is niet Gronings of 

Groninger Ontzet, maar Groningens Ontzet. Het schijnt zo te horen. 
 

Ik ben blij dat de feestmaand voorbij is. Het kan niet blijven duren. Het doet me 
te veel denken aan de welvaart van de gegoede burgerij van Jeruzalem en de 
profeten die daartegenop traden. Als ik die Bijbelwoorden hoor, bekruipt mij 
het gevoel dat wij het wel heel goed hebben. Volgend jaar besteden we 
aandacht aan de armoede van Sint-Franciscus als we op de bedevaart gaan 
naar Assisi. 
 

Dr. Herman Pleij verzorgde de 28 augustusrede in het Academiegebouw. Een 
van zijn meningen wil ik aanhalen: hij is erop tegen dat namen van straten, 
pleinen, tunnels en bruggen die naar Nederlandse helden zijn vernoemd en 
die inmiddels in diskrediet zijn geraakt, worden veranderd. Pleij vindt dat we 
de geschiedenis niet moeten uitwissen, maar dat we erover geïnformeerd 
moeten blijven worden en erover moeten blijven praten. Ik ben het met hem 
eens. 
 

Wij leven in een tijd dat we meer dan ooit achterom kijken. Wie had kunnen 
denken dat we nu nog bezig zouden zijn met de oorlog, de politionele acties, 
de slavernij en dan met name onze eigen discutabele rol daarin. We proberen 
met ons verleden in het reine te komen, willen excuses voor zaken die lang 
geleden gebeurd zijn. We zijn er blijkbaar nog niet mee klaar. Dat deze dingen 
zich inmiddels zo lang geleden hebben afgespeeld is voor sommige mensen 
geen reden om het er niet meer over te hebben. 
 

Ik denk dat het tijd wordt dat we de bisschop van Münster eens uitnodigen en 
hem vragen om excuses voor de belegering van Groningen. In 2022 is het 
350 jaar geleden. Dat zou een mooi moment zijn! 
 

+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden 

COLUMN VAN DE BISSCHOP 
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Kadervorming in het bisdom Groningen Leeuwarden 
 

Doe ook mee en leer aan de Bonifatius Academie. Je kunt 
één of meer cursussen van vijf lessen kiezen. Ben je als 
vrijwilliger actief in de parochie? Dan is de Academie juist 
bedoeld voor jou. Maar andere geïnteresseerden zijn even 
hartelijk welkom!   
 
 
 

Kennis en inspiratie  
Leren bij de Bonifatius 
Academie betekent  
- Kennisoverdracht  
- Competentie ontwikkeling  
- Inspiratie & ontmoeting   
Je kunt een cursus volgen in één van de volgende vakken: Basisvorming, 
Catechese, Diaconie, Liturgie en Gemeenschapsopbouw. Lesplaatsen zijn in 
Groningen, Hoogeveen, Sneek en Wolvega. Cursusdocenten zijn bisschop 
Ron van den Hout, bisdom-medewerkers en gastdocenten.  
 

Cursussen Najaar 2019: 
- B3. Jezus Christus 
- C2. Aartsvaders Oude Testament: Jacob en Jozef  
- D2. Diaconale leerroute (1) * 
- L2.  Eucharistie, venster op de liturgie (1)**   
- O1. Besturen van Parochie of PCI  
 

Cursussen Lente 2020: 
- B4. Kerk 
- C2. Oude Testament:  Jacob en Jozef (herh.)*** 
- C3. Nieuwe Testament:  brieven van Paulus  
- D3. Diaconale leerroute (2)* 
- L2. Eucharistie, venster op de Liturgie (vervolg)** 
- O2. Parochiebestuur   
- O3. Parochiecommunicatie 
*deze cursus bestaat uit drie delen die samen gevolgd worden (6 
studiepunten) 
**deze cursus in Wolvega volgt het kerkelijk jaar in najaar 2019 en lente 
2020. 
***deze cursus is een herhaling van het najaar, nu in een andere regio 
 

BONIFATIUS ACADEMIE 

 
Op 23 april 2020 organiseert de 
Bonifatius Academie een 
publiekslezing over een thema op de 
grens van kerk en samenleving. 
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De Bonifatius Academie helpt om taken in de geloofsgemeenschap beter te 
vervullen. We hopen ook dat je er ‘meer mens van wordt’ en groeit in je geloof.  
 

Informatie:  www.bonifatiusacademie.nl (Hier kun je o.a. de studiegids 
downloaden) 
Of bel/app studiesecretaris Piet Timmermans:  tel: 06 - 2486 3901 
Info/aanmelding: l.winter@bisdomgl.nl   tel: 050 - 4065 888 
 
 

 

Thema is deze keer: Liederen voor De Goede Week 
 

Op zaterdag 5 oktober 2019 zal in Emmen 
in de Pauluskerk (Weerdingerstraat 33) 
door de SGGL (Diocesane commissie Sint 
Gregorius in het Bisdom Groningen-
Leeuwarden) een muzikale bijeenkomst 
georganiseerd worden rondom Liederen 
uit de Goede Week. Eénstemmig, 
meerstemmig, Latijn en Nederlands. 
Verschillende stijlen koormuziek komen 
deze dag voorbij. Ook deze keer niet te 

moeilijk, niet te hoog, wél prachtige, bruikbare muziek voor uw koor! We 
nodigen u van harte uit om met uw koor, of met een aantal koorleden, of alleen, 
naar Emmen te komen en met elkaar nieuwe liederen en koorwerken te leren 
en met elkaar te zingen. Dit alles 
onder leiding van kerkmusicus 
Mark Heerink, die deze dag samen 
met Cecilia Bekema, Anton 
Lukassen, Ulbe Tjallingii, Boudien 
Janssen, Pastoor Victor Maagd en 
Pastoor Peter van der Weide zal 
gaan verzorgen. Ook dirigenten en 
organisten heten we uiteraard van 
harte welkom op onze 
workshopdag. 
 

De dag begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur), eindtijd rond 15.45 uur. 
U wordt verzocht zelf uw lunch mee te nemen; u krijgt koffie en thee. Wel 
vragen we om een vrijwillige bijdrage om de onkosten van deze dag enigszins 
binnen de perken te houden. U bent van harte uitgenodigd! 
 

U kunt zich tot 27 september 2019 aanmelden bij Lisette Winter van het 
Bisdom Groningen-Leeuwarden (l.winter@bisdomgl.nl /tel. 050-4065888) 
Heeft u vragen over deze dag, dan kunt u daarvoor terecht bij Anton Lukassen 
(aaluka@home.nl) of Boudien Janssen (pbjanssen@hetnet.nl).   

 

STARTACTIVITEIT VOOR JONGEREN  KERKMUZIEKDAG 5 OKTOBER TE EMMEN 

https://bisdomgl.nl/bonifatius-academie/
mailto:l.winter@bisdomgl.nl


 

Spanning en ontspanning (in een “goed verhaal”) 
 
 

Elke vrijdag komen de gelovigen bij de Rebbe bijeen en iedereen neemt 
dan zijn eigen vreugde en zorgen mee. Als zijn volgelingen allemaal 
binnen zijn, begint de Rebbe te spreken. Hij vertelt iedere week een 
nieuw verhaal. Halverwege begint er een luisteraar steevast 
instemmend te hummen of te knikken: ‘Dat klopt helemaal, zo zit het 
in elkaar, dat heeft de Rebbe goed gezien’. Tijdens de rest van het 
verhaal zie je op de gezichten van de luisteraars steeds meer instemming 
ontstaan. Na afloop gaat iedereen tevreden naar huis. 
 

Op een ochtend vraagt een leerling  
naar het geheim van de Rebbe,  

het is immers onmogelijk   
om al die honderden mensen,  

ieder met hun eigen vreugden,  
zorgen en vragen in één enkel verhaal  

antwoord te geven?  
En dat bovendien elke week te herhalen  

met steeds een ander verhaal! 
 
Als antwoord vertelt de Rebbe het verhaal van de pijl die zijn weg 
vindt van de strakgespannen boog van de schutter, door de lucht 
zoevend, recht op het doel af: het hart van de roos. 
‘Luister’, zegt de Rebbe, ‘mijn verhalen zijn als die pijl. Ik weet alles 
van spanning en ontspanning, alles van vasthouden en loslaten, alles 
van richten en raken. Ik ben verantwoordelijk voor die pijl maar de 
luisteraars, die bepalen zelf of ze de roos ophouden om in het hart te 
worden geraakt. 
Zo raken mijn verhalen doel… of niet’.  

Uit: ‘Doorstroming’ 


