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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 29 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. 11
loopt van 21 december 2019 t/m 24 januari 2020
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

23 & 24 nov

Christus Koning

zaterdag

Klazienaveen
Emmer-Compas
Zwartemeer
Barger-Compas

Vicaris Wellen
Pastoor Okonek
Pastoor Okonek
DoP

dag

30 nov & 1 dec

1e zondag Advent

zaterdag
zondag

Klazienaveen
Emmer-Compas
Zwartemeer
Barger-Compas
Klazienaveen

19.00
19.00
10.00
09.30
14.30

dag

7 & 8 dec

Pastoor Okonek
Vicaris Wellen
DoP
Pastoor Okonek
Pastoor Okonek
Poolse viering
2e zondag Advent

zaterdag

Barger-Compas
Emmer-Compas
Klazienaveen
Zwartemeer
13 dec
Klazienaveen
14 & 15 dec

Vicaris Wellen
Pastoor Okonek
DoP
Pastoor Okonek

19.00
19.00
09.30
10.00

Heren
Dames
Henricuskoor
Gemengd koor

Pastoor Wagenaar

14.30

Henricuskoor
koor

Zwartemeer
Barger-Compas
Klazienaveen
Emmer-Compas

Pastoor Wagenaar
Bisschop v.d. Hout
Bisschop v.d. Hout
Bisschop v.d. Hout

19.00
19.00
09.00
11.00

Gemengd koor
Dames
Henricuskoor
Heren

21 & 22 dec
Klazienaveen
Emmer-Compas
Barger-Compas
Zwartemeer

4e zondag Advent
Vicaris Wellen
Pastoor Okonek
Bisschop v.d. Hout
Pastoor Okonek

19.00
19.00
09.30
10.00

koor
Samenzang
Enjoy
Heren
Gemengd koor

zondag

zondag
dag
vrijdag
dag
zaterdag
zondag
dag
zaterdag
zondag

Klaverblad

koor
19.00
19.00
10.00
09.30

koor
Jezus Freaks
Enjoy
Gemengd koor
Heren

koor

3e zondag Advent
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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
i.v.m. afwezigheid van de pastoor van 9 t/m 15 december is er in deze
week geen door-de-weekse AVOND-viering.
Datum

Tijd

27 nov
03 dec
11 dec
17 dec
18 dec
19 dec

14.00
14.00
14.00
14.00
10.00
14.00

Waar
Par. huis
Dagkapel
Dillehof

Ouderenviering
locatie
Zwartemeer
Emmer-Compas
Zwartemeer
Klazienaveen
Klazienaveen
Barger-Compas

Voorganger
Pastoor Okonek
Pastoor Okonek
Woord en Communie

Pastoor Okonek
Pastoor Okonek
Pastoor Okonek

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN
Week 47
Week 48
Week 49
Week 50
Week 51
Week 52

18 nov
25 nov
02 dec
09 dec
16 dec
23 dec

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

24 nov
01 dec
08 dec
15 dec
22 dec
29 dec

Pastoor Okonek
Pastoor Okonek
Marianne Keurs-Scholte Albers
Henk Kuhl
Marianne Keurs-Scholte Albers
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
08 dec
14 dec
22 dec

Tijd
15.00

Klaverblad

Activiteit
Kerstmusical en aansluitend kertmarkt
Kerstwandeling
Kerstconcert
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AFWEZIGHEID PASTOOR OKONEK
Pastoor Okonek is van
9 t/m 15 december afwezig.
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).

Klaverblad
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WOORD VAN DE PASTOOR
Beste parochianen,
In de Adventstijd hangen in de meeste kerken
adventskransen met groene takken, vier kaarsen
en het paarse lint. Altijd in cirkelvorm; nooit ovaal,
vierkant of rechthoekig. Die vorm is er niet voor
niets! Een cirkel eindigt waar die is begonnen: dus
een eindeloze lijn. Daarom staat een cirkel al sinds
mensenheugenis symbool voor de ‘eeuwigheid’ en
symboliseert ook God.
De adventskrans is gemaakt van dennengroen, dat is groen uit de natuur dat
de winter trotseert. De altijd groene den staat voor de hoop en Gods trouw (net
als de kerstboom). De altaardoeken zijn paars en de kazuifel van de priester
is ook paars. Deze kleur nodigt uit om te bezinnen, om even stil te staan in de
drukte van het leven en je hart weer opnieuw voor God open te stellen. De vier
kaarsen verwijzen naar de vier zondagen van de Advent. Iedere zondag mag
er weer een volgende kaars aan. Jezus heeft zelf gezegd: Ik ben het licht van
de wereld. Dit Licht (Jezus) komt steeds dichterbij naarmate we Kerstmis
naderen. De Adventskrans is een teken van hoop, dat niet de duisternis en de
dood, maar licht en leven zullen overwinnen. Gods Zoon is immers voor ons
mens geworden; door zijn dood en verrijzenis heeft Hij voor ons alles nieuw
gemaakt.
De Adventstijd begint dit jaar op 1 december (de eerste zondag van de Advent)
en duurt tot aan Kerstmis. Advent is een tijd van verwachten, een tijd waarin
we toe leven naar wat komt. Maar wat is verwachting eigenlijk? Daar gaan we
deze weken naar op zoek We krijgen steeds meer te zien van het feest dat
komen gaat! We gaan steeds meer zien van het verhaal dat met Kerstmis
verteld zal worden; van het kind dat geboren wordt in een stal.
Beste parochianen, de adventstijd is geen passief afwachten totdat het weer
Kerstmis wordt. We moeten echt iets doen. Wij kunnen onszelf de vraag
stellen: waar zou er in mijn leven iets moeten veranderen? Wat zou er in mijn
leven moeten gebeuren, opdat God echt welkom kan zijn in mijn hart? Hoe
kan ik mij meer voor God openstellen? Ik weet, lieve mensen, het leven is
vaak druk. We hebben weinig tijd om bij van alles stil te staan. Maar laten we
in deze adventstijd wel eens de tijd nemen voor momenten van bezinning,
om onszelf onder de loep te nemen, om onszelf te kunnen veranderen, opdat
wij méér liefde kunnen geven aan God en de mensen.
Pastoor Okonek SChr
Bedankt …
Langs deze weg wil ik eenieder bedanken die, op wat voor wijze dan ook, aan
mij gedacht heeft bij gelegenheid van mijn verjaardag. Van harte bedankt !!!
Klaverblad
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FAMILIEBERICHTEN
Op 10 november is in de
St. Willehaduskerk te Emmer-Compascuum gedoopt

Anna Maria Veerle Peters
Zij is het dochtertje van
Bob en Leonie Peters-Joling
en het zusje van Rosalie.
Namens de Parochie van harte gefeliciteerd
en we wensen jullie veel geluk.
VAN DE BESTUURSTAFEL
Het jaar gaat vlug en nog even dan zetten we weer bij
de kerstboom met oliebollen en appelflappen. Maar
voor die tijd moet er nog veel gebeuren.
Dit jaar is er administratief veel veranderd en hoewel
dat niet altijd gemakkelijk of zonder fouten ging, lijkt
het erop dat het einde van de echte veranderingen in
zicht komt. Het team van het Centraal Bureau heeft enorm hard gewerkt en
ook volgend jaar zullen ze nog wel druk bezig zijn om de laatste puntjes op de
i te zetten. Maar dan hopen we ook dat het ons tijdwinst gaat opleveren en dat
het voor u ook weer “rustig” wordt. We vonden het heel fijn, dat u veel begrip
toonde voor als het fout ging. En veelal ondervonden we veel waardering voor
het werk dat de vrijwilligers van het Centraal Bureau verzetten.
Als parochiebestuur willen we de komend jaar
extra aandacht besteden aan onze vrijwilligers.
Het jaar 2020 wordt als het ware het jaar van de
vrijwilliger. Want zonder vrijwilligers zijn we niets;
er zou heel veel werk niet meer gedaan worden.
Werk dat soms heel onzichtbaar is, tot het niet
meer gedaan wordt. We willen graag laten zien
dat we enorme waardering hebben voor de inzet
van alle vrijwilligers. Sommige zijn soms dagelijks
bezig voor onze parochie, andere maar
incidenteel, maar iedereen is nodig, iedereen is
waardevol.
Een ander aandachtspunt wordt “parochievernieuwing”. Elders kunt u daar meer over lezen,
maar we zien met elkaar dat steeds minder mensen zich tijdens vieringen laten
inspireren en dat vinden we jammer. En daar willen we naar gaan kijken.
Misschien heeft u wel goede ideeën? We horen ze graag! Wilt u ons helpen
om onze parochie een open en verwelkomende parochie te laten zijn?
Klaverblad
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DE PAROCHIE VERNIEUWEN?
Komend voorjaar gaan de pastoor en een gedeelte van het parochiebestuur
naar een driedaagse bijeenkomst. De bedoeling is dat we ons oriënteren op
het vernieuwen van onze parochie.
Zijn we in staat van onze parochie een missionaire parochie te maken?
Zijn we in staat meer mensen tot parochiaan / gelovige te maken?
Kunnen we onze parochie zo veranderen dat het geloven en de kerkgang weer
boeiend wordt voor alle leeftijden?
Dit vernieuwingstraject zal een beroep doen op alle parochianen. U zult hier
komend voorjaar meer over kunnen lezen in dit blad.
Dit veranderingstraject is beschreven in het boek "Als God renoveert",
door Father James Mallon.
Dit boek circuleert momenteel
onder alle locatieraden. De driedaagse van komend voorjaar
wordt georganiseerd door
de
Nederlandse
RoomsKatholieke Kerk en ook ons
Bisdom
zal
daar
ruim
vertegenwoordigd zijn.
Maar de echte veranderingen
moeten we natuurlijk in onze eigen
parochie laten plaats vinden, maar
waar te beginnen? Wat mag er anders, maar wat moeten we behouden? En
hoe staan wij er als parochianen zelf in? Doen we wat we kunnen of kunnen
we op een andere manier beter handen en voeten aan ons geloof geven?
Graag zouden wij hierover met u in gesprek gaan. Daarom zoeken wij
parochianen. Parochianen, die jong zijn, die oud zijn, die regelmatig in de Kerk
komen, die (bijna) nooit komen. Parochianen, die al veel vrijwilligerswerk doen
of juist niet doen. Kortom iedereen kan een unieke en onmisbare inbreng
hebben. We hebben verschillende exemplaren van het boek liggen, die
geleend mogen worden als u er wat meer van wilt weten, maar ook op
YouTube zijn 5 interviews met Father Mallon te vinden, die daarin over zijn
boek vertelt. Ze zijn Nederlands ondertiteld, dus voor iedereen goed te
begrijpen.
Wilt u meedenken? Of heeft u nog eerst wat vragen? U kunt contact
opnemen met het secretariaat van de parochie, via de mail
mariahertoginvandrenthe@gmail.com of telefoon 06-51751592, maar
natuurlijk kunt u ook terecht bij uw eigen locatie(raad).

Klaverblad
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PAROCHIEADMINISTRATIE DOCBASE
Onze parochieadministratie wordt gedaan in het programma DOCBASE.
Van de ‘Stichting Interkerkelijke Leden Administratie’ (SILA) krijgen we
gegevens door van o.a. verhuizingen, overlijden en huwelijk van parochianen
SILA krijgt deze gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).
Studeren en verhuizen
Ieder jaar gaan er jongeren uit onze parochie studeren en als gevolg hiervan
verhuizen ze dan vaak naar een andere plaats. Wij ontvangen dan ook de
verhuizingen van studenten die in een andere woonplaats zijn gaan wonen.
Automatisch worden deze studenten dan ingedeeld bij de dichtstbijzijnde kerk
van de daarbij behorende parochie.
In de praktijk blijkt dat jongeren vaak liever bij hun eigen parochie ingeschreven
willen blijven. Dit is mogelijk maar ze moeten dit dan wél zelf doorgeven aan
de administratie.
We doen hierbij dan ook een oproep aan deze jongeren:
Ga je verhuizen in verband met je studie maar wil je bij de onze
parochie Maria, Hertogin van Drenthe en je eigen locatie ingeschreven
blijven? Geef dan even je gegevens (naam, huidig- en nieuw adres,
en je voorkeur voor
onze parochie/locatie) door op
leden.mhvd@gmail.com
De administratie zal ervoor zorgen dat je bij ons als voorkeurlid ingeschreven
blijft staan.
Verhuizen en voorkeur
Regelmatig verhuizen er ook parochianen naar andere plaatsen. Automatisch
worden deze parochianen dan ingedeeld bij de dichtstbijzijnde kerk en de
daarbij behorende parochie. Het komt ook dan wel voor dat men toch graag bij
parochie Maria, Hertogin van Drenthe, en de eigen locatie wil blijven horen.
Daarom ook een oproep aan parochianen die verhuizen
Gaat u verhuizen maar wilt u bij de onze parochie Maria, Hertogin van
Drenthe en uw eigen locatie ingeschreven blijven?
Deze mogelijkheid is er maar u moet dit dan wél zelf doorgeven aan
de administratie van de parochie.
Dit kan via leden.mhvd@gmail.com
De administratie zal ervoor zorgen dat u bij ons als voorkeurlid ingeschreven
blijft staan.
Andersom gebeurd het ook dat mensen in één van de locaties van onze
parochie komen wonen en graag bij hun oude parochie/locatie ingeschreven
willen blijven. Dit is dan ook alléén mogelijk als ze dit doorgeven aan de
administratie. De administratie van de (voorkeurs)parochie kan dit alléén
regelen als parochianen dit zélf aangeven.
Geef dus, zo nodig, uw voorkeur door. Bij voorbaat dank.
Klaverblad
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ONDERSCHEIDING PASTOOR
Dinsdag 29 oktober ontving onze
pastoor uit de handen van de
Poolse president Andrezj Duda het
Gouden Erekruis.
Hij kreeg deze
onderscheiding
o.a. voor het
bevorderen van
de
integratie
van de Poolse
gemeenschap
in Nederland.

Natuurlijk zijn wij als parochie erg
trots op hem. Daarom werd hem
na de woensdagavondviering in
Emmer Compascuum een mooie
bos bloemen overhandigd.

Klaverblad
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MISSIECONCERT
Op vrijdagavond 18 oktober is er
door de jongeren van de parochie
Maria Hertogin van Drenthe een
missieconcert gegeven. In de kerk
te Emmer Compascuum
Hierbij werd geld opgehaald voor
de MISSIO. Samen met 28
jongeren werden er liedjes
gezongen die een boodschap
hebben met betrekking tot vrede,
oorlog en armoede.
Aan het einde van de avond hebben de
jongeren iedereen een lichtje meegegeven
om het licht en de boodschap van de avond
verder de wereld in te dragen.
Tijdens avond is er voor de MISSIO in
totaal € 748,10 opgehaald.
Naast dat dit mooie bedrag ten goede komt
van de missie, was het een hele mooie
avond met mooie muziek waarvan jong en
oud heeft genoten!
STAND VAN ZAKEN VAN DE GEHAAKTE KERSTAL
De engeltjes vliegen bij ons het huis al binnen. Wat
een prachtig project en wat een geweldige stal gaat
het straks worden dankzij de medewerking van vele
haaksters.De gehaakte kerststal is één van de vele
tientallen kerststallen die op de tentoonstelling te
zien zal zijn.
De kerststaltentoonstelling begint 1e Kerstdag om
14.00 uur en is daarna ook nog verschillende dagen
open. U leest er meer over in het volgend Klaverblad.
Ik hoop dat de mensen in grote groepen komen
kijken want iedereen verdient het om het te zien.
Vele mensen hebben hier uren aan gewerkt. Dank, dank, dank daarvoor.
Het zou fijn zijn als alle spullen op zaterdag 15 december aanwezig zijn.
U kunt het tijdens openingstijden op het locatiebureau van EmmerCompascuum brengen op maandag en donderdag.

Klaverblad

Algemene Informatie

Pagina | 14

GELOVEN NU
Wat hebben wij, mensen van de 21e eeuw,
aan verhalen van 2000 en meer jaren geleden?
Afgezien van het feit dat er toen geen water uit de kraan kwam, geen
elektriciteit was, geen internet, geen facebook en geen whatsapp, is de mens
nog altijd dezelfde gebleven, met dezelfde vreugde als duizenden jaren
geleden, hetzelfde verdriet, verlies, geluk en rampspoed.
Het boeiende aan de verhalen uit de bijbel en het leven van Jezus èn de
verhalen die Hij vertelt, is, dat deze verhalen en situaties één op één op ons
eigen leven en op onze samenleving zijn te leggen. Door daar met elkaar over
te praten, kunnen dingen verhelderd worden en meer behapbaar. Ook zonder
enige kennis van theologie, kunnen we onszelf herkennen in deze aloude
verhalen.
We hebben in Emmer Compas een gemengde groep, mannen en vrouwen en
wat leeftijd betreft: van 23 t/m 80 jaar. Er zijn ook enkele deelnemers van de
andere locaties. Het zijn boeiende, maar ook leuke avonden, want humor is
ons door God gegeven, om te kunnen relativeren en zware zaken lichter te
maken.
Pastor Myriam begeleidde onze groep, maar nu zij naar Groningen is gegaan,
hebben wij met elkaar besloten om verder te gaan, om verhalen te blijven
delen.
Op dinsdag 19 november om 19.30
komen we weer bij elkaar in het parochiehuis in Emmer Compas
En geloven nu, doen we in de hele parochie, in alle locaties!
Daarom nodigen wij u en jou uit, jong en oud, om eens kennis te maken en
een avond mee te doen, om te kijken of het iets voor u of voor jou is.
De koffie en thee staan klaar en er is ook altijd wel iets bij.
U en jij zijn van harte welkom!
Voor meer info een evt aanmelden
kunt u/kan jij contact opnemen met Diny Thole tel: 06-231 555 57
GREGORIAANS
Die eucharistieviering op zondag 1 december
om 9.30 uur in Barger-Compas zal
opgeluisterd worden met Gregoriaanse en
Latijnse gezangen.
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UITNODIGING EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN VORMSEL 2020
In oktober zijn we parochie-breed begonnen met het voorbereiden van de
Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel catechese. De locaties gaan
dit weer gezamenlijk voorbereiden maar op alle locaties worden de
catecheselessen gegeven. Maar de ouderavond is wel gezamenlijk.

In 2020 zullen afhankelijk van het aantal communicantjes en vormselingen 1
of 2 vieringen georganiseert worden. De uitnodigingen voor de catechese zijn
inmiddels verstuurd.
Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u uw kind toch graag
opgeven dan kunt u dit tot 28 november doen per mail aan
mariahertoginvandrenthe@gmail.com
Gezamelijke werkgroep Catechese
KERKBIJDRAGE 2020
Dit jaar zijn we bezig geweest om in onze parochie de bijdragen die we
ontvangen gelijk te trekken tussen de locaties en deze in te voeren in ons
nieuwe administratie programma. Ondertussen zijn de kinderziektes eruit en
zijn de meeste software-problemen opgelost.
Het parochiebestuur heeft met het dagelijks bestuur van de locatieraden
besloten hoe we komend jaar hier verder mee gaan. Afgelopen jaar heeft u
een formulier ingevuld waarbij u heeft aangegeven welk bedrag aan
doorlopende kerkbijdrage door ons wilde laten incasseren of wat u zelf wilde
overmaken.
Begin december krijgt u, per parochiaan, van ons een brief met daarin het
bedrag dat u vorig jaar heeft toegezegd en waar wij vanuit gaan dat u dat
volgend jaar weer wilt bijdragen. Dit omdat u vorig jaar een doorlopende
kerkbijdrage hebt toegezegd. Mocht u dat willen wijzigen wilt u dan mailen met
boekhouding.mhvde@gmail.com of bellen met de parochie telefoon, waarvan
u het nummer voorin het Klaverblad vind.
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Wilt u dat dan doen voor 25 december a.s. omdat wij na de kerst, maar voor
1 januari de incasso’s bij de RABO moeten aanbieden om deze 1 januari geïnd
te krijgen.
Nadrukkelijk willen we aan de parochianen die zelf overmaken vragen:
• dit per lid te doen en niet als een totaal bedrag per gezin wat wij dan
moeten splitsen. Dat kost ons elke maand heel veel werk en als u dit
per lid overmaakt kan het systeem dit zelf verwerken.
Zet u er dan als omschrijving bij Kerkbijdrage gevolgd door uw
debiteuren nummer dat u per parochiaan op de brief aantreft. Daarna
hoeft u dit volgende jaren niet meer aan te passen. We hopen dat u
nog eenmaal dit zo wilt instellen.
• maakt u zelf over maar vindt u het geen probleem dat wij minder werk
hebben aan het verwerken van uw bijdrage dan kunt u ook een
incasso formulier aanvragen bij bovengenoemd mailadres of telefoon
nummer.
Bent u voorkeurs lid voor een andere locatie, dan op uw formulier staat,
zou u dit dan bij ons willen melden voor 25 december 2019. De fouten zijn
uit de software, hopelijk hebben we alle fouten er uit gehaald.
Daarnaast zullen we als parochie in 2020 weer aansluiten bij de Actie
kerkbalans. Daarmee hebben we voor de komende jaren de bijdragen
neergezet:
• In december de jaarlijkse aankondiging voor Kerkbijdrage het
volgende kalenderjaar.
• Eind januari doen we mee met de landelijke Actie Kerkbalans.
Arie Buizer, financieel administrateur
TWEEDE COLLECTE 30 NOVEMBER EN 1 DECEMBER
In het weekend van 30 november/1 december is de 2e collecte voor Lourdes
werk en Bedevaarten.
Een bedevaartreis naar Lourdes of een andere bedevaartsplaats brengt
behoorlijk wat kosten met zich mee. Niet iedereen heeft dat geld zomaar
voorhanden. Een parochiaan, die hiervoor in aanmerking wil komen, kan dan
een aanvraag hiervoor indienen. Er kan dan een financiële ondersteuning
gegeven worden vanuit het de organisatie Lourdeswerk/Bedevaarten
Groningen-Drenthe.
Vandaar dat het Lourdes werk /Bedevaarten heel blij is met giften en collectes
die er gehouden worden in onze parochie. Zo kunnen ook mensen, die door
omstandigheden gebruik moeten maken van deze financiële ondersteuning,
op bedevaart.
Mocht U een gift willen doen, dan kan dit ook altijd op het volgende
rekeningnummer. NL 44 INGB 0656 2617 49 t.n.v. Lourdeswerk
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
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zondag 24 november
Ouders Hake-Cramer, Engel Kuhl-Rolfes, fam. Linnemann-Drees, Gretha
Gepken-Muter, Jan Hartmann, Anna Helena Pruim-Tiben, Abel Rolfers en
dochter Heleen, Annie Greve-Gepken, Sientje Veltrop-Bruins, Herman
Bernsen, Johann Hermann Suelmann.
Zondag 1 december
Ouders Hake-Cramer, Engel Kuhl-Rolfes, Anna Helena Pruim-Tiben, Jan
Hartmann, Maria Margaretha Lingenaar-Heller, Annie Greve-Gepken, Sientje
Veltrop-Bruins, Herman Bernsen, Johann Hermann Suelmann.
Zaterdag 7 december
Ouders Hake-Cramer, ouders Linneman-Rass, Karin Drent, Engel KuhlRolfes, ouders Feringa-Hake, ouders Berends-Lippold, ouders Tubben-Keizer,
Anna Helena Pruim-Tiben, Annie Greve-Gepken, Sientje Veltrop-Bruins,
Johann Hermann Suelmann.
14 december
Ouders Hake-Cramer, Engel Kuhl-Rolfes, Herman Mencke, Anna Helena
Pruim-Tiben, Maria Margaretha Lingenaar-Heller, Annie Greve-Gepken,
Sientje Veltrop-Bruins, Johann Hermann Suelmann.
Donderdag 19 december
Hendrik Dijck.
KOSTERS
G. Wolken 0591-349033
M. v.d. Aa 0591-349144
S. Siekman 0591-859762
KOFFIEDRINKEN
Zondag 24 november
is er na de viering weer gelegenheid om een
kopje koffie te drinken in de parochiezaal.
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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

Van harte

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

feliciteren

FAMILIE BERICHTEN
Overleden:

Johann Hermann Suelmann
*11 maart 1940

†16 oktober 2019

We wensen zijn familie Gods steun en kracht toe.
OUDERENVIERING
Op donderdag 19 december 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
NIEUWS VAN DE ST. THERESIA

Op donderdag 19 december
is er om 17.00 uur
een schoolviering
SAM`S KLEDINGACTIE
De kledinginzameling voor Sam’s kledingactie
in september heeft 310 kg opgeleverd.
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VIERINGEN TIJDENS DE KERST
De vieringen tijdens de Kerstdagen
in onze locatie zijn:
24 december om 19.00 uur gezinsviering
o.l.v. parochianen
25 december om 11.00 uur eucharistieviering
Tijdens beide vieringen zingt het dames en
herenkoor.
Op 24 december is er in de locatie Emmer-Compascuum
om 21.00 uur een Eucharistieviering voor de 4 locaties.
SCHOONMAAK KERK
12 december
07 januari 2020
09 januari 2020

groep 1
Nieuwjaarsvergadering 19.30 uur
groep 2

Er is maar een kleine groep schoonmaaksters. Hebt u tijd en zin om eens in
de 8 weken op donderdagmorgen een paar uurtjes te komen helpen, dan
bent u van harte welkom. U kunt zich hiervoor aanmelden
bij Lies Knol op de pastorie. (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 uur en 19.30 uur
of telefonisch 0591-349051
EXTRA COLLECTE
De tweede collecte op 30 november en 1 december
is voor het bestrijden van de kosten voor het
Lourdeswerk en bedevaarten. Ook is het bestemd
voor het ondersteunen van pelgrims.
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BEGRAAFPLAATS ST. JOSEPH
Naar aanleiding van onze zoektocht naar
alle rechthebbenden van de graven op de
begraafplaats St. Joseph in Barger
Compascuum hebben wij nauw contact
met een jurist van de Rooms-Katholieke
Kerk. Want we vinden het als
parochiebestuur heel erg belangrijk dat we
zorgvuldig en op de juiste wijze te werk
gaan. Daarnaast horen we regelmatig dat
men er van uit gaat dat we als
parochiebestuur graag willen gaan ruimen.
Dit is zeker niet het geval. We zijn altijd
trots geweest op onze begraafplaats (zie
artikel in Emmer Courant in 2015), maar
omdat te kunnen blijven (en om aan onze
wettelijke verplichting te voldoen) doen we al deze acties.
Mogelijk heeft u gezien dat we stickers geplakt hebben op de graven, waarvan
de rechthebbende zich nog niet (officieel) bij ons heeft gemeld.
In het overleg met de jurist is gebleken dat wij verplicht zijn (vanuit de
Nederlandse wetgeving) bekend te maken dat we van een bepaald graf geen
rechthebbende hebben. Deze aankondiging moet zowel op het graf zichtbaar
zijn als vooraan bij de ingang hangen en deze moeten minimaal één jaar daar
zichtbaar blijven. Dat betekent dat alle acties, die we voor de aanplakking
hebben gedaan niet rechtsgeldig zijn en dat we hierdoor een jaar extra de tijd
hebben om de rechthebbenden te zoeken. Maar het betekent ook dat u zelf de
sticker niet mag verwijderen. Als u rechthebbende bent en er zit een sticker op
uw graf neem dan contact op met het secretariaat. Er is een foto gemaakt van
elk graf met een sticker en deze foto’s
zijn in bewaring gegeven aan het
Bisdom.
Wat we verdrietig vonden is dat er
mensen zijn geweest, die niet alleen
zelf de sticker hebben verwijderd
maar ook op een (willekeurig) ander
graf hebben geplakt.
Wekelijks zullen wij de stickers
verwijderen als de rechthebbende
officieel bij ons bekend is. Wanneer
de sticker ten onrechte verwijderd is,
zullen wij helaas opnieuw de sticker moeten plakken. Dus als u geen sticker
op het graf van uw nabestaanden wilt, meldt u dan officieel aan.
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Doorndistel 16
Klazienaveen
Tel: 0591-312223
www.woonsfeerheine.nl
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EMMER-COMPASCUUM – LOCATIE ST. WILLEHADUS
Kerk en Parochiehuis:
Hoofdkanaal O.Z. 82 A
7881 CN Emmer-Compascuum
Teltelefoon: 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
MEREMMER-COMPASCUUM – LOCATIE ST. WILLEHADUS
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zaterdag 23 november
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters,
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Jan Kasper Heijne en Maria
Gesina Heijne-Wessel, Albert en Herman Heijne, Klaas de Vries en Annie de
Vries-Twickler, overl. ouders Ellermann-Schutte, Renk Kuper, Hennie en Riet
Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Rika Harms-Schulte, Herman
Sturre, Marlies Snuverink-Sturre, Taeke Graafsma, Herman Heijnen.
Zaterdag 30 november
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters,
Bé Möller, Theresa de Roo, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno en
Greet Timmer, Gerard Mensink, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker,
ouders de Groot-Kaiser, Diny Hendriks, Theo Bentlage en echtgenote, Renk
Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Jan Geert Meijer, Hennie Bredek,
Lenie Bentlage-Tieben, Theodor Bentlage en echtgenote, Theodor Tieben en
echtgenote, Taeke Graafsma, Diny Geerdink, Herman Heijnen, voor ouders
van ongedoopt gestorven kinderen.
Zaterdag 7 december
Greetje Schulte-Heller, Lucas Bolmer, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam.
Geerdink-Jansen, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Pastoor Franciscus
Antonius Sturkenboom, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Truus OverMeijer, ouders Caspers-Hoezen, Renk Kuper, fam. Kuper-Wolbers, Hennie en
Riet Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, Gré van Uem-Mensink, Ria KaijserDijck, Taeke Graafsma, Herman Heijnen.
Zondag 15 december
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm
Hooiveld, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina WolthuisWeghorst, ouders Behrendt-Fischer,Anneke Behrendt, Maria Margaretha
Ahlers-Hoesen, ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, Hennie en Riet
Deiman-Dekkers, Jan Geert Meijer, Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve,
Henk Scheven, Geert Hendrik Mensen en Roelofje Mensen-Lange, Taeke
Graafsma, Herman Heijnen.
KOSTER VAN DE WEEK
ma 25 nov
ma 02 dec
ma 09 dec
ma 16 dec
ma 23 dec
Klaverblad

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

zo 01 dec
zo 08 dec
zo 15 dec
zo 22 dec
zo 29 dec

René Berendsen
Diny de Roo
José Wessel
Margriet Ahlers
René Berendsen

Emmer-Compascuum

0591-353630
0591-351697
06-27369058
0591-354093
0591-353630
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PAROCHIEBUREAU
NOVEMBER
DECEMBER

ma 25 nov
do 28 nov
ma 02 dec
do 05 dec
ma 09 dec
do 12 dec
ma 16 dec
do 19 dec
ma 23 nov

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

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR
DATUM
za 23 nov
za 30 nov
za 07 dec
zo 15 dec

MISDIENAAR/ACOLIET
Jo Ann Loves
Sander Bos
Chantal Witteveen
Astrid Bolk
Rianne Hoesen
Jo Ann Loves
Annemiek Bos
Sander Bos

LECTOR
Jolien Dijck
Ria de Vries
Janique Dijck
Jorinde Wessel

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN
Groep 3

25 nov

t/m

29 nov
BLOEMVERSIERING

Gr 1
Gr 2

Bernadette de Roo
Maria Graafsma
Siny Wilkens
Magdalena Tiben

25 nov

08 dec

09 dec

22 dec

0591-351878
0591-224161
0591-351081
0591-353718

KERKSCHOONMAAK
Groep 1

09 dec t/m 15 dec
KVE

Dinsdag 17 december 17.00 uur
Kerstavond met Kerstliederen en Kerstverhalen
en gezellige broodmaaltijd
Alle bijeenkomsten zijn in ons Parochiehuis en beginnen om 19.30 uur
GRAAG TOT DAN!
Klaverblad
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CONTACTMIDDAG
Op dinsdag 3 december 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 12 oktober is, overleden onze parochiaan

Andries Harms (Dries)
Op donderdag 17 oktober was de crematieplechtigheid
in Emmen.
Dat hij mag rusten in vrede.
We wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies
********************************
Op 4 oktober is, overleden oud-parochiaan

Zuster Susanna Hofsté
Op donderdag 10 oktober was de afscheidsviering in
Amersfoort. Dat zij mag rusten in vrede.
We wensen het bestuur en medezusters van Onze Lieve-Vrouw
van Amersfoort en de familie heel veel sterkte met dit verlies.
.********************************
Verhuisd
Richard Wessel is verhuisd van Kanaal B ZZ 101 naar Munnekemoer Oost
18, 9561 NN Ter Apel
Op 15 november zijn Jolanda Schepers,
Silke en Bente Wittendorp verhuisd van
Hoofdkanaal OZ 90 7881CN Emmer Compascuum
naar Sterrebaan 1 7891 EN Klazienaveen.
We wensen hen allen heel goede tijd
op hun nieuwe adres.
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JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M
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.
De jarigen van november zijn vorige keer niet vermeld, nu alsnog.
A.C. Bredek - Hoffard
Hoofdkan. WZ 81
7881AD EC
6-11-1936
G.H. Ahlers
Hoofdkan. WZ 41
7881AC EC
6-11-1939
J.H. Trechsel
Oosterdiep WZ 25 7881GL EC
8-11-1941
J. Hoesen
Hoofdkan. OZ 54
7881CM EC
15-11-1944
G.J. Wolthuis
Kanaal B NZ 15
7881NN EC
15-11-1931
M.A. Berends - Tubben
Runde NZ 160
7881JL
EC
19-11-1936
M.T.M. Möller-Boerland
Hoofdkan. WZ 30
7881AB EC
20-11-1931
M.H. Welling-Fehrman
Mezenveld 143
7827BZ Emmen
20-11-1937
J. Abeln
J. Abelnstraat 2
7881AH EC
23-11-1935
R. Ellermann
Zr. Simpliciastr. 5
7881MN EC
26-11-1939
H.G.J. Twickler
Spil
7881BW EC
26-11-1933
H.H. Wessel-Bentlage
Hoofdkan. OZ 81T 7881CN EC
7-12-1930
M.H. Wellen - Schulte
Kloosterweg 10
7881LE EC
11-12-1939
M.G. Sturre - Plagge
Hoofdkan. WZ 74
7881AD EC
21-12-1938
Zr. Joachima Otten
Herenstraat 1
3811HG Amersfoort 22-12-1925
A.H. Hoesen
Kloosterweg 9
7881LE EC
26-12-1933
P.C. Bisschop– Veldhuijzen Hoofdkan. OZ 42
7881CL EC
28-12-1943
J. Hoesen
Hoofdkan. OZ 8
7881CK EC
31-12-1939

Van harte gefeliciteerd
en een fijne dag gewenst!
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ZE ZIJN ER WEER: DE OVERHEERLIJKE KNIEPERTJES
Op het moment dat ik dit schrijf zijn de eerste
voorbereidingen
voor het kniepertjes
bakken
weer
begonnen.
Twee
leden
van
de
financiële commissie
maken elk jaar weer
het deeg, daarom
zijn de kniepertjes
ook van constante
fijne kwaliteit.
Het bakken van onze overheerlijke kniepertjes begon weer op 6 november.
Ondanks alle prijsverhogingen blijven ze bij ons nog steeds
20 voor € 3,Dit is dus lekker goedkoop en dat voor topkwaliteit
kniepertjes! Ze zijn weer te koop tijdens
openingsuren in het locatiebureau.
GEZOCHT: KINDEREN DIE WILLEN MEESPELEN IN HET KERSTSPEL
Dinsdag 24 december is er om 19.00 uur een leuke Gezinsviering.
In deze viering wordt het kerstspel gespeeld. We zijn op zoek naar kinderen
die willen meespelen in het kerstspel. Zit je op de basisschool of in de eerste
klassen van voortgezet onderwijs en vind je het leuk om mee te doen? Geef
je dan op door te mailen naar gezinsvieringwillehadusec@hotmail.com voor
1 december. We gaan op zaterdag 14 en zaterdag 21 december om 9.30 uur
oefenen in de kerk.
Gezinsvieringgroep
GELOVEN NU
Geloven Nu gaat weer start op dinsdag 19 november om 19.30 uur.
Wat hebben wij, mensen van de 21e eeuw, aan verhalen van 2000 en meer
jaren geleden?
We hebben in Emmer-Compas een gemengde groep wat leeftijd betreft: van
23 t/m 80 jaar om hierover met elkaar van gedachte te wisselen. Het zijn
boeiende, maar ook leuke gespreks-avonden, want humor is ons door God
gegeven, om te kunnen relativeren en zware zaken lichter te maken. Wees
welkom om een avond mee te doen!
Lees meer hierover in het algemene gedeelte van dit Klaverblad!
Klaverblad
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LOPEN ONZE TUINMANNEN DE KANTJES ERAF???
Zo maar een maandagochtend in oktober. Het is een drukte van belang om en
bij de kerk en het Parochiehuis. Het MPT (ons musical productie team) is al
vroeg aanwezig in het Parochiehuis. Ze moeten nog spijkers met koppen slaan
deze dag om alles op tijd klaar te hebben voordat de repetities van start gaan
op zondag 3 november.
Dan komt onze locatiebureau-medewerker binnen om mensen te helpen met
vragen, of om een misintentie aan te vragen of ……. Tja, noem maar op, want
onze locatiebureau-medewerkers moeten van alle markten thuis zijn. En ze
doen het toch maar weer elke maandag en donderdag.
En dan even een korte pauze voor het MPT-team, ze lopen naar buiten om
een frisse neus te halen en daar zijn enkele
mannen van de tuinploeg druk in de weer.
Maar als we heel goed kijken lopen ze toch
heus de kantjes ervan af.
Nee, niet zoals we dat weleens
spreekwoordelijk gebruiken, maar in het
echie. Elke week zijn zij samen met hun
collega vrijwilligers van de tuinploeg weer
paraat om het netjes te houden op het
kerkhof, om de kerk en bij het Parochiehuis.
Mannen, van ons mogen jullie de kantjes
eraf blijven lopen hoor, het ziet er altijd piekfijn uit.
Natuurlijk zijn onze complimenten voor alle vrijwilligers, want de vrijwilligers
groep bestaat natuurlijk niet alleen uit dit groepje vrijwilligers dat op de
maandagochtend aanwezig was.
Daarom alle vrijwilligers van de maandag-dinsdagwoensdag-donderdag-vrijdag-zaterdag en zondag.
Ja het is echt waar, elke dag van de week zijn er wel
vrijwilligers in de weer om het samen kerk zijn een
gezicht te geven.
GROEN VOOR HET MAKEN VAN KERSTSTUKJES
Hallo medeparochianen,
als jullie nog groen hebben dat wij kunnen/mogen gebruiken voor het maken
van de kerststukjes die wij willen maken voor verkoop op de kerstmarkt willen
jullie dit dan op de stoep achter het parochiehuis neerleggen?
Contact opnemen met 1 van de bloemversiersters kan ook natuurlijk:
Greetje Rengers tel: 0591-354229 of Magdalena Tiben tel: 0591-353718
Klaverblad
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KERSTMUSICAL ‘KONINKLIJK BEZOEK’
Dit jaar zal voor de twaalfde keer de
kerstmusical worden opgevoerd.
Heel klein begonnen in 2008, is het
uitgegroeid tot een prachtig spektakel
met topspelers/zangers, een prachtig
decor,
uitbundige
kleding
en
professioneel geluid en licht. Vorig jaar
hebben we aan mevrouw Klijnsma
(commissaris van de Koning) gevraagd
of zij misschien onze gastspeler van dit
jaar kon regelen. En of dat gelukt is.......
u kunt het zien in de kerstmusical
‘Koninklijk Bezoek’.
Dit jaar nemen we u mee op reis met de Drie Wijzen uit het oosten. We zien
Maria, druk aan het haken en wie blaast daar zo hoog van de toren?
En waarom zien we voor het eerst koning Herodes?
Met enorm enthousiasme nemen meer dan 60 medewerkers u mee in deze
wervelende musical.
LAAT U/JE VERRASSEN.
Wij, parochianen die meedoen aan de musical, van spelers tot
kledingmaaksters, geluid en licht medewerkers tot decorbouwers, willen
vertellen waar het met kerst écht om gaat. De musical is, net als de
voorgaande jaren, weer geschreven door eigen parochianen, een echte
première dus.
Zet u deze datum vast in uw agenda:
Zondag 8 december 2017 om 15.00 uur (kerk open 14.30 uur)
Aansluitend is er, tot 18.00 uur, kerstmarkt bij onze R.K.-kerk
Hoofdkanaal OZ 83, Emmer Compascuum
Eén en al gezelligheid!
De toegang is gratis. Het zou fijn zijn als de kerk tot de laatste plaats toe vol
zit want daar doen we het voor! Uit ervaring van voorgaande jaren weten we
dat dat zeker niet ondenkbaar is. U bent van harte uitgenodigd!
Parochie Musical Groep Willehadus.
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KERSTSPULLEN & WINTER HANDWERK VOOR KERSTMARKT
Voor de kerstmarkt van 8 december zijn we nog op zoek naar
(2e-hands) kerstspullen. Heeft u nog kerstballen en
kerstversiering die u toch niet meer gebruikt?
Ook nieuw gebreide sloffen, handschoenen, sjaals en truien,
gehaakte kerstspullen, andere kerst- en winter knutselwerken,
zelfgemaakte versieringen voor de kerstboom of kersttakken,
zijn welkom. U kunt het inleveren tijdens de openingstijden van
het parochiebureau:
✓ op maandag- en donderdagmorgen van 11.00 – 12.00 uur.
✓ op zaterdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur.
GEZOCHT: EEN KERSTSTAL
Wie o wie heeft in een verloren hoekje nog een
kerststal staan die nooit meer opgezet wordt? Wie
heeft er misschien nog een kerststalgroep ooit
gekregen en doet er niets meer mee?
In de kerststaltentoonstelling
kunnen ze nog een prachtig
plekje krijgen en daar komen vast
veel mensen kijken. Heeft u nog een Maria en Jozef of
nog een paar schapen, herders of koningen en wilt in
die wel geven aan de kerststal tentoonstelling. Neem
dan gerust contact op met
abpragt@hotmail.com of bel 0591-353630 of 06-27535468.
NIEUWS VAN DE HOEKSTEEN
We zamelen nog steeds oud papier in, om als school
het budget aan te vullen voor extra spel en
speelmateriaal voor de leerlingen. We hopen dat u
weer uw oud papier voor ons wilt bewaren en het op
de ophaaldagen op de parkeerplaats voor onze kerk
te willen brengen.
De container is geopend op: dinsdagmorgen van ± 08.00 uur tot ± 17.00
uur en woensdagmorgen ± 08.15 uur tot ± 13.00 uur.
Plaatsen dinsdag 17 december 2019
Ophalen woensdag 18 december 2019
Alvast hartelijk bedankt voor de bijdrage aan onze school
Kinderen en team van basisschool ‘De Hoeksteen’
Klaverblad
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TAXIPASTORAAT
Ik mag vandaag o.a. even naar het AZC in Ter
Apel om iemand op te pikken die naar een
locatie in Heerde mag. Dat is weer een mooi
ritje dan denk ik zo even richting de Veluwe.
Zelf ben ik net even vijf dagen naar Texel
geweest lekker wandelen langs het strand en
op de mountainbike, echt mijn eiland dus ik zit
nog een beetje in de flow. Ik kom samen met
een collega aan in Ter Apel en we melden ons
met kenteken en bedrijfsnaam en wie we op
moeten pikken. Elke keer kijk ik me ogen uit, wat een groot aantal bewaarders
en andere mensen die hier hun werk vinden en ook vandaag weer een rij
nieuwkomers die zich aan willen melden, het is een dorp op zich.
Er wordt een jongen van een jaar of 15 bij me gebracht die ik een hand geef
en ik stel me even voor. Hij antwoord ik keurig Engels en na een aangeboden
kop koffie vertrekken we richting Heerde. De jongen komt uit Syrië en heeft
hier in Nederland reeds één broer wonen hetgeen in Heerde schijnt te zijn. Zijn
ouders zitten nog in Syrië. Zeven jaar heeft hij zijn broer niet gezien. In Heerde
doet zijn broer de deur los en een klein meisje begroet me en steekt haar
handje uit. Een emotioneel weerzien volgt. Ik geef ze een hand en aai het
meisje over de bol. Ik wens ze veel geluk toe, die hebben nog een lange weg
te gaan alvorens de hele familie weer verenigd zal worden.
Op de terug rit kom ik in de omgeving van Meppel terecht waar ik weer een
aantal ritten krijg toegewezen. Ik haal een vrouw van mijn leeftijd op die
volgens de omschrijving in het scherm 100% blind is. Ze gaat naar de
muziekschool om gitaarles te krijgen. Ik begeleid haar aan mijn arm naar de
auto en ontferm me even over de gitaar. ‘Oh, je komt hier niet weg zegt ze….’
Hoe vaak ik dat niet hoor sinds ik in het taxiwerk terecht ben gekomen. Maar
goed je afkomst hoef je dan ook niet te verloochenen. “Als je het niet aandurft
dan zet ik je er wel weer uit zeg ik dan standaard, een beetje humor de in
breekt bijna altijd het ijs. Ik kom uit Blaricum het Gooi maar klink een beetje
Amsterdams zeg ik. Ik woon alweer 20 jaar in deze hoek. Dan vertelt ze me
dat ze pas op het toilet zat en dacht dat deze verstopt was, bleek de
schoonmaakster de toiletborstel nog in de pot te hebben laten zitten. We
lachen er smakelijk om. Ik begeleid haar naar binnen waar ze half op de
leestafel gaat zitten, weer lachen natuurlijk, een beetje naar rechts, voor jou
links zeg ik. Kom je me vanavond weer halen vraagt ze, was gezellig.
Ik kom in Veeningen bij Zuidwolde in Drenthe terecht, wat een prachtige route
en landschap. De zon gaat onder en ik geniet van alles om me heen. Bij een
groot landgoed staat een dame aan de weg. Die mag ik meenemen naar
Meppel.
Klaverblad
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Het is een GGZ-verhaal wat ze me verteld, geen vertrouwen meer in de
mensheid, zelfs dit gesprek dat jij met me aangaat beklemt me een beetje zegt
ze. Ik geef aan dat zelfs in de donkerste dagen en nachten je de lichtpuntjes
kunt zien. Zet je positiviteitsknop vast. Dat kost tijd zeg ik maar maakt het leven
zo veel gemakkelijker. Ik licht een puntje van de sluier van mijn privéleven op
het dat helpt nu ook weer. Ik zet haar af bij een Coffee Shop, oh zeg ik doe we
dat ook qua WMO-vervoer, we lachen erom en tot zo zegt ze. De afsluitende
rit voor vandaag zijn twee verstandelijke beperkten die hun vaste zwemavond
gehad hebben in Emmen. De Nederlandstalige zender gaat op tien en we
zingen met zijn drieën hardop en volop genietend lopen ze hun begeleid wonen
centrum weer in. Een topdag.
Fijne groet, Harry Fecken
MOBIELTJESACTIE VOOR STICHTING OPKIKKER
In Klaverblad nr. 6 heeft een stukje gestaan van Geronimo
en Charity Snippe, 10 en 9 jaar. Ze wonen in
Klazienaveen, houden van zingen en doen dit bij ons
jeugdkoor ‘Eigenwijs’. Ze vertelden daarin dat ze, net als
hun vader, de spierziekte MD (Myotone dystrofie) hebben
waarbij de eerste symptomen een vertraging van het
ontspannen bij aangespannen spieren (myotone) en een
langzaam toenemende spierzwakte (dystrofie) zijn.
Stichting Opkikker organiseert voor gezinnen met een
langdurig ziek kind een opkikker-dag
om dan bij ieder gezinslid de zorgen even naar de
achtergrond te laten verdwijnen door hun in het zonnetje te
zetten.
Geronimo en Charity hebben 5 januari een opkikker-dag
mogen ervaren en zijn daarna zelf ambassadeurs
geworden voor Stichting. Opkikker.
Deze ambassadeurs proberen door middel van inzamelingen
ervoor te zorgen dat stichting Opkikker voor anderen kinderen
weer een Opkikker-dag kunnen organiseren.
Geronimo en Charity hebben in ons Parochiehuis een doos
neergezet om oude mobieltjes in te zamelen. U kunt uw oude
mobieltje (in welke staat dan ook) in de daarvoor bestemde
boxen achterin de kerk doen.
Groetjes van Geronimo en Charity
Over Stichting Opkikker
Langdurig ziek zijn vraagt veel doorzettingsvermogen en energie
van een kind. Lichtpuntjes zijn in zo’n situatie van groot belang.
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Stichting Opkikker verzorgt deze lichtpuntjes. Zo’n tweeduizend keer per jaar
verrassen we gezinnen met een langdurig ziek kind met een onvergetelijke
Opkikkerdag. Tijdens deze dag vol ontspanning en plezier, zetten we niet
alleen het zieke kind, maar alle gezinsleden in het zonnetje. Na afloop ontvangt
het gezin beeld- en videomateriaal om de dag nog eens her te beleven. Een
Opkikkerdag duurt hierdoor véél langer dan één dag.
Help mee om mobieltjes in te zamelen voor Stichting Opkikker! Voor iedere
ingezamelde telefoon krijgt Stichting Opkikker namelijk een
vergoeding. De opbrengst van de mobieltjesactie komt volledig
ten goede aan de organisatie van Opkikkerdagen voor gezinnen
met een langdurig ziek kind. Afgelopen zeven jaar zijn in totaal
meer dan 600.000 mobiele telefoons ingezameld. Ook dit jaar
kunnen wij niet zonder jouw hulp! Lever je/uw oude mobieltje in
en help ons mee om zieke kinderen op te kikkeren door middel
van jouw/uw oude mobiele telefoon. Meer informatie over
Stichting Opkikker vindt u op:
https://opkikker.nl/steun-ons/kom-actie-voor-stichting-opkikker
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Willie en Jannet
 Dijck

Kanaal A NZ 100

Emmer-Compascuum
Tel: 06-50206237
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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
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zaterdag 23 november
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Pastoor
Swart, Maria Catharina Speller-Siekman, overl. ouders Wübkes-Lange,
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, overl.
ouders Vinke-Wolfs, overl. ouders Valke-Tholen, Toon Loves en Annie LovesTholen en overl. fam. Loves en Tholen, Bennie Heidotting en Griet HeidottingPeters, Gerhardus Albertus Plas, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, Bertus
Snippe, Anna Angela Koop-Wübkes, Gerhardus Voss, Maria Adelheid de

Munnik-Zwart.
Zaterdag 30 november
Herman Gerard Tieck, Johanna Maria Post-Lankhorst en kleinzoon Joppe,
Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der
Werf, Jan Roufs, Hendrikus Lankhorst en Maria Helena Lankhorst-Falke en
fam., Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Tinie Robben-Valke,
Hendrikus Lankhorst en Maria Helena Lankhorst-Falke en fam., Gerhardus
Albertus Plas, Anna Angela Koop-Wübkes, Gerhardus Voss, Maria Adelheid
de Munnik-Zwart.
Zondag 08 december
Herman Heinrich Cosse en Helena Cosse-Koop, Johan Bernard Cosse en
Maria Margraretha Hoffard en zoon Bennie en schoonzoons Joop en Bennie,
Toon Veringa en Engel Veringa-Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der
Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en Griet HeidottingPeters, Gerhardus Albertus Plas, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, Maria

Adelheid de Munnik-Zwart.
Na afloop koffie in de parochiezaal.
Zondag 15 december
Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der
Werf, Jan Roufs, overl. ouders Valke-Tholen, Lubertus Beukers en Maria
Magretha Hemel en Johannes Hermannus Hemel en overl fam., Bennie
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus Plas, Gerhard
Schiphouwer, Maria Adelheid de Munnik-Zwart.
OUDERENVIERING
Op woensdag 18 december is er om 10.00 uur in de
Dillehof voor de bewoners van de Dillehof en de Melde een
viering. U bent van harte welkom.
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CONTACTMIDDAG VOOR OUDEREN
Dinsdag 17 december 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
me mij tel: 0591-317060 Iedereen is van harte welkom.
Noteert u alvast volgende contactmiddag is 28 januari 2020.
Leo Mensen
KOSTER VAN DE WEEK
18 nov
25 nov
02 dec
09 dec
16 dec

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

24 nov
01 dec
08 dec
15 dec
22 dec

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

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

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK
za 23 nov
za 30 nov
zo 08 dec
zo 15 dec

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

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

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
Datum
ma 25 nov
di 26 nov
ma 02 dec
di 03 dec
zo 08 dec
di 10 dec
di 10 dec
za 14 dec
di 17 dec
do 19 dec
zo 22 dec

Tijd
13.30 uur
09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
20.00 uur
16.30 uur
09.30 uur
18.00 uur
19.30 uur

Gelegenheid
Gezellige avond Care Free
Kaarten
KBO
Redactie Klaverblad
Koffiedrinken parochiezaal.
Omzien naar elkaar
Locatieraad
Kerstbelevingstocht
Mantelzorg
Kerstwandeling Henricusschool
Kerstconcert

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.
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FELICITATIES
Wij willen allen die de komende periode iets te vieren
hebben, namens de parochie, van harte feliciteren.
OVERLEDEN
op 13 oktober

Gerhardus Voss
73 jaar, De Wieken 23
op 15 oktober

Anna Angela Koop-Wübkes
85 jaar, “De Schans”
op 26 oktober

Maria Adelheid de Münnik-Zwart
78 jaar, Pastoor Jongeriusstraat 98
We wensen de familie veel sterkte met het verlies van hun dierbare.
KAARTEN
Elke laatste dinsdag van de maand kaartmiddag.
Iedereen is van harte welkom in de parochiezaal.
De deelname bedraagt 2 euro.
Voor koffie of thee en fris wordt gezorgd.
De Zonnebloem, afd. Klazienaveen
IMPRESSIE VERGADERING VAN DE LOCATIE HEILIGE HENRICUS
Dag Parochianen,
dinsdag 10 september en 8 oktober zijn de leden van de locatieraad bij elkaar
gekomen voor de vergadering. Dinsdag 10 september zijn de afgevaardigden
van de scholen Sint Henricus en de Pastoor Middelkoopschool aangeschoven
dit gebeurt 2 keer in het jaar Er wordt gesproken over o.a. de activiteiten voor
de kinderen die wij als locatie samen met de scholen kunnen organiseren. De
volgende activiteit is het project Testify to love, dit wordt afgesloten met een
gezinsviering op zaterdag 23 november om 19.00 in onze kerk.
In de vergadering hebben we ook besproken welke activiteiten er door onze
locatie worden georganiseerd, zoals de Sint-Maartenviering, de
kerstwandeling op zaterdag 14 december. De werkgroep omzien naar elkaar
gaat voor tijdens een gebedsdienst op zaterdag 2 november Allerzielen. Ook
wordt de tuin rondom de kerk verbeterd en het nodige schilderwerk moet uit
gevoerd worden. En de actie kerkbalans 2020 gaat op 18 januari landelijk van
start.
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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

tel: 06-55335742
tel: 0591-531161
tel: 0591-318374

tel: 0591-318593
tel: 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
Klemstrook 37

tel: 0591-313585

ADM. BEGRAAFPLAATS + FONDS UITVAARTVOORZIENING
Annet Harms mailadres: FUV.mhvd@gmail.com
Klaverblad
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zondag 24 november
Gré Schoonbeek-Lambers, Sientje Siebum-Nusse, Lies Peters-Heidotting,
mevr. Sandten-Suelmann, Harm en Annie Heidotting-Peters, Bennie Bruins,
ouders Lohuis-Lippold en zoon Jan, ouders Peters-Falke en zoon Johan en
familie, ouders Siebers-Siebum, Hendrik Falke, Sientje Kolmer-Heidotting,
ouders Peters-Houtman en kinderen en kleinkinderen.
Zondag 01 december
Hendrik Falke, Sientje Kolmer-Heidotting, Bennie Bruins.
Zondag 08 december
Ouders Lohuis-Lippold en zoon Jan, ouders Siebers-Siebum, Bennie Bruins,
ouders Peters-Falke en zoon Johan en familie, Sientje Kolmer-Heidotting,
ouders Peters-Houtman en kinderen en kleinkinderen.
Zaterdag 14 december
Lies Peters-Heidotting, Sientje Siebum-Nusse, ouders Siebers-Siebum,
ouders Hennie Bruins en Lies Bruins-Linneman en dochter Sientje,
Bennie Bruins.
OUDERENVIERING
Woensdag 27 november en 11 december om 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
COLLECTE
Datum
16 en 17 nov
24 nov t/m feb 2020
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KOSTER VAN DE WEEK
25 nov
02 dec
09 dec
16 dec
23 dec

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

24 nov
01 dec
08 dec
15 dec
22 dec
29 dec

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

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

ACOLIETEN
24 nov
01 dec
08 dec
14 dec

Peter v/d Weide
Geen
Wander Snippe
Jan Siebers
LECTOREN
24 nov
01 dec
08 dec
14 dec

Marianne Keurs
Geen
Annie Bartels
Jan Siebers

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
Datum
05 dec
10 dec
16 dec

Tijd
20.00 uur
19.30 uur
19.00 uur

Gelegenheid
Vergadering locatieraad
Banier: oudervereniging De Banier
KVG:
Kerst vieren
OMZIEN NAAR ELKAAR

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

Zwartemeer

tel: 0591-317073
tel: 06-38315634

Pagina | 46

FAMILIEBERICHTEN

Overleden
Op 01 oktober 2019

Maria Geertruida Suhlmann-Middendorp (Truus)
Briefadres: De Doorlaat 7, 7894 GB Zwartemeer
in de leeftijd van 76 jaar
Op 03 oktober 2019

Maria Gesina Kolmer-Heidotting
Eemslandweg 100 B, 7894 AE Zwartemeer
in de leeftijd van 63 jaar
Op 18 oktober 2019

Johannes Bernardus Bruins (Bennie)
De Blokken 65 7894 CJ Zwartemeer
in de leeftijd van 55 jaar

Dat zij mogen 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
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

Klaverblad
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DE BANIER
Vrijdag 22 november OUD PAPIER
staat er weer een container voor oud
papier bij de basisschool De Banier, De Blokken 16.
JUBILEUM GEMENGD KOOR

Op zaterdag 19 oktober hebben wij tijdens
onze jaarlijkse feestavond van ons koor
Gré Lohuis in het zonnetje gezet met haar
zilveren jubileum.
Gré we hopen dat je nog lang samen met ons
mag zingen!
STAND VAN ZAKEN FONDS UITVAART VOORZIENING ( FUV )
(voorheen de Kerkhofverzekering van de Parochie Antonius van Padua)
Dit jaar zijn we hard bezig geweest om alle leden van het FUV in onze
ledenadministratie in te voeren en is dit project afgerond. Alle leden van het
FUV hebben ondertussen of zelf hun premie betaald, of hebben ons een
machtiging tot incasso gegeven. Om lid te blijven moet u in het kalenderjaar
waarvoor de premie was deze ook betalen, anders bent u geen lid meer. Het
is dus niet toegestaan om de premie met terugwerkende kracht over
voorgaande jaren te betalen in de hoop om dan alsnog aanspraak op het
Fonds te kunnen doen.
Op dit moment wordt het reglement als boekje gedrukt en krijgt u per adres
voor 15 december één reglement in de bus. Daarop zit op de achterzijde een
sticker, welke betalende leden lid zijn, waarbij kinderen onder de 18 jaar gratis
meeverzekerd zijn, maar niet op de achterzijde zullen staan.
Mocht u lid van het FUV zijn en niet voor 15 december het reglement in huis
hebben verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met
boekhouding.mhvd@gmail.com of te bellen met de Parochietelefoon waarvan
u voorin het Klaverblad het nummer vind. In ieder geval moet dit voor 1 januari
2019 geregeld zijn, anders bent u geen lid meer.
Arie Buizer, financieel administrateur
Klaverblad
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WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE
In de viering van 19 oktober werd Gré Lohuis verrast met een
bloemetje. Want ze was namelijk 25 jaar lid van ons gemengd
koor St.Cecilia. Eigenlijk is Gré Lohuis al veel langer lid van het
koor in onze kerk. Ze is namelijk daarvoor ook al heel veel jaren
lid geweest van The Young People en daarvoor weer van het
gemengd koor. Bovendien heeft Gré heel veel jaren de koffie
verzorgd in onze parochiezaal. Gré ook van deze kant van harte gefeliciteerd
met je jubileum en dank voor je inzet al die jaren. Hopelijk kunnen we nog vele
jaren genieten van je zangstem. Het koor had na de viering een gezellig
samenzijn in Barger- Compascuum bij gelegenheid van hun jaarlijkse St.
Ceciliafeest.
Een gezellige bijeenkomst hadden ook de leden van het KVG op maandag 14
oktober in onze parochiezaal. Voor die avond waren Barry Gepken en Monique
de Haas uitgenodigd om te vertellen over hun voetreis naar Rome samen met
hun bordercollie Maurice. Het
was een heel geslaagde avond
die nog uren had kunnen duren
zoveel leuke anekdotes hadden
Barry en Monique te vertellen
over hun reis van ruim 2700
kilometer.
Barry
raakte
geïnteresseerd in deze reis door
de verhalen van de vader van
een vriend uit Barger-Oosterveld. Toen Barry later naar Erica verhuisde kwam
hij in gesprek met een man die deze voetreis ook al in z'n eentje had gemaakt.
Toen wist Barry het zeker; dat ga ik ook doen. En toen zijn nieuwe partner
Monique ook enthousiast was kon de voetreis samen met hun hond van start
gaan. Al na een dikke week was er iets bijzonders. Bij een overnachting bij een
willekeurige familie in Duitsland bleek dat een persoon uit die familie ook een
voetreis had gemaakt naar Rome, samen met iemand uit Barger- Oosterveld.
En dat bleek de vader van de vriend van Barry te zijn.
De afgelopen maanden zijn er weer een aantal personen begraven op ons
kerkhof. Het aantal personen die kiest voor een uitvaartdienst vanuit de kerk
en een begrafenis op ons kerkhof neemt echter steeds meer af. Bij de keuze
van begraven of cremeren spelen de kosten een niet onbelangrijke rol. Dat
heeft met name te maken met de kosten van een grafmonument en wie van
de familie er zorgt voor het onderhoud van het graf. Maar dat steeds minder
parochianen hun uitvaart vanuit de kerk laten doen heeft met kosten weinig
van doen. Vaak hoor je dan als argument dat ze zich daarvoor een beetje
generen, omdat ze anders de kerk ook weinig of helemaal niet meer bezoeken
voor een dienst. Een soort "kerkschaamte" zou je kunnen zeggen.
Klaverblad
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Want we lezen tegenwoordig over vliegschaamte, pakket bezorgschaamte
(beide teveel milieu belastend)
en zelfs koopschaamte (teveel
wegwerpartikelen). Maar zoals we weten uit de boodschap van Jezus hoeven
we ons voor hem zeker niet te generen of je nou veel of weinig in de kerk komt,
ieder is welkom.
Op dinsdag 29 oktober herdenken ze in Breda het feit dat 75 jaar geleden hun
stad werd bevrijd door een Pools regiment. Voor die herdenking zijn de Poolse
president en ons koningspaar aanwezig. Ook is daarvoor uitgenodigd onze
pastoor J. Okonek, samen met een aantal andere Poolse priesters die in ons
land werkzaam zijn. Dat onze pastoor en zijn mede- broeders zijn uitgenodigd
zal vast niet zonder reden zijn, maar daar vertel ik de volgende keer meer over
als ik dat te weten ben gekomen. Inmiddels weet ik meer.
Onze pastoor heeft van de Poolse president een hoge
onderscheiding gekregen. Het is de Gouden Ereprijs ! De
pastoor kreeg deze onderscheiding voor zijn inzet voor
de Poolse gemeenschap in Nederland en zijn bijdrage
aan de integratie van de Poolse gemeenschap hierin ons
land)
Op 14 november is er een bijeenkomst voor alle
vrijwilligers van onze locatie. Tijdens deze bijeenkomst
kunnen de werkgroepen hun wensen inbrengen of hun problemen aankaarten
zodat het locatiebestuur een idee heeft van wat er allemaal leeft bij de
werkgroepen en wat er aan gedaan kan en moet worden.

Ik hoop dat er veel vrijwilligers naar deze bijeenkomst komen.
De afgelopen maand heeft ons kinderkoor Yaëla voor het eerst sinds lange tijd
weer een optreden verzorgd tijdens een kerkdienst. En toen bleek ook nog dat
de dienst van zaterdagavond naar zondagmorgen was verplaatst zonder dat
iedereen dat wist. Maar gelukkig waren er voldoende kinderen bij het koor
aanwezig en ze deden het voortreffelijk en kregen hiervoor een welverdiend
applaus aan het eind van de viering.
Tenslotte weer een spreuk ter afsluiting. Ditmaal van Corrie te Boom.
"Geloof ziet het onzichtbare, gelooft het onmogelijke en ontvangt het
mogelijke".
JS

Inleveren kopij Klaverblad nr 11
vrijdag 29 november
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ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA

COLUMN VAN DE BISSCHOP
Leven vanuit een roeping
Er gebeurt iets in je leven waardoor je niet meer op
dezelfde manier naar de wereld kunt kijken. Je komt
iemand tegen die je uit je evenwicht brengt en waardoor
je anders naar iemand van het andere geslacht gaat
kijken. Je ontdekt een stil verlangen dat een nieuwe
richting geeft aan je leven. Je wordt geconfronteerd met
een getuigenis waarin je kennis maakt met ervaringen
die je zelf niet hebt en die authentiek overkomen. Met deze omschrijvingen
probeer ik aan te geven wat roeping is.
In het weekend van 25-27 oktober was ik met een groep van 22 jonge mensen
bij de zusters in Thuine (Duitsland, bij Coevorden de grens over) om over
roeping te spreken. De kloosterlijke omgeving maakte het spreken over dit
onderwerp gemakkelijker. De jonge mensen die bij elkaar waren konden
serieus luisteren, vragen stellen en er met elkaar over spreken. Het gebed,
zowel de eucharistie, het getijdengebed als de aanbidding van het
Allerheiligste Sacrament boden een voedingsbodem om vanuit een
persoonlijke geloof naar het eigen leven te kijken.
Roeping is je aangesproken weten door de mensen om je heen, mensen met
hun noden en verlangens. Roeping is vertrekken vanuit de ander en niet vanuit
jezelf. Roeping is je gezonden weten naar een plek waar je zelf nog niet aan
had gedacht. Zo werkt God en zorgt Hij voor zijn volk. Roeping heeft ook te
maken met bekering en verandering van levensstijl. Je zelf naar God keren, je
op Hem oriënteren en je laten zenden. Je weet nooit precies hoe dat uitpakt.
Het was goed om met jonge mensen een paar dagen samen te zijn en hun
gedachtenwereld te delen, hen te leren kennen, en iets van mezelf te vertellen.
Ik heb ook een roepingsgeschiedenis en een levenspad. Die ervaring kon ik
delen. Als het anderen helpt om hun levensweg te ontdekken, doe ik dit graag.
+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden
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Verwachting
Zo zeker als de dag
– zelfs de kortste in de winter volgt op de nacht,
zo onzeker onze hoop
dat alle levensduister
kan opgaan in het licht.
Toch houdt dat wankel weten,
die vonk van licht uit Licht
ons op de been.
In ons ligt een lont
te wachten op ontbranding
–soms tegen wens en weten in –
door Dat wat klein en kwetsbaar,
Groter is dan wij.
Marijke de Bruijne uit ‘Vierend dichterbij

