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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
Vrije dag: maandag
Pastoor J. Okonek
Stellingstraat ZZ 4
7891 JA Klazienaveen
jokonek@live.nl

EINDREDACTIE EN DRUK
Fam. Heijnen
tel: 0591-354116

Sluitingsdatum inleveren kopij voor het volgende nummer van het
Klaverblad is vrijdag 1 november 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. 10
loopt van 23 november t/m 20 december 2019
Klaverblad
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PAROCHIE MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE
Postadres
Verlengde Oosterdiep WZ 67
7884 RK Barger-Compascuum
Telefoon: 06-51751592
Mail:
mariahertoginvandrenthe@gmail.com
Website: mariahertoginvandrenthe.nl

BESTUUR
Voorzitter:
Vicevoorzitter:
Secretaris/Communicatie:
Penningmeester:
Lid Gebouwen:
Lid Kerkhoven:
Lid Catechese en
Gemeenschapsopbouw:
Lid Liturgie:
Lid Diaconie:

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

tel: 0591-312478
tel: 06-51751592
tel: 06-51614143
tel: 06-22480061
tel: 06-50206237
tel: 0591-349755

Centraal bureau
Er zijn een aantal centrale punten voor vragen en/of wijzigingen:
* voor al uw vragen belt u de parochietelefoon:
06-51751592
* voor wijzigingen in de ledenadministratie:
leden.mhvd@gmail.com
* voor vragen over financiën:
boekhouding.mhvd@gmail.com
* voor vragen over begraafplaatsen: begraafplaatsen.mhvd@gmail.com
* algemene vragen parochiebestuur:mariahertoginvandrenthe@gmail.com
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VIERINGEN OP DE LOCATIES
dag

19 & 20 okt

29ste zondag door het jaar

koor

zaterdag

Zwartemeer
Barger-Compas
Klazienaveen
Emmer-Compas
26 & 27 okt

Vicaris Wellen
19.00
Pastoor Okonek
19.00
Pastoor Okonek
09.30
DoP
10.00
30ste zondag door het jaar

Gemengd koor
Heren
Henricuskoor
Dames
koor

Klazienaveen
Emmer-Compas
Zwartemeer
Barger-Compas
1 nov

Pastoor Wagenaar

19.00
Pastoor Okonek
19.00
Pastoor Okonek
10.00
DoP
09.30
Allerheiligen MHvD

Care Free ‘16
Heren
Young People
Dames
koor

Emmer-Compas
2 & 3 nov
Klazienaveen
Zwartemeer
Barger-Compas
Emmer-Compas
Klazienaveen
Klazienaveen

Pastoor Okonek
Allerzielen
DoP
DoP
Pastoor Okonek
DoP
Pastoor Okonek
Pastoor Okonek
Poolse viering

Dames/Heren
koor
Henricuskoor
Gemengd koor
Dames/Heren
Dames/Heren

dag

9 & 10 nov

32ste zondag door het jaar

koor

zaterdag

Zwartemeer
Barger-Compas
Klazienaveen
Emmer-Compas

Pastoor Okonek
Vicaris Wellen
Bisschop v.d. Hout
Pastoor Okonek

Gemengd koor
Dames
Henricuskoor

dag

11 nov

St. Maarten

maandag

Klazienaveen

DoP

dag

16 & 17 nov

33ste

zaterdag

Zwartemeer
Barger-Compas
Klazienaveen
Emmer-Compas

Vicaris Wellen
Pastoor Okonek
Pastoor Okonek
DoP

dag

23 & 24 nov

34ste zondag door het jaar

koor

zaterdag

Klazienaveen
Emmer-Compas
Zwartemeer
Barger-Compas

Vicaris Wellen
Pastoor Okonek
Pastoor Okonek
DoP

Care Free ‘16
Heren
Gemengd koor
Dames

zondag
dag
zaterdag
zondag
dag
vrijdag
dag
zaterdag

zondag

zondag

zondag

zondag

Klaverblad

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
09.30
14.30

19.00
19.00
09.30
10.00

koor
16.30

zondag door het jaar
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Xtra-Eigen-Wijs

19.00
19.00
09.30
10.00
19.00
19.00
10.00
09.30

Marc Bruinewoud

koor
Volkszang
Heren
Samenzang
Heren
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VIERINGEN DOOR DE WEEK
Pastoor Okonek zal in de doordeweekse-viering voorgaan op iedere:
Dinsdag 19.00 uur locatie H. Antonius van Padua te Zwartemeer.
Woensdag 19.00 uur locatie St. Willehadus te Emmer-Compascuum.
(van november tot april in het Parochiehuis naast de kerk)
Donderdag 19.00 uur locatie H. Henricus te Klazienaveen.
let op – let op- let op
er is geen doordeweekse-viering in de week van
12 t/m 15 november i.v.m. afwezigheid van Pastoor Okonek
Datum

Tijd

30 okt
05 nov
06 nov
07 nov
19 nov

14.00
14.00
10.00
14.00
14.00

Waar
Par. huis
Dillehof
Dagkapel
Dagkapel

Ouderenviering
locatie
Zwartemeer
Emmer-Compas
Klazienaveen
Barger-Compas
Klazienaveen

Voorganger
Pastoor Okonek
Pastoor Okonek
Pastoor Okonek
Pastoor Okonek
Pastoor Okonek

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN
Week 42
Week 43
Week 44
Week 45
Week 46
Week 47

14 okt
21 okt
28 okt
04 nov
11 nov
18 nov

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

20 okt
27 okt
03 nov
10 nov
17 nov
24 nov

Henk Kuhl
Pastoor Okonek
Pastoor Okonek
Marianne Keurs-Scholte Albers
Henk Kuhl
Pastoor Okonek

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
18 okt
11 nov
22 nov
08 dec
14 dec

Klaverblad

Tijd
19.30
16.30
15.00

Activiteit
Missieconcert georg. door de vormelingen
St. Maarten
Cecilia avond
Kerstmusical en aansluitend Kerstmarkt
Kerstwandeling

Algemene Informatie

Locatie
Emmer-Compas
Klazienaveen
Klazienaveen
Emmer-Compas
Klazienaveen
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AFWEZIGHEID PASTOOR OKONEK
I.v.m. studiedagen is
Pastoor Okonek afwezig
van 12 t/m/15 november.
Heeft u vragen dan kunt u
contact opnemen via de
parochietelefoon.
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.

Klaverblad
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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

Emmer-Compas

Klazienaveen Zwartemeer

Verl. Oosterdiep WZ 67 Hoofdkanaal OZ 82 Stellingstraat ZZ 4

0591-349051
Maandag

0591-351351

0591-649071 0591-769144

11.00-12.00

18.15-18.45

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

De Hoven 8

18.30-19.00
18.30-19.30

11.00-12.00
10.00-12.00
stuurgroep

Voor veel parochiële zaken kunt u terecht op het locatiebureau:
* Doorgeven van gezinsuitbreiding.
* Informatie en afspraken over doop en huwelijk.
* Doorgeven van adreswijzigingen.
* Opgeven van gebedsintenties.
* Vervoer naar weekendvieringen.
* Afhalen doopbewijzen.
* Inleveren kopij voor het Klaverblad (ook via mail).
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WOORD VAN DE PASTOOR
Beste parochianen, oktober 2019 is door paus Franciscus uitgeroepen tot
‘buitengewone missiemaand’. De paus wil zo meer bewustwording wekken
voor de missionaire zending van onze Kerk én van ons allemaal. Die zending
bestaat uit de wereldwijde zorg voor de verkondiging en de beleving van het
evangelie. Ze schemert daarom door in alles wat we zeggen, doen, geloven.
Missie is geen taak op zich, het is het hart van onze Kerk, dé opdracht voor
elke christen.
Deze boodschap gaat natuurlijk de hele wereldkerk
aan. Daarom koos de Pauselijke Missiewerken om dit
jaar in elk land ter wereld campagne te voeren onder
dezelfde slogan:
GEDOOPT EN GEZONDEN. Vanuit het doopsel
worden we immers gezonden om Gods Boodschap bij
de mensen te brengen, om missionair te zijn. De
heilige Geest zal ons helpen om missionaire leerlingen van Jezus te zijn, om
het geloof naar alle hoeken van de wereld te dragen.
De boodschap van paus Franciscus voor Wereldmissiedag
(zondag 20 oktober) heeft hetzelfde thema als de buitengewone missiemaand:
‘Gedoopt en Gezonden: de Kerk van Christus op missie in de wereld.’
De aanleiding om dit jaar geen gewone, maar juist een buitengewone
missiemaand te houden, is het eeuwfeest van de apostolische brief van paus
Benedictus XV over missie: ‘Maximum Illud’ (1919). De brief is, zoals
gebruikelijk in de Kerk, vernoemd naar de openingswoorden: “Groot en heilig
was de taak die onze Heer Jezus Christus, aan zijn leerlingen toevertrouwde
met de woorden: ‘Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het Evangelie
aan heel de schepping’ (Mc. 16, 15). Die taak bleef niet beperkt tot het leven
der apostelen, maar moest door hun opvolgers worden voortgezet tot aan het
einde der wereld.”
Ook binnen onze geloofsgemeenschap zijn we bezig met de missiegedachte.
We voelen ons met lokale kerkgemeenschappen wereldwijd verbonden in het
geloof. Zo willen we bidden voor christenen, waar ook ter wereld. En we zijn
solidair in het geloof. Zo willen we andere geloofsgemeenschappen een
financieel duwtje in de rug geven opdat ze hun kerkelijke initiatieven kunnen
waar maken. Zo is onze geloofsgemeenschap een missionaire gemeenschap.
Daarom wordt er door jongeren van onze geloofsgemeenschap op
vrijdagavond 18 oktober in de kerk van Emmer-Compascuum een
missieconcert georganiseerd. Tijdens dit concert zal gezongen worden in
verschillende talen. Ik hoop u allen daar te ontmoeten.
Pastoor Okonek SChr
Klaverblad
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DANK EN GROETEN UIT ADUARD
Heel dankbaar kijk ik terug op de mooie afscheidsviering op zaterdag 31
augustus. Het was zo’n mooie, warme viering. En het was geweldig om samen
in die gevulde kerk met zo’n prachtig koor en ook bijdragen van onze
jongerenkoren te mogen vieren. Aan de ene kant was ik er verlegen van,
omdat mijn afscheid deze keer de aanleiding was. Aan de andere kant was ik
ook heel dankbaar dat we als parochie Maria Hertogin van Drenthe zo mooi
samen kunnen vieren.
Verlegen en blij was en ben ik ook met alle mooie cadeaus. Het beeldje van
Maria, Hertogin van Drenthe staat op mijn werkkamer hier. De mooie klok
hangt in de keuken en tijdens vieringen ben ik ook op een bijzondere manier
blijvend met jullie verbonden, als ik de albe draag die ik ook in jullie kerken heb
gedragen.
Het was ook fijn om na de viering nog eventjes met zoveel mensen te praten.
En de catering was ook helemaal geweldig. Ik wil allen die meegewerkt hebben
aan de organisatie en uitvoering van de viering en de avond erna heel hartelijk
danken.
Hier in Groningen ben ik goed
aangekomen. De verhuizing is
gelukkig goed verlopen en ik ben
grotendeels op stee in Aduard.
Hier in de Hildegardparochie ben
ik hartelijk ontvangen. Het zal nog
wel even duren voordat ik overal
thuis ben en weet hoe alles gaat.
Maar de eerste contacten zijn
veelbelovend. Op zondag 23
september was de officiële
presentatieviering, waarin een ons heel bekende pastoor voorganger was vicaris Peter Wellen – en ook mijn nieuwe team-collega pastoor Arjen Jellema
en diakenstudent Sander Hof meevierden. Ook dat was een mooie viering met
een gelegenheidskoor van de vier verschillende locaties. En veel parochianen
hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om kennis te maken met hun
nieuwe pastor.
Al werk ik nu in en om Groningen, ik blijf in gebed met jullie verbonden en jullie
houden een speciale plaats in mijn hart. En ik bid dat pastoor Okonek heel snel
weer een goede collega aan zijn zijde mag krijgen.
Nogmaals veel dank en een hartelijke groet uit Aduard,
Pastor Myriam
Klaverblad
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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/
GEHAAKTE KERSTSTAL
Dinsdagavond 1 oktober hebben we al veel gehaakte werkstukken kunnen
bewonderen. GEWELDIG. Sommige mensen zijn nog bezig maar we hebben
nog tijd. Het ziet er nu al prachtig uit en
het heeft ook nog een grote uitbreiding
gekregen met nog een complete
engelenschare en herders met
schapen en een kamelengroep.

We kunnen bijzonder trots
zijn op alle haaksters!

Vanaf Eerste Kerstdag kunt u het
bewonderen in de St. Willehaduskerk te
Emmer Compascuum. In een volgend
Klaverblad
komen
de
precieze
openingstijden. Het krijgt een mooie plek
in de kerk bij alle andere stallen.
INFORMATIE - REIS NAAR ASSISI
Op maandag 21 oktober is er om 20.00 uur
in de RK Pastorie in Barger-Compascuum, een
informatiebijeenkomst
over de Bisdomreis van 26 april t/m 3 mei, naar Assisi.
Opgave bij Rita Suelmann
Contactpersoon VNB
tel: 0591-349532 of 06-42408622.
Klaverblad
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KINDERPAGINA
Gebedje
Lieve God,
St. Maarten was een bijzondere man.
Hij heeft gedeeld met andere mensen
net als Jezus ons heeft voorgedaan.
Lieve God, ik wil ook graag delen
van iets dat ik heb, en anderen niet.
Wilt U me daarbij helpen?
Want dat is best moeilijk.
Amen
.

Klaverblad
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BARGER-COMPASCUUM – LOCATIE ST. JOSEPH
Kerk en Pastorie:
Verlengde Oosterdiep W.Z. 67
7884 RK Barger-Compascuum
Telefoon: 0591-349051
Website: mariahertoginvandrenthe.nl
Voor alle betalingen:
NL15 RABO 0104 3049 52
t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe
St. Joseph

LOCATIERAAD:
Mailadres: joseph.mhvd@gmail.com
Voorzitter:
Secretaris/Vicevoorzitter:
Budgethouder:
Onderhoud gebouwen :
Kerkhoven:
Communicatie:
Diaconie/catechese:
Liturgie/gemeenschapsopbouw:

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

0591-349706
0591-349833
06-15185068
0591-349500
0591-349082
0591-348843
0591-349523

REDACTIE EN LOCATIEBUREAU
Mailadres: lb.joseph.mhvd@gmail.com
of in de brievenbus van de pastorie
CONTACTPERSOON BEZORGING
Truus Dijck
Posthoorn 7
7884 PA Barger-Compascuum

Klaverblad
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zaterdag 19 oktober
Ouders Hake-Cramer, echtpaar Vedder-Wehkamp, Engel Kuhl-Rolfes, ouders
Berens-Wehkamp, Jan Hartmann, Anna Helena Pruim-Tiben, mevr. GroenLinnemann, Maria Margaretha Lingenaar-Heller, Annie Greve-Gepken.
Zondag 27 oktober
Ouders Hake-Cramer, ouders Heller-Benes, Lenie Berends- Heijne, Engel
Kuhl-Rolfes, Jan Hartmann, Anna Helena Pruim-Tiben, Annie Greve-Gepken.
Vrijdag 01 november

Eucharistieviering Maria Hertogin van Drenthe
om 19.00 uur in Emmer-Compascuum Allerheiligen

Zaterdag 2 november
Allerzielen
Gezusters Wielage, Minie Wubkes-Többen, ouders Cramer-Tubben, ouders
Hake-Cramer, ouders Linneman-Rass, ouders Heller-Benes, echtpaar
Vedder-Wehkamp, Wout Verwer, ouders Steenhuis-Rolfes en dochter Lia,
ouders Wehkamp-Alberts, Lies Hartmann, fam. Hartmann-Hartmann, Gerard
Koiter, Annie Tieben-Arling, Wim Wehkamp, Lenie Berends-Heijne, ouders
Berends-Peters, Alberdina Berends-Lippold, Karin Drent, Lies GrieminkSchulte, Siny Linnemann-Dieters, ouders en grootouders Linnemann-Kuhl,
Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, fam. LinnemannDrees, ouders Heller-Bols, ouders Moorman-Kuhl, Jan Pruim, ouders TibenRobben, ouders Feringa-Hake, Hennie Feringa en Erwin, Hendrik Dijck,
ouders Dijck-Schulte, Gretha Gepken-Muter, fam. Gepken-Linneman, ouders
Berends-Hölscher, fam. Nijzing-Heller, ouders Berends-Lippold, ouders
Tubben-Keizer, ouders Wehkamp-Keuter, Henk Wubbels, Hendrik Heller, fam.
Heller-Ottens, fam. Bernard Heinrich Hake, Herman Mencke, overl. ouders van
Vliet-Heijnen, ouders Berens-Wehkamp en overl. kinderen, ouders SuelmannBerends, fam. Kuhl-Gebben, Rudolf Hartmann, Maria Gesina HartmannGerdes, Hennie Hartmann, Herman Hartmann, Marietta Hartmann, Frits
Schoenmaker, Johan Heller, Mevr. Groen-Linnemann, ouders Hartmann-Exel,
Abel Rolfers en dochter Heleen, Johann Hermann Schulte en Maria SchulteAbelen, overl. familie Schulte-Lubbers, ouders Lubbers-Schulte, Hendrik
Cramer en ouders, ouders Hake- Cramer, Karin Drent, Engel Kuhl-Rolfes,
Anna Helena Pruim-Tiben.
Donderdag 7 november
Hendrik Dijck.

Ouderenviering

Zaterdag 9 november
Ouders Hake-Cramer, ouders Linneman-Rass, Engel Kuhl-Rolfes, Johan
Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker, Jan Hartmann, Anna Helena
Pruim-Tiben, Annie Greve-Gepken.

Klaverblad
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Zaterdag 16 november
Ouders Hake-Cramer, Lenie Berends-Heijne, Engel Kuhl-Rolfes, vader
Heller, Jan Hartmann, Anna Helena Pruim-Tiben, Mevr. Groen-Linnemann,
Maria Margaretha Lingenaar-Heller, Annie Greve-Gepken.
KOSTERS
G. Wolken
M. v.d. Aa
S. Siekman

0591-349033
0591-349144
0591-859762
FAMILIE BERICHTEN

Overleden:

Annie Greve-Gepken
* 27-05-1957

† 29-08-2019

We wensen haar familie Gods steun en kracht toe.
KOFFIEDRINKEN
Zondag 27 oktober is er na de viering
weer gelegenheid om
een kopje koffie te drinken in de parochiezaal.
OUDERENVIERING
Op donderdag 7 november
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.
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

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

Van harte

feliciteren

SCHOONMAAK KERK
14 november
12 december
9 januari

groep 1 en 2 ( grote schoonmaak)
groep 1
groep 2 (2020)

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
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 - 19.30 uur of telefonisch
0591-349051
ALLERZIELEN
2 november is de dag waarop alle gestorvenen
worden herdacht. Ook in onze kerk zal er een
viering zijn van Allerzielen, waarin wij alle
overledenen herdenken en heel in het bijzonder
de overledenen van het afgelopen jaar.
We noemen hun namen en ter gedachtenis
steken we een kaars aan voor ieder van hen.
Aan het eind van de viering krijgt u een
grafkaars aangeboden en gaan we in processie
naar het kerkhof. Daar staan we eerst nog een moment stil bij de kapel om
de viering af te sluiten. Daarna kunt u de kaars naar een graf brengen.
Zaterdag 2 november om 19.00 uur
in de St Josephkerk te Barger Compascuum.
Wij nodigen u van harte uit deze viering bij te wonen.
Omdat Pastoor Okonek in deze viering voorgaat, zal er een
eucharistieviering zijn.
Werkgroep Zorg voor Rouwenden
Klaverblad
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Doorndistel 16
Klazienaveen
Tel: 0591-312223
www.woonsfeerheine.nl

Klaverblad
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EMMER-COMPASCUUM – LOCATIE ST. WILLEHADUS
Kerk en Parochiehuis:
Hoofdkanaal O.Z. 82 A
7881 CN Emmer-Compascuum
Telefoon: 0591-351351
Website: www.mariahertoginvandrenthe.nl
Voor alle betalingen:
NL25 RABO 0330 6792 01
t.n.v. RK Parochie Maria,
Hertogin van Drenthe St. Willehadus

LOCATIERAAD
Mailadres: willehadus.mhvd@gmail.com

Voorzitter:
Gebouwen/Vicevoorzitter:
Secretaris:
Budgethouder:
Kerkhofbeheer:
Diaconie:
Liturgie/parochie-opbouw:
Catechese:

Erik Meijer
Allidus Ahlers
Vacant
Tineke Koop
Joh Heine
Mariëlle Oost
Henk Zwart
Vacant

06-51479189
0591-354093
0591-351643
0591-351905
0591-353036
0591-351105

REDACTIE EN LOCATIEBUREAU
Mailadres: lb.willehadus.mhvd@gmail.com

UITVAARTLEIDER
Dhr. B. Zomer
tel: 06-53188727
RK. Begrafenisvereniging Sint Barbara
Website:
http://rksintbarbara.nl
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zondag 20 oktober
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam.
Mulder-Wolters, Bé Möller, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Pastoor
Franciscus Antonius Sturkenboom, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst,
Klaas de Vries en Annie de Vries-Twickler, Renk Kuper, Jan Geert Meijer,
Henk Scheven, Heinrich Theodor Langen, Taeke Graafsma, Herman Heijnen.
Zaterdag 26 oktober
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters,
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Maria Gesina Heijne-Wessel,
overl. ouders Over-Groen, Willem Hendrik Berends, Renk Kuper, Hennie en
Riet Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, Rika Harms-Schulte, Marlies
Snuverink-Sturre, Taeke Graafsma, Herman Heijnen.
Vrijdag 1 november Allerheiligen en zaterdag 2 november Allerzielen
Greetje Schulte-Heller, Helena Alida Harms-Ophof, Theo van Mensvoort,
overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. Mulder-Wolters, Bé
Möller, alle overl. van de fam. de Roo-Berends, Theresa de Roo, Maria
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Jan Kasper Heijne en Maria Gesina HeijneWessel, Albert en Herman Heijne, ouders en grootouders Wessel-Hempen,
Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo, Ina Schuur-Wilts, Henderikus
Herbers, Willem en Herman Buurman, Johann Hermann Spijker, ouders
Thole-Kloppenburg, Theo Bentlage en echtgenote, Rudolf Tiben en Helena
Tiben-Heller, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros,
Lenie Arling, Jan Geert Meijer, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida
Ellermann-Robben, Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, Geert Harm
Thole, Hennie Bredek, Geert Hendrik Mensen en Roelofje Mensen-Lange,
Anna Geertruida Thole, Lenie Bentlage-Tieben, Theodor Bentlage en
echtgenote, Theodor Tieben en echtgenote, Heinrich Theodor Langen, Geert
Zaan en Maria Tekla Zaan-Albers, Taeke Graafsma, Diny Geerdink, Maria
Margaretha Ahlers-Hoesen, Jacobus Adrianus Saris. Hendrik Trip en Engelina
Trip-Welling, Boelie Rouw, fam. Geerdink-Jansen, Jozef Sturre, Enno en
Greet Timmer, Gerard Mensink, Truus Over-Meijer, Hendrik Koop en Annie
Koop-Schoemaker, ouders de Groot-Kaiser, Diny Hendriks, Bernadine
Heijnen-Scheven, ouders Tubben-Buurman, Maria Margaretha Ahlers
Hoesen, Herman Heijnen, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen.
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Zondag 10 november
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters,
Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Maria Wilhelmina
Wolthuis-Weghorst, Ria Teiken, ouders Teiken-Schulte, Renk Kuper, fam.
Kuper-Wolbers, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Ria Kaijser-Dijck, Taeke
Graafsma, Herman Heijnen.

Zondag 10 november is er na de Eucharistieviering van 10.00 uur
weer koffiedrinken in het parochiehuis.
Iedereen is van harte welkom.
Zondag 17 november
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam.
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Willem
Hendrik Berends, Johan Herman Thole, Renk Kuper, Hennie en Riet DeimanDekkers, Gradus Welling, Jan Geert Meijer, Johan Bernard Ellermann en
Maria Aleida Ellermann-Robben, Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve,
Henk Scheven, Hennie Bredek, Tonny Bentlage, Marlies Snuverink-Sturre,
Maria Margaretha Ahlers-Hoesen, Taeke Graafsma, Herman Heijnen.
KOSTER VAN DE WEEK
ma 14 okt
ma 21 okt
ma 28 okt
ma 4 nov
ma 11 nov
ma 18 nov

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

zo 20 okt
zo 27 okt
zo 3 nov
zo 10 nov
zo 17 nov
zo 24 nov

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

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

PAROCHIEBUREAU
OKTOBER

NOVEMBER

Klaverblad

ma 21 okt
do 24 okt
ma 28 okt
do 31 okt
ma 04 nov
do 07 nov
ma 11 nov
do 14 nov
ma 18 nov
do 21 nov

Tiny Hogenbirk
Christa Schut
Tonny Thole
Bernadette de Roo
Tonny Thole
Stuurgroep
Bernadette de Roo
Tilda Heine
Tiny Hogenbirk
Christa Schut

Emmer-Compascuum
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MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR
DATUM
zo 20 okt
za 26 okt
vr 01 nov
za 02 nov
zo 10 nov
zo 17 nov

MISDIENAAR/ACOLIET
Astrid Bolk
Rianne Hoesen
Jo Ann Loves
Annemiek Bos
Sander Bos
Allerzielen, Gebedsviering geen acol.
Chantal Witteveen
Astrid Bolk
Rianne Hoesen

LECTOR
Erik/Diny Jolien Dijck
Ria de Vries
Janique Dijck
Avondwakegroep
Jorinde Wessel
Erik/Diny

BLOEMVERSIERING
Gr 3
Gr 4
Gr 5

Greetje Rengers
Liezet Mouris
Maria Spijker
Mieke Tromp
Lena Mencke
Maureen Nie

14 okt

t/m

27 okt

28 okt

t/m

10 nov

11 nov

t/m

24 nov

0591-354229
06-49417006
0591-353482
0591-354507
0591-349057
0591-346365

KERKSCHOONMAAK
Groep 2
Groep 1

14 okt t/m 18 okt
09 dec t/m 15 dec
PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN

Groep 3
Groep 1
Groep 2
Groep 3

14 okt
28 okt
11 nov
25 nov

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

18 okt
01 nov
15 nov
29 nov
KVE

Dinsdag 15 oktober
Op deze avond komt er een diëtiste
over lekker en verantwoord eten vertellen.

Alle bijeenkomsten zijn in ons Parochiehuis en beginnen om 19.30 uur
GRAAG TOT DAN!

Klaverblad
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CONTACTMIDDAG
Op dinsdag 5 november
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
FAMILIEBERICHTEN
Overleden
Op 10 september is overleden onze medeparochiaan

Jozef Kaiser
Op zondag 15 september was voor hem de avondwake,
waarna er gelegenheid was om afscheid te nemen en te
condoleren. De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.
Dat hij mag rusten in vrede.
We wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies.
********************************
Joh en Tilda Heine zijn verhuisd van
Oosterdiep WZ 29 naar Spindel 20
7881 BG Emmer Compascuum.
0591-351905, jheine@kpnmail.nl
We wensen hen een heel goede tijd op hun nieuwe
adres.
JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 22 NOVEMBER

M.H. Welling - Fehrman

Valkenveld 86

7827HB

Emmen

20-11-1937

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.
Klaverblad
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EUCHARISTIEVIERING OP WOENSDAG IN PAROCHIEHUIS
Vanaf 6 november tot en met april, is de wekelijkse Eucharistieviering op
woensdag om 19.00 uur weer in ons Parochiehuis. Het is een korte
inspirerende Eucharistieviering waarin onze pastoor Okonek voorgaat.
We nodigen iedereen uit om een keer mee te komen vieren in dit rustmoment
midden in de week. Na de viering is er, voor wie wil, koffie in ons Parochiehuis.
U bent van harte welkom.
OPROEP KNIEPERTJES BAKKEN
Vanaf woensdag 6 november starten we weer met kniepertjes bakken voor
de kerstmarkt.
Op de woensdagen 6, 13, 20, 27 november en 4 december worden er
kniepertjes gebakken ‘s middags van 13.30 tot 16.00 uur en ‘s avonds van
19.00 uur tot 21.30 uur.
Voor het bakken zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen.
Indien u op één van deze woensdagen tijd heeft, geef dat dan op
zaterdagmorgen door aan de stuurgroep. Dit kan door even langs te komen
op zaterdagmorgen in het Parochiehuis (de koffie staat klaar) of door
telefonisch contact op te nemen op zaterdagmorgen tel: 0591-351351
We hopen dat er weer veel bakkers zijn, jong en oud, zodat we met elkaar
weer een grote hoeveelheid kniepertjes kunnen bakken.
René Berendsen, Jenneke van den Heuvel, Erik Meijer,
Geert-Jan Mulder en Henk Zwart
DOPEN TIJDENS EUCHARISTIEVIERING OP ZONDAG
Op zondag 10 november zal tijdens de eucharistieviering van 10.00 uur,

Anna Maria Veerle Peters
gedoopt worden.
Als ouders hun kindje laten dopen vertrouwen
ze het toe aan Gods bescherming en liefde.
Door het doopsel wordt Veerle ook opgenomen
in de brede kerkgemeenschap.
Het is dus heel mooi dat de doop plaatsvindt
tijdens de Eucharistieviering in onze St.
Willehaduskerk waar wij als parochianen, als
parochiegemeenschap, bij aanwezig kunnen
zijn.
We hopen dat we deze doop met velen mogen vieren.
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OPROEP DIRIGENT
Het RK-koor Enjoy heeft na vertrek van vorige dirigent weer (tijdelijk) nieuwe
dirigent gevonden. Op 30 november zullen we voor de eerste keer met onze
nieuwe dirigent zingen in de Eucharistieviering van 19.00 uur.
Onze huidige dirigent heeft aangegeven dat hij tijdelijk, zolang wij nog geen
andere dirigent hebben, ons zal begeleiden.
Daarom hierbij een oproep voor een nieuwe dirigent. Wij zoeken iemand die
naast dirigeren, ook het keyboard kan bespelen. Als u iemand weet die dat zou
kunnen, horen we dat graag zodat we contact kunnen opnemen.
Contactpersoon Enjoy: Henriette Bolk 06-15061067
ALLERHEILIGEN-VIERING
Op vrijdagavond 1 november om 19.00 uur is de eucharistieviering van de
Parochie, Maria Hertogin van Drenthe ter ere van het hoogfeest van
Allerheiligen in onze kerk in Emmer Compas.
U bent van harte welkom in deze feestelijke viering!
ALLERZIELEN IN HET LICHT 2019
Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop alle gestorvenen
worden herdacht. Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november
gevierd op de dag na Allerheiligen. Met een viering, bidden en het branden van
kaarsen en ook kerkhofbezoek en versiering van graven met bloemen
Ook onze parochie gedenkt, met name en in het bijzonder de overleden
parochianen, die een kerkelijke viering hebben gehad in het afgelopen jaar,
vanaf 2 november 2018 tot 2 november 2019.
Maar ook alle andere overledenen van dit jaar en van alle voorgaande jaren
worden herdacht.
Dit gebeurt met de Allerzielenviering op zaterdag 2 november om 19.00 uur.
Aan het eind van de viering gaan we in processie naar het kerkhof, die
daarvoor speciaal verlicht wordt, en kan eenieder op het graf van zijn/haar
dierbaren een lichtje plaatsen. Graflichtjes bij de kerk verkrijgbaar € 1,U bent van harte welkom!
Klaverblad
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KERK ’s MIDDAGS OPEN OP ALLERZIELEN
Op zaterdag 2 november is i.v.m. Allerzielen,
vanaf 14.00 uur tot aan het begin van de Allerzielenviering om 19.00 uur,
onze R.K. Kerk (Hoofdkanaal O.Z. 82) open.
Dan is iedereen van harte welkom om even de kerk binnen te lopen,
even te zitten, stil te zijn en zo u wilt een kaarsje te ontsteken ter
nagedachtenis aan een dierbare overledene.
Vanzelfsprekend is iedereen óók van harte welkom in de Allerzielenviering
die begint om 19.00 uur.
ALLERZIELEN 2019
In de avondwake van Allerzielen herdenken we ál onze dierbare overledenen
en wij noemen met eerbied de namen van onze overleden medeparochianen
en oud-parochianen die het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan:

en wij denken aan állen van wie wij afscheid moesten nemen.
We vertrouwen dat zij thuis zijn gekomen in het Licht.
Klaverblad
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KERSTMUSICAL
Zet het vast in de agenda:
ZONDAG 8 december 15.00 uur kerstmusical
in de St. Willehaduskerk te Emmer Compas
We hebben weer veel enthousiaste spelers,
speelsters, zangers en zangeressen die meedoen.
Kortom het wordt een compleet feestje waarbij u
zeker met het kerstgevoel naar huis gaat.
We hebben dit jaar koninklijk bezoek.
Bent u al nieuwsgierig en wordt u al enthousiast?
Zet de datum dan in uw agenda, want de musical van Emmer Compascuum is
al niet meer weg te denken in de kersttijd. Ieder jaar is het verhaal weer totaal
anders omdat het geschreven wordt door eigen parochianen. Entree gratis.
Dus kom en wees op tijd om te genieten van een prachtig spektakel.
Aansluitend (tegen 16.00 uur) start de kerstmarkt.
OPROEP KERSTSPULLEN KERSTMARKT
Voor de kerstmarkt van 10 december zijn we nog op zoek naar (2 e-hands)
kerstspullen. Hebt u nog kerstballen en kerstversiering die u toch niet meer
gebruikt? U kunt het inleveren bij het parochiebureau
✓ op maandag- en donderdagmorgen van 11.00 – 12.00 uur
✓ op zaterdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur.
KERST & WINTER HANDWERK VOOR DE KERSTMARKT
Voor de kerstmarkt kunt u ook nog nieuw gebreide sloffen, handschoenen,
sjaals en truien inleveren. Ook gehaakte kerstspullen, andere kerst- en winter
knutselwerken, zelfgemaakte versieringen voor de kerstboom
of kersttakken zijn welkom.
U kunt al deze spullen brengen op de openingstijden
van het parochiebureau.
(maandag- donderdag 11.00–12.00 uur
en zaterdagmorgen van 10.00–12.00 uur)
OPBRENGST COLLECTE OEC STARTVIERING
De collecte in de oecumenische startviering op 8 september heeft het mooie
bedrag opgeleverd van € 275,- !! Dit bedrag is overgemaakt naar “De Wilde
Ganzen “voor het project in Zambia voor onderwijs voor kinderen en educatie
voor volwassenen, zodat mensen in staat worden gesteld om uit de armoede
te komen en voor hun eigen inkomen kunnen gaan zorgen.
Hartelijke dank aan alle gulle gevers!
Klaverblad
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TAXIPASTORAAT
Vandaag haal ik als eerste ritje een man op bij het
station in Emmen die naar een andere wijk in
Emmen mag. Hij vertelt me meteen zijn naam en
dat ik maar eens op Facebook moet kijken wie of
hij is. Dan rollen de ene naar de andere moppen
eruit en lig ik echt in een deuk en de tranen wellen
gewoon op. Heb weer, één of andere klant die
denkt dat hij een stand-op komediant is…
maar een mooi begin van deze werkdag.
Ik haal drie oudere dametjes op bij de dagbesteding. Drie rollators waar ik even
mee worstel om ze achter in de auto te krijgen. ’Zo, zeg ik ‘’ de hele auto vol
met dames’. Dat horen de dames graag want ze beginnen meteen te
kwebbelen en we lachen wat af onderweg. Eén krijgt de gordel niet los en ik
zeg, ‘ik moet even over u heen’. ‘Och je moet toch wat mee maken met die
ouwe wijffies’ zegt er één, de rest schiet weer in de lach. De dame geeft me
een hand en dankt me voor de vriendelijke en fijne rit, weer een cadeautje
denk ik dan…
Ik mag het ‘paardenvrouwtje’ halen zie ik. Een klein vrouwtje van dik in de 80
die gedurende de warmere maanden in een chaletje woont in Emmen met
Shetlander pony’s om haar heen. Ze gaat er vaak met ons op uit en ook nu
weer even naar de snackbar waar ze al jaren komt om koffie te drinken met
een vriendin en wat boodschapjes te halen en natuurlijk een kroketje. Prachtig
om te zien hoe actief ze nog is en hoe of ze in het leven staat.
Dan haal ik een man van een jaar of 50 op die terminaal ziek is en in een
rolstoel zit. Ik heb hem wel vaker in de rolstoelbus. Hij vertelt me nu in De Horst
te zitten en dat hij even naar zijn flatje moet in Ter Apel, die moet namelijk
leeggehaald worden. Helaas schijnt hij niet voor langere tijd in de Horst te
kunnen verblijven en ook nog eerst richting Musselkanaal te moeten. Hij is nog
‘te goed’ om een vast plekje te krijgen waar hij uiteindelijk mag overlijden. Wat
een verhaal denk ik, heb je al zo veel aan je hoofd en kom je door de
omstandigheden niet op vast plekje terecht. ‘Een gevecht met de instanties’ zo
omschrijft hij. Toch nemen we monter afscheid en wens ik hem alle goeds toe,
ik kom je vast wel weer tegen.
Even alleen in de auto kijk ik om me heen en valt het me ineens op, wel vaker
trouwens, hoeveel mensen er zuur kijken alsof al het leed van de wereld op
hun schouders ligt. Jongens lach eens denk ik dan bij mezelf, maak het jezelf
en de mensen om je heen eens wat gemakkelijker….
Ook vandaag weer een zingend afscheid. Drie oudere dames bij de Hema
waarvan eentje me 10 cent geeft als fooi. Voor de kinderwagen zegt ze. Nou
daar begin ik niet meer aan zeg ik, ik zing wel een liedje. Ik begin en de rest
volgt, heerlijk toch.
Alle goeds, Harry Fecken
Klaverblad

Emmer-Compascuum

Pagina | 29

ELKE STEM TELT….. dus
Houdt u/jij van zingen en gezelligheid?
Zing dan mee in een van onze koren.
Als u/jij een keer mee wilt kijken bij een van de koren kan dat ook. De
repetitieavonden staan hieronder en zijn altijd in ons Parochiehuis. We hopen
net als vorig jaar dat we bij elk koor weer nieuwe leden mogen begroeten.
Dus als u/jij nog twijfelt kom dan eens naar de repetitie van één van de koren
Enjoy (jongvolwassenen) donderdag 19.30 – 21.30 uur
Inter Nos (dameskoor)
woensdag 19.30 – 20.45 uur
St.Caecelia (herenkoor) dinsdag 19.00 – 20.30 uur
Voor meer info kun je ook contact opnemen met de stuurgroep op
zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur tel: 0591-351351

Ons jeugdkoor Xtra-Eigen-Wijs
(kinderen/jongeren)
Zal vanaf nu projectmatig repeteren op de woensdagavond van
18.15 –19.00 uur. In het Klaverblad kunnen jullie zien wanneer we repeteren
en voor welke viering we gaan repeteren.
We gaan nu oefenen voor de viering van 10 november.
Een gezinsvieringviering in samenwerking met
basisschool de Hoeksteen met als thema:
Zorg voor ouderen en armoede.
Natuurlijk mogen we dan ook onze lampion meenemen,
voor de St. Maarten optocht door de kerk.
Ook St. Maarten was iemand die zorg had om mensen die het slechter
getroffen hadden dan hij, want deelde hij niet zijn mantel en geld
met een arme zwerver die voor de stadspoort zat?

We oefenen op de volgende data:
16 en 30 oktober en op 6 november.
Als je mee wilt doen neem dan contact op met Ina Heijnen tel: 0591-354116,
of even een appje naar Sandra Heijnen tel: 06-31393640. Of kom maar langs.
NIEUWS VAN DE HOEKSTEEN
We hopen dat u weer uw oud papier voor ons wilt
bewaren De container staat op parkeerplaats voor onze
kerk: De container staat er op 15 en 16 oktober
dinsdagmorgen van ± 08.00 uur tot ± 17.00 uur en
woensdagmorgen ± 08.15 uur tot ± 13.00 uur
Klaverblad
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Willie en Jannet
 Dijck

Kanaal A NZ 100

Emmer-Compascuum
Tel: 06-50206237







Nieuw-Weerdinge


Emmer-Compascuum

Ter Apel

Woensdagmorgen:
Donderdagmorgen:

Donderdagmiddag:
Vrijdagmorgen:
Zwartemeer
Vrijdagmiddag:
Musselkanaal
Zaterdagmorgen:
Emmer-Compascuum
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KLAZIENAVEEN – LOCATIE HEILIGE HENRICUS
Kerk en Parochiebureau:
Stellingstraat ZZ 4
7891 JA Klazienaveen
Telefoon: 0591-649071
Website: mariahertoginvandrenthe.nl
Voor alle betalingen
NL30 RABO 0125 7013 30
t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe
H. Henricus

LOCATIERAAD
Mailadres: henricus.mhvd@gmail.com
Voorzitter:
Secretaris:
Budgethouder:
Catechese:
Diaconie:
Gebouwen:
Liturgie:
Communicatie/Parochie-opbouw:

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

0591-314493
0591-349580
0591-317268
0591-315252
0591-312080
0591-314698

REDACTIEADRES EN LOCATATIEBUREAU
Mailadres: lb.henricus.mhvd@gmail.com
CONTACTGEGEVENS UITVAARTVERENIGING IN CHRISTO SALUS
Website:
www.uitvaartzorgics.nl
Mailadres:
leden@uitvaartzorgics.nl
Tel. ledenadministratie:
06-28660516 of 0591-312499
MELDEN STERFGEVAL
Bij een sterfgeval kunt u zich in verbinding stellen met:
uitvaartleider H.J. Harmes
tel: 0591-394528 mob: 06-22480061 b.g.g.
E.Seubers-Wittendorp tel: 0591-707101 mob: 06-38965889
Klaverblad
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zondag 20 oktober
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, overl.
ouders Heijnen-Wittendorp, Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der
Werf-Tieben en Henk van der Werf, Jan Roufs, Bennie Heidotting en Griet
Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus Plas, Hermanus Lingenaar, Johannes
Bernardus Wesseling, Johannes Hermannus Laurensius de Vries, Jan Berend
Lambers.
Zaterdag 26 oktober
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Maria
Catharina Speller-Siekman, overl. ouders Wübkes-Lange, overl. ouders
Heijnen-Wittendorp, 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, Jan Berend Lambers.
Vrijdag 01 november

Eucharistieviering Maria, Hertogin van Drenthe
om 19.00 uur in Emmer-Compascuum Allerheiligen

Zaterdag 2 november
Allerzielen
Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Pastoor
Middelkoop, Herman Heinrich Cosse en Helena Cosse-Koop, Jan Koop en
Lies Koop-Schepers en zoon Gerard Koop, Pastoor Swart, Martinus Prinsen
en Maria Aleida Koop, overl. ouders Tenfelde-Prinsen en overl. kinderen, Joop
Wübkes, overl. ouders Velt-Honig, overl. ouders Wübkes-Lange, Harm
Kolmer, overl. ouders Muller Wesseling, Sophia Maria Magdalena van der
Werf-Tieben en Henk van der Werf, Jan Roufs, overl. ouders Valke-Tholen,
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus Plas, Marie
Kloppenburg en overl. fam. Herman Berens, Sophia Maria Magdalena van der
Werf-Tieben en Henk van der Werf, overl. ouders Bruins-Arling, Johannes
Bernardus Kolmer en Margaretha Aleida Kolmer-Kramer, Maria Regina HellerWehkamp, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Tinie Robben-Valke,
Gerhardus Albertus Plas, Jan Berend Kolmer, Hermanus Lingenaar, Johannes
Bernardus Wesseling, Johannes Hermannus Laurensius de Vries, Jan Berend
Lambers, Gerard Haverkort en overl. ouders Arling-Peters en hun overl.
kinderen.
Zondag 03 november
Marie Kloppenburg en overl. fam., Herman Berens, Sophia Maria Magdalena
van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, overl. ouders Bruins-Arling,
Johannes Bernardus Kolmer en Margaretha Aleida Kolmer-Kramer, Maria
Regina Heller-Wehkamp, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Tinie
Robben-Valke, Gerhardus Albertus Plas, Jan Berend Kolmer, Hermanus
Lingenaar, Johannes Bernardus Wesseling, Johannes Hermannus Laurensius
de Vries, Jan Berend Lambers.
Klaverblad
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Zondag 10 november
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, Jan Berend Lambers.

Na afloop is er koffiedrinken in de parochiezaal.
Maandag 11 november

16.30 uur Sint Maarten

Zondag 17 november
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen,
Johan Schiphouwer en zoon Peter, Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena
van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Jan Roufs, overl. ouders ValkeTholen, Lubertus Beukers en Maria Magretha Hemel en Johannes Hermannus
Hemel en overl. fam., Bennie Heidotting en Griet Heidottin-Peters, Gerhardus
Albertus Plas, Johannes Hermannus Laurensius de Vries.
OUDERENVIERING
Op woensdag 06 november
is er om 10.00 uur in de Dillehof voor de
bewoners van de Dillehof en de Melde een
viering. Tevens worden dan de overledenen
van de Dillehof in het afgelopen jaar herdacht.
U bent van harte welkom.
CONTACTMIDDAG VOOR OUDEREN
Dinsdag 19 november is er de contactmiddag voor ouderen.
De eucharistieviering begint om 14.00 uur in de kapel en aansluitend
is er weer gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kop koffie of
thee. Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer,
dan kunt u contact opnemen met mij.
Iedereen is van harte welkom.
Leo Mensen.tel:0591-317060
Noteert u alvast volgende contactmiddag is 17 december.
FELICITATIES
Wij willen allen die de komende periode iets
te vieren hebben,
namens de parochie, van harte feliciteren.
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KOSTER VAN DE WEEK
14 okt
21 okt
28 okt
04 nov
11 nov
18 nov

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

20 okt
27 okt
03 nov
10 nov
17 nov
24 nov

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

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

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK
zo 20 okt
za 26 okt
za 02 nov
zo 03 nov
zo 10 nov
zo 17 nov

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

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

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
Datum
di 22 okt
di 29 okt
ma 04 nov
di 05 nov
di 05 nov
zo10 nov
di 12 nov
vr 22 nov

Tijd
09.30 uur
13.30 uur
09.30 uur
19.00 uur
19.00 uur
20.00 uur

Gelegenheid
Mantelzorg
Kaarten
KBO
Zonnebloem
Redactie Klaverblad
Koffiedrinken parochiezaal.
Locatieraad
Ceciliafeest

NIEUWS VAN DE SCHOLEN
OUD PAPIER MIDDELKOOPSCHOOL
De container staat doorlopend aan De Strijp
in het tuinbouwcentrum.
OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL
De container staat achter Top1Toys.
Tijdens de openingsuren kunt u uw papier daar brengen.
OVERLEDEN
Op 09 september

Jan Berend Lambers
85 jaar, Jhr. De Jongestraat 34.
Wij wensen de familie veel kracht. Dat hij mag rusten in vrede.
Klaverblad
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KAARTEN
Dinsdag 22 oktober ie er weer kaartmiddag. 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
ALLERZIELEN
Zaterdagdagavond 2 november om
19.00 uur is er in onze kerk een
gebedsviering waarvoor u allen wordt
uitgenodigd om de parochianen die
ons in het achterliggend jaar zijn
ontvallen te gedenken.
Biddend zullen hun namen worden genoemd en ontsteken we een kaars als
teken dat wij over de grens van de dood met onze dierbare overledenen
verbonden zijn, als teken dat zij mogen leven in het Eeuwig Licht van God.
De werkgroep “Omzien naar Elkaar” en “de Avondwake groep” gaan voor in
deze dienst. Verdere medewerking wordt verleend door het Henricuskoor
o.l.v. dirigent H. van Os.
DE OECUMENISCHE WERKGROEP
"sint maarten, sint maarten, de koeien hebben staarten"
Op 11 november aanstaande is het zover. Het is wat eerder donker en de
lichten van de lampions gaan weer aan. Daarom organiseert de
Oecumenische Werkgroep in samenwerking met de Handelsvereniging
Klazienaveen op 11 november om 16:30 een prachtig moment in de RK
H. Henricuskerk in Klazienaveen, waarin we met elkaar gaan zingen.
Daarnaast hebben wij vernomen dat
Sint Maarten zelf ook aanwezig zal zijn

🙂

Aansluitend is er een optocht met muziek
door het centrum en daarna krijgt iedereen
een tasje met snoep.
Iedereen is van harte uitgenodigd.
De inloop in de kerk is vanaf 16.15 uur.
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KERSTBELEVINGSTOCHT
De Oecumenische werkgroep organiseert op 14 december weer een
Kerstbelevingstocht, het begint om 16.30 uur en iedereen is van harte
welkom. De tocht gaat langs alle kerken in Klazienaveen en we starten bij de
RK Henricuskerk.
Onderweg hebben we meerdere locaties waar het Kerstverhaal uitgebeeld zal
worden met koren, stands, herders, schapen en uiteindelijke de stal met Maria
en Jozef.
De lengte van de tocht is 2100 meter en gaat over een goed begaanbare weg.
In elke kerk is iets te zien of te horen om zo, als voorbereiding op het Kerstfeest
deze tocht te maken. Verdere info zal ook in het volgende Klaverblad staan.
Info Albert Bruinewoud
BELANGRIJKE MEDEDELING
We praten al jaren over de terugloop in de kerkgang. We zien dat ook wekelijks
bij de viering. De mensen die in de kerk zijn, zitten altijd heel verdeeld door de
kerk. Dit is voor de voorganger geen prettige situatie. Hij of zij moet in hun
verhaal de gehele kerk afspeuren om het contact met de mensen te houden.
Daarom is de locatieraad voornemens het volgende besluit te nemen.
We gaan de achterste banken met een koord afsluiten voor gebruik. Dit
betekent dus dat een ieder die gewend is om daar te zitten verder naar voren
moet om een plaats gaan zoeken. Op deze manier hopen we dat de mensen
die in de kerk zijn, dichter bij elkaar komen en er een hechtere
geloofsgemeenschap ontstaat.
Dit besluit willen we niet zomaar nemen. We willen dit per 1 januari 2020 gaan
invoeren, tenzij u daar gegronde bezwaren tegen maakt.
U kunt deze bezwaren kenbaar maken door dit voor 1 december door te geven,
per E-mail naar fkuperhome@hetnet.nl of per telefoon naar 0591-314493
(graag na 18:00 uur)
Als er per 1 december geen of niet voldoende gegronde redenen zijn
aangevoerd, wordt de afsluiting per 1 januari 2020 een feit.
DE OECUMENISCHE WERKGROEP KLAZIENAVEEN PRESENTEERT
In het Apostolische Gebouw (Evenaar 19) in Klazienaveen wordt op
27 oktober aanstaande namens de Oecumenische Werkgroep een concert
gehouden met het thema 'Tijd". Voor alles is een tijd en daarom is er ook een
tijd voor muziek. Het concert begint om 15:00. Marc Bruinewoud zal tijdens dit
concert u als luisteraar meenemen in de wereld van "Tijd". Daarnaast zullen
ook Joeri Vinke en Care Free '16 o.l.v. Henk van Os spelen en zingen tijdens
dit prachtige concert. Er is geen entree, maar er is aan het einde van het
concert een collecte bij de uitgang.
U bent allemaal van harte uitgenodigd om te komen luisteren.
Klaverblad
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ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA
Kerk en Parochiebureau:
De Hoven 8
7894 BT Zwartemeer
Telefoon: 0591-769144
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
Mailadres:
antoniusvanpadua.mhvd@gmail.com
Voorzitter
Secretaris
Budgethouder
Onderhoud
Catechese
Liturgie
Kerkhofbeheer
Kerkhofbeheer

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

06-55335742
0591-531161
0591-318374

0591-318593
06-15212263

Marianne Keurs tel: 0591-349088 is contactpersoon voor catechese en
liturgie totdat we deze functies ingevuld hebben.
REDACTIEADRES EN LOCATIEBUREAU
Mailadres: lb.antoniusvanpadua.mhvd@gmail.com
BEZORGING
De Hoven 15

tel: 0591-313585

ADM. BEGRAAFPLAATS + FONDS UITVAARTVOORZIENING
Annet Harms
mailadres: FUV.mhvd@gmail.com

Klaverblad
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zaterdag 19 oktober
Mevr. Sandten-Suelmann, ouders Siebers-Siebum, overl. leden van het
Gemengd koor, ouders Lohuis-Lippold en zoon Jan, ouders Peters-Falke en
zoon Johan en fam., ouders Immink-Kolmer en zonen Geert en Harrie,
Willem Strijker.
Zaterdag 26 oktober
Lies Peters-Heidotting, Sientje Siebum-Nusse, ouders Siebers-Siebum,
ouders Hennie Bruins en Lies Bruins-Linneman en dochter Sientje.
Vrijdag 01 november

Eucharistieviering Maria Hertogin van Drenthe
om 19.00 uur in Emmer-Compascuum Allerheiligen

Zaterdag 02 november
Omzien Naar Elkaar om 1
Hendrik Peters, Gerrit en Triena Louwes, pa en ma Fühler-Bernsen,
Gré Schoonbeek-Lambers, Willem en Tiny Wolken, Lies Peters-Heidotting,
fam. Heidotting, fam. Peters, ouders Siebum-Bürmann en Anita, ouders
Tieck-Rocks en kinderen, Gradus van Ommen, ouders Peters-Houtman en
kinderen en kleinkinderen, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman,
Berry Schepers, ouders Lohuis-Lippold en zoon Jan, ouders Peters-Falke en
zoon Johan en fam., Mia Santing-Abeln.
Zaterdag 10 november
Fam. Lübbers-Helle, Lies Peters-Heidotting, mevr. Sandten-Suelmann,
pa en ma Post, ouders Siebers-Siebum, Gré Schoonebeek-Lambers.
Zaterdag 16 november
Ouders Siebum-Nusse, Lies Peters-Heidotting, ouders Siebers-Siebum.
OUDERENVIERING

Woensdag 30 oktober 14.00 uur
Is er een woord en communieviering voor ouderenviering.
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
Klaverblad
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COLLECTE
Datum
19 / 20 oktober
09 / 10 november

Collecte
Missiezondag Pauselijke Missiewerken: PMW
Zondag voor de Oecumene (Willibrordzondag)
KOSTER VAN DE WEEK

21 okt
28 okt
04 nov
11 nov
18 nov

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

20 okt
27 okt
03 nov
10 nov
17 nov
24 nov

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

0591-31 34 72
0591-31 65 78
0591-31 32 82
0591-31 34 72
0591-31 65 78
0591-31 32 82

ACOLIETEN
19 okt
26 okt
02 nov
10 nov
16 nov

Peter v/d Weide
Wander Snippe
Omzien Naar Elkaar
Bertha Heidotting
Peter v/d Weide
LECTOREN

19 okt
26 okt
02 nov
10 nov
16 nov

Marianne Keurs
Annie Bartels
Omzien Naar Elkaar
Bertha Heidotting
Marianne Keurs

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
Datum
14 okt
12 nov
14 nov
18 nov

Klaverblad

Tijd
19.30 uur
19.30 uur
20.00 uur
19.30 uur

Naam
KVG:
Banier:
KVG:

Lezing voetreis naar Rome
Oudervereniging De Banier
Vergadering locatieraad
Creatief

Zwartemeer
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LOCATIERAAD ZWARTEMEER

Welkom op de open locatieraad vergadering van 14 november.
Beste Parochiaan,
In onze locatie H. Antonius van Padua van Zwartemeer zijn veel vrijwilligers
actief. In maart is er een bijeenkomst geweest met veel vrijwilligers van de
diverse werkgroepen. In deze bijeenkomst bleek dat er behoefte was aan meer
duidelijkheid en aan een betere communicatie en afstemming. Onder andere,
wat wordt door het parochiebestuur geregeld en wat door de locatieraad.
In een open vergadering van onze locatieraad

op 14 november van 19.00u – 20.00 u in de parochiezaal
willen we dit onderwerp verder bespreken.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
Locatieraad H. Antonius van Padua van Zwartemeer.
FAMILIEBERICHTEN

Overleden
Op 14 september 2019

Katharina Geuzinge-Brinkers
Langestraat 244 7891 GR Klazienaveen
in de leeftijd van 79 jaar
Op 20 september 2019

Gerhardus Henderikus Falke
De Blokken 58 7894 CM Zwartemeer
in de leeftijd van 85 jaar

Dat zij mogen rusten in vrede
OMZIEN NAAR ELKAAR
Werkgroep

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

tel: 0591-317073
tel: 06-38315634

ZIEKEN EN BEJAARDEN BEZOEK
Wilt u bezoek tijdens uw ziekte thuis belt u dan de contactpersonen van de
werkgroep ziekenbezoek:
Annie Lübbers
Tiny Klein

tel: 0591-315529
tel: 0591-393425

Ziekenbezoeken in zieken-, verzorgings- of verpleeghuis
kunt u aanvragen via de parochietelefoon: 06-51751592
ZIEKENBEZOEK – BLOEMENGROET
Weet u iemand die volgens u eens extra aandacht
verdient van de parochie
door middel van een bloemetje of een bezoekje,
laat het ons even weten.
Annie Lubbers
Tiny Klein

tel: 0591-315529
tel: 0591-393425

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE
Na mijn vorige bijdrage aan Weetjes is het rooster van de
vieringen aangepast. Er is nu in ieder geval tot het eind van het
jaar elk weekend een viering in iedere locatie. In principe
blijven de misintenties staan voor het weekend dat u in het
oude rooster heeft opgegeven. Indien u liever de intentie in een
ander weekend viering zou willen dan dient u dit door te geven
op het locatiebureau. Het locatiebureau is elke dinsdagavond geopend van
18.30 uur tot 19.00 uur. De bijdrage voor een intentie bedraagt € 6.
De bezorging van Klaverblad, ons parochieblad, geschiedt door 18 vrijwilligers.
Daarnaast bestaat de redactie van onze locatie uit 2 personen en de familie
De Jonge-Post die er voor zorgt dat de gedrukte parochieblaadjes bij de
bezorgers komen. De meesten van de bezorgers doen dit al vele jaren. Maar
soms komt daar een eind aan door ziekte, overlijden of verhuizing. Dat laatste
geldt voor Jan Bruinsma die de bezorging van een deel van De Hoven voor
zijn rekening nam. Bij deze wil ik Jan bedanken voor zijn inzet in de afgelopen
jaren bij de bezorging van het parochieblad.
Klaverblad
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Hij blijft overigens wel actief lid van ons gemengd koor. De wijk van Jan
Bruinsma wordt overgenomen door Harm Veltrop, die al een ander deel van
De Hoven heeft en ook een deel van de Blokken. Heel hartelijk dank aan Harm
Veltrop. Hij behoort samen met Anna Peters tot de groep van 80 jaar en ouder
die ons parochieblad bezorgen. Maar dit is ook een mooi moment om alle
vrijwilligers te bedanken die meewerken aan de bezorging en de
totstandkoming van ons parochieblad .
Ondanks de kosteloze inzet voor van deze vrijwilligers vormt het drukken toch
een behoorlijke kostenpost. Dat is dan ook de reden waarom in het laatste
Klaverblad om een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. Gedacht en gehoopt
wordt op een bijdrage van € 15,-- per adres. U kunt uw bijdrage voor de locatie
Zwartemeer overmaken op bankrekening: NL 81 RABO 0330 6858 56 ten
name van RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe, H. Antonius van Padua,
met als omschrijving " bijdrage Klaverblad ". Alvast dank voor uw bijdrage.
Ons parochiezaaltje wordt naast de doordeweekse viering ook gebruikt voor
vergaderingen. Maar het is ook het "clubhuis" van het KVG (Katholiek Vrouwen
Gilde). En het KVG mag zich bij elke bijeenkomst verheugen op een grote
opkomst van de leden. Op de eerste bijeenkomst van het seizoen 2019/ 2020
werd afscheid genomen van Annie Lübbers als voorzitster. Een taak die ze
vele jaren met veel inzet en liefde heeft gedaan. Haar taak wordt overgenomen
door Annelies Winters. In haar dankwoord nodigde Annie Lübbers de dames
uit om ook eens een keer een doordeweekse viering te gaan bezoeken die ook
in de parochiezaal wordt gehouden. Het intieme karakter van die vieringen
waren de moeite waard om eens een keer te ervaren volgens Annie.
In de viering van 15 september 2019 hadden we sinds heel lange tijd weer een
optreden van The Young People. Ze waren het zingen nog niet verleerd. Want
hoewel de groep die dag uit 7 dames bestond was dat niet te merken aan het
volume van hun gezang. In de viering van zaterdag 26 oktober kunt u weer
van hun optreden genieten.
Op zaterdagavond 2 november is er weer de Allerzielenviering met ook na
afloop het bezoek aan onze begraafplaats, waar u in de gelegenheid bent om
een aangeboden kaars op het graf van uw overleden dierbare te plaatsen.
Maar u kunt ook een kaarsje plaatsen op de Calvarieberg voor een of meer
overledenen die u persoonlijk wilt gedenken. De begraafplaats wordt voorzien
van voldoende verlichting door de werkgroep Onderhoud van het kerkhof. De
dienst wordt voorbereid door de werkgroep "Omzien naar elkaar". Het
gemengd koor zal de zang verzorgen.
In het vorige parochieblad stond het overlijdensbericht van Hillegonda Maria
Kolmer-Wessel. In onze locatie is ze beter bekend als Gonnie Kolmer. Gonnie
heeft zich heel veel jaren ingezet om de kinderen voor te bereiden op de 1e
Heilige Communie samen met het onderwijzend personeel van De Banier.
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En die taak heeft Gonnie op een geweldige wijze ingevuld. Waarvoor alsnog
heel veel dank. We wensen haar familie veel sterkte toe.
Zelf heb ik het locatiebestuur gevraagd of er al iets bekend is over de jaarcijfers
2018 en voorlopige cijfers 2019. Want er doen allerlei verhalen de ronde die
er op duiden dat de cijfers van 2018 en voorlopige cijfers 2019 er niet zo goed
uit zien. Wilt u er meer van weten kom dan naar Open Locatieraad vergadering
op 14 november. Daar zullen de cijfers gepresenteerd worden.
Tot slot weer een spreuk. Ditmaal van Nelson Mandela.
"Niemand wordt geboren om een persoon met een andere huidskleur,
achtergrond of geloof te haten. Een mens leert te haten. Als we kunnen leren
om te haten dan kunnen we ook leren om lief te hebben. Liefde komt
gemakkelijker in ons hart dan haar tegenpool".
JS
DE BANIER
Vrijdag 22 november OUD PAPIER
staat er weer een container voor oud
papier bij de basisschool De Banier, De Blokken 16.
HELE “WARME” LOCATIECONTACTDAG 2019
Verslag en uitslagen van zondag 25 augustus
Letterlijk, maar ook figuurlijk,
de warmste 25 augustus ooit
met toch een “warm” resultaat.
Thema: 50 jaar Verrijzeniskerk.
Prachtige tentoonstelling die veel kijkers heeft mogen
begroeten. Cultuurhistorische vereniging Zwartemeer
dank hiervoor.
De dag is begonnen met een devote Woord- en Communieviering. De hr. A.
Bruinewoud ging voor en memoreerde en dankte voor 50 jaar Verrijzeniskerk.
Maar liefst 50 vrijwilligers en veel bezoekers hebben het de hele dag
HEEL GEZELLIG gemaakt.
Dit is ook kerk zijn met een open deur, van groot belang,
ONMISBAAR.
Een bijkomend goed financieel resultaat van € 3.245,30 is voor de locatie in
Zwartemeer een welkome bijdrage.
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Bedrijven en personen die ons financieel en materieel gesteund hebben:

Verwer kraamverhuur, Graco graszoden,
Fysio-Manuele Therapie Zwartemeer, slagerij Grouwe,
Motorclub Black Eagle,
Chris en Grietje Temmen, Tuinbouw, Fa. Wolken,
v.v Zwartemeerse Boys, Buurtbeheer,
de Bakker van het Veenmuseum, SPAR fam. Kroeze,
Fa. Kemco en Ronnie Peters.
UITSLAGEN LOTERIJEN

1) Paaskaars lotnummer 406
2) Grote verloting:

1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e

3800
3029
1007
1411
2680
1920
2581

8e
9e
10e
11e
12e
13e
14e

1786
257
42
3915
3673
1196
523

15e

747

De prijzen zijn inmiddels aan alle winnaars uitgereikt.
Allen dank voor uw bijdrage voor onze locatie en tot spoedig ziens in
“ONZE KERK”.
Werkgroep Locatiecontactdag
Thea Lohuis, Ria Bruinsma, Mieke Schepers, Bert Kiers en Paul van Olffen
KLOKKENTOREN KERK
In de komende maanden wordt er gewerkt aan de klokkenstoel aan zijkant van
de kerk. De klokkenstoel wordt dan tijdelijk weggehaald en gerepareerd.
Hierdoor wordt de bel niet in die periode geluid.
De klokkenstoel staat vast aan de muur van de kerk. Door het gewicht van de
klokkenstoel beginnen er scheuren in de muur van de kerk ontstaan. De
klokkenstoel wordt zo gerepareerd, dat hij niet meer op de muur van de kerk
rust.
Locatieraad Zwartemeer
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ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA

COLUMN VAN DE BISSCHOP
Laatste wil
Onlangs kwam de overheid met een actie om
ons te bewegen onze laatste wil op tijd kenbaar
te maken. Verstandig, dacht ik spontaan. Als
nabestaanden alles zelf moeten uitzoeken, kan
dat tot veel gedoe, verwarring en onenigheid
leiden. De tendens in onze samenleving is nu
eenmaal dat de wil van de gestorvene
allesbepalend is. Dat is niet altijd zo geweest.
Er waren gevestigde conventies, en het
erfrecht voorzag (en voorziet ook nu nog) in
een regeling betreffende de zakelijke erfenis. En als iemand wilsonbekwaam
wordt, beslist de familie of iemand die als wettelijk vertegenwoordiger is
aangewezen.
Ik kan me ook nu nog situaties indenken dat nabestaanden hun
verantwoordelijkheid nemen, en de laatste wil van de overledene niet kunnen
of willen honoreren. Het advies om op tijd na te denken over wat u wilt bij uw
sterven, is goed. Dat de overheid zich ermee bemoeit, bevreemdde me wel.
Maar ja, de overheid bemoeit zich in onze tijd eigenlijk met alles en grijpt
behoorlijk in in het persoonlijk leven van ons.
Ik zou u wel een advies willen geven. Als u uw laatste wil op papier zet, verifieer
of die ook reëel is en realiseerbaar. Ik spreek vanuit mijn pastorale ervaring.
Wat u graag zou willen, kan dat ook? Brengt u misschien iemand er mee in
moeilijkheden? Uw laatste wil op papier zetten, is verstandig, maar bespreek
het eerst met uw familie en met anderen die u erin betrekt. Dan komt ook de
parochie in beeld. Een van de dingen waarover u uw wil kenbaar kunt maken
is of u een kerkelijke uitvaart wilt. Menig pastor maakt het mee dat een trouwe
parochiaan buiten de kerk om wordt begraven of gecremeerd, en vraagt zich
af of de overledene dat zo gewild zou hebben.
+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden
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ALLERZIELENMUZIEK SAN SALVATORKERK GRONINGEN
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Een cadeautje van de Schepper
We hebben er niets voor gedaan.
We zijn zomaar neergezet
op die grote aardbol
met zijn rijkdom aan soorten:
met populieren en palmen,
zwaluwen en zeepaardjes
passiebloemen en papaja’s.
We hebben er niets voor gedaan
We hebben het zomaar gekregen,
de oeroude, ruige gebergten,
de vlakten met de rivieren
en de branding van de zee
het spel van de zon en het water
en de sneeuw die in vlokken valt.
We hebben er niets voor gedaan.
We hebben het gratis ontvangen
als een cadeautje van de Schepper.
Het kost ons alleen iets
als we het mooi willen houden,
als we willen dat onze kinderen
het zullen ervaren als een geschenk
.
Greet Brokerhof- van der Waal
Uit: Jaarringen Oase

