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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 3 januari 2020
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. 1
loopt van 25 januari t/m 28 februari 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
21 & 22 dec
Klazienaveen
Emmer-Compas
Barger-Compas
Zwartemeer
24 dec

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

19.00
19.00
09.30
10.00

koor
Samenzang
Enjoy
Heren
Gemengd koor
koor

Klazienaveen
Zwartemeer
Barger-Compas

DoP
Pastoor Okonek
DoP

19.00
19.00
19.00

Care Free ‘16
Alle koren
Dames/Heren

Emmer-Compas

DoP

19.00

Jesus Freaks
Xtra-Eigen-Wijs

Emmer-Compas

Pastoor Okonek
MHvD

21.00

Dames/Heren

dag

25 dec

Eerste Kerstdag

woensdag

Klazienaveen
Barger-Compas

Pastoor Okonek
Pastoor Okonek

dag

28 & 29 dec

zaterdag
zondag
dag
dinsdag

Zwartemeer
Emmer-Compas
31 dec
Klazienaveen
Zwartemeer
Barger-compas
Emmer-Compas

Pastoor Okonek
Pastoor Okonek
Oudjaar
DoP
DoP
DoP
DoP

dag

1 jan

Nieuwjaar

woensdag

Klazienaveen

Pastoor Okonek

dag

4 & 5 januari

zaterdag

Zwartemeer
Barger-Compas
Klazienaveen
Emmer-Compas

dag
zaterdag
zondag
dag
dinsdag

zondag

Klazienaveen

Klaverblad

koor
09.00
10.30

Henricuskoor
Dames/Heren
koor

19.00
10.00

Gemengd koor
Dames/Heren

19.00
19.00
19.00
19.00

Samenzang
Heren
Dames/Heren
koor

19.00

Samenzang
koor

DoP
Pastoor Okonek
Pastoor Okonek
DoP
Poolse Viering
Pastoor Okonek
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10.00

Heren
Henricuskoor
Heren

14.00
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dag

11 & 12 jan

zaterdag

Klazienaveen
Emmer-Compas
Zwartemeer
Barger-Compas
18 & 19 jan

DoP
Pastoor Okonek
Pastoor Okonek
DoP

19.00
19.00
10.00
09.30

Zwartemeer
Barger-Compas
Klazienaveen
Emmer-Compas
25 & 26 jan

DoP
Pastoor Okonek
Pastoor Okonek
Oec. Viering

19.00
19.00
09.30
10.00

dag

Klazienaveen
Emmer-Compas
Zwartemeer
Barger-Compas
2 feb

Vicaris Wellen
19.00
Pastoor Okonek
19.00
Pastoor Okonek
10.00
DoP
09.30
MHvD installatieviering

zondag

Barger-Compas

Bisschop v.d. Hout

zondag
dag
zaterdag
zondag
dag
zaterdag
zondag

koor

koor

koor

koor

10.30

Voor allen betrokken bij de vieringen in januari:
door omstandigheden was op het moment van het Klaverblad maken nog
geen nieuw rooster bekend.
Overleg binnen de locatie wie wanneer zijn medewerking verleent.
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 in het Nieuwe Jaar zijn er vanaf 7 januari
weer door-de-weekse avondvieringen
Datum

Tijd

07 jan

14.00

08 jan
09 jan
21 jan
29 jan

10.00
14.00
14.00
14.00

Klaverblad

Waar
Par. Huis
MHvD
Dillehof
Dagkapel

Ouderenviering
locatie

Voorganger

Emmer-Compas

Pastoor Okonek

Klazienaveen
Barger-Compas
Klazienaveen
Zwartemeer

Pastoor Okonek
Pastoor Okonek
Pastoor Okonek
Pastoor Okonek
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BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN
Week 51
Week 52
Week 01
Week 02
Week 03
Week 04
Week 05

16 dec
23 dec
30 dec
06 jan
13 jan
20 jan
27 jan

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

22 dec
29 dec
05 jan
12 jan
19 jan
26 jan
02 feb

Marianne Keurs-Scholte Albers
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
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.
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.
* Inleveren kopij voor het Klaverblad (ook via mail).

Klaverblad
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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.
ACTIVITEITENKALENDER
Datum
22 dec
7 jan
9 jan
11 jan
22 jan
26 jan

Tijd
19.30
14.00
19.00

Activiteit
Kerstconcert
Speciale ouderenviering MHvD
Budgethouders overleg
Nieuwjaarsreceptie
Taizé viering
Nieuwjaarsvisite

Locatie
Klazienaveen
Emmer Compas
Emmer Compas
Emmer Compas
Barger Compas

VAN DE BESTUURSTAFEL
Het jaar is alweer bijna voorbij en met Kerst vieren
we een nieuw begin. Maar als je aan iets nieuws
begint, kijk je ook altijd terug. Als parochiebestuur
zullen we in januari terugkijken en er van proberen
te leren. Waar was u dit jaar blij mee? Waar was u
minder blij mee? U kunt het ons altijd laten weten door ons te bellen, mailen of
persoonlijk aan te spreken. Hier kunnen we allemaal veel van leren.
De laatste maand heeft met name de begraafplaats in
Barger Compascuum ons veel tijd gekost. Na intensief
overleg met de jurist van de R.-K. Kerk is gebleken dat
we niet mogen ruimen, zolang er sprake van grafrecht is.
Inmiddels zijn de rechthebbenden hierover geïnformeerd
en we hopen dat hiermee ook de rust terugkeert. De brief,
die naar alle rechthebbenden is gestuurd, vindt u elders
in het Klaverblad.
Ook hebben we goed nieuws. Vanaf 1 februari krijgen we
een nieuwe pastor. Ook hier leest u elders meer over.
Een nieuw begin.
We hopen u allen te ontmoeten als we op bezoek zijn bij de kribbe.

Het parochiebestuur wenst u
een Zalig Kerstfeest
en een Gezegend Nieuwjaar.
Klaverblad
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WOORD VAN DE PASTOOR
Kerstmis….
Beste parochianen,
Kerstmis is het feest waarbij de geboorte van Jezus Christus wordt herdacht.
Het woord Kerstmis komt van het Middelnederlandse Kerstesmisse. 'Kerstes'
duidt op Christus en 'misse' op mis: 'Christusmis' dus. 'Kerstmis' duidt
tegenwoordig op de mis én het bijbehorende feest ter viering van Christus'
geboorte. De Bijbel vertelt dat Jezus Christus in Bethlehem geboren werd uit
de maagd Maria. Maria wist dat er met haar kind iets bijzonders aan de hand
was. Een engel had haar namelijk verkondigd dat zij de moeder zou worden
van de lang verwachte Messias, Gods Zoon. De aankondiging door de engel,
ook wel Annunciatie genoemd, is eeuwenlang een geliefd thema geweest in
de Europese kunst.
Beste parochianen, wij vieren Kerstmis. Ik hoop, dat u mooie en gezellige
dagen zult hebben met elkaar. Voor velen vormen de kerstdagen een licht in
de meest donkere dagen van het jaar. Volgens de Regel van St. Benedictus is
de donkere wintertijd eigenlijk al begonnen op 1 november. Naar een
eeuwenoude kloostertraditie gedenken we al onze dierbaren aan het begin van
deze donkere tijd.
Voor velen die een dierbare kort of lang geleden hebben verloren, vormt deze
donkere periode een moeilijke periode. Doordat het licht van Jezus juist nu in
deze donkere periode van het jaar mag schijnen geeft Kerstmis ook uitzicht op
een tijd dat er meer licht zal komen. Daarom geeft Kerstmis ons ook een
opdracht mee. Christen-zijn betekent dat wij onze levensweg gaan in Gods
liefde en licht. Dat wij zo herkenbaar zijn: omziend naar onze naaste en
werkend aan Gods vrede. Niet alleen met de Kerstdagen maar het hele jaar
door. Dan maken we als christenen Gods boodschap van liefde, licht en vrede
waar in deze wereld. Moge het zo zijn.
Ik wens u allen een Zalig Kerstmis!
Pastoor Józef Okonek SChr

Klaverblad
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BISDOMNIEUWS - NIEUWE PASTOR
Groningen, 12 december 2019

Geachte parochianen van de parochie Maria, Hertogin van Drenthe,
In deze periode van de Advent, waarin wij vol verwachting uitzien naar het
geboortefeest van onze Heer, mag ik u namens onze bisschop Van den Hout,
een vreugdevolle boodschap brengen.
Sinds het vertrek van pastoraal werkster Myriam Oosting per 1 september jl. is
er een vacature ontstaan in uw parochie.
In een overleg tussen bisschop Smeets van Roermond en onze bisschop
kwam de vraag of het mogelijk zou zijn dat er een priester uit het bisdom
Roermond, werkzaam kan zijn in het bisdom Groningen-Leeuwarden. Na goed
overleg met de kandidaat is besloten de weg te verkennen voor een mogelijke
benoeming in onze bisdom. Inmiddels hebben verschillende gesprekken
plaats gevonden o.a. met pastoor Okonek en uw parochiebestuur.
Dit alles heeft geresulteerd dat met ingang van 1 februari 2020 bisschop van
den Hout pastor Karol Mielnik zal benoemen tot parochievicaris in uw parochie.
Pastor Mielnik is 38 jaar, geboren op 6 mei 1981 in Polen. Na zijn studie aan
de technische middelbare school is hij in 2001 gestart met de studie Theologie
aan het grootseminarie te Kalisz. Hij is priester gewijd op 26 mei 2007 voor het
bisdom Kalisz in Polen. Tijdens zijn studie had hij reeds aangegeven de wens
te hebben in het buitenland te werken. Sinds 1 april 2008 is hij werkzaam in
Nederland en is hij kapelaan in het bisdom Roermond.
Pastor Mielnik wordt door de bisschop fulltime benoemd voor uw parochie en
heeft geen verplichtingen aan de Poolse gemeenschap in ons bisdom.
De presentatie van pastor Mielnik zal geschieden door Mgr. Van den Hout op
zondag 2 februari 2020 om 10.30 uur in de St. Jozefkerk te Barger
Compascuum. Pastor Mielnik zal gaan wonen in de pastorie van Emmer
Compascuum.
Van harte wens ik Pastoor Okonek, het parochiebestuur, de locatieraden en u
allen een hele goede en gezegende samenwerking met pastor Mielnik.
U allen een gezegende voorzetting van de Advent wensend, teken ik met
vriendelijk groet,
Peter H.H. Wellen
Vicaris-generaal – hoofd personeelszaken
Klaverblad
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PORTEFEUILLEHOUDER GEBOUWEN PAROCHIEBESTUUR
- Heb jij verstand van gebouwenbeheer?
- Voel jij je verbonden met onze parochie?
- Wil jij, samen met andere bestuursleden,
zorgdragen voor onze kerkgebouwen?
- Dan zoeken wij jou!
Wij zoeken geen klusjesman (m/v) maar iemand
die een visie wil ontwikkelen. Een visie, die ervoor zorgt dat we de juiste
investeringen doen om onze gebouwen en onze parochie gezond te houden.
Meer weten of interesse?
Bel de parochietelefoon of mail naar mariahertoginvandrenthe@gmail.com
KERKBIJDRAGE 2020
Als het goed is heeft iedere Parochiaan in december een brief thuis gekregen
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.mhvd@gmail.com of bellen met de parochie
telefoon, waarvan u het nummer voorin het Klaverblad vind. 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 2020 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 dit nog eenmaal 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.
Arie Buizer, financieel administrateur
Klaverblad
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EXTRA MEDEWERKERS CENTRAAL BUREAU GEZOCHT
Afgelopen twee jaar zijn we als
Parochie met een heel traject bezig
geweest om onze administratie te
automatiseren. Een van de onderdelen
is de financiële administratie die we in
Exact Online doen.
De implementatie is gebeurd en we
zoeken nu een vrijwilliger die ons wil
helpen met het bijhouden van de administratie in Exact Online. Wij bieden een
cursus aan waarbij u alle aspecten van Exact Online leert kennen en dit
eventueel kunt gebruiken als een stukje werkervaring. Onze inschatting is dat
u één á twee dagdelen per week bezig bent, al naar gelang wat u leuk vind om
te doen. Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen via de Parochie
telefoon, waarna we samen een gesprek kunnen hebben.
Arie Buizer (Financieel administrateur)
DE MISSIONAIRE PAROCHIE

Een aantal parochianen heeft al laten weten dat ze graag het boek Als God
renoveert willen lezen en daarna ook mee willen denken hoe we deze ideeën
in onze eigen parochie kunnen toepassen. Daar zijn we heel dankbaar voor.
In januari hopen met deze mensen in gesprek te gaan. Misschien wilt u daar
ook bij zijn? Dat kan!
Inmiddels zijn er al 5 boeken in onze parochie omloop! Dus ook voor u is er de
mogelijkheid om het te lezen. Wilt u het boek lenen? Bel gerust de
parochietelefoon. Bent u niet zo’n lezer? U kunt het boek ook “bekijken” op
Youtube. ( https://missionaireparochie.nl/node/71 ; dit is deel 1 en er zijn er
totaal 5) En laat u ons daarna horen of het u geïnspireerd heeft?
BIJZONDERHEDEN ROND KERST

Zie het locatiegedeelte van Emmer-Compascuum
en Klazienaveen
Klaverblad
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SPECIALE VIERING VOOR OUDEREN
Dinsdag 7 januari is er om 14.00 uur een speciale viering voor alle
ouderen van de Parochie Maria, Hertogin van Drenthe
in de RK. Willehaduskerk te Emmer Compascuum.
Tussen de kerststallen kunt u meevieren. Pastoor Okonek zal voorgaan in
deze viering. Na afloop is er gelegenheid de kerststaltentoonstelling te
bekijken met in het bijzonder natuurlijk de gehaakte stal. We drinken ook
gezamenlijk koffie in de kerk. Geef u even op bij Ans Berendsen 06-27535468.

Van harte welkom allemaal
GEDICHT

Klaverblad
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KINDERPAGINA
Kleuren-knippen en plakken maar..
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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 22 december
Ouders Hake-Cramer, Engel Kuhl-Rolfes, Gerard Linnemann, Anna Helena
Pruim-Tiben, Annie Greve-Gepken, Sientje Veltrop-Bruins, Johann Hermann
Suelmann, Drea Sulmann-de Groot, Aleida Maria Koiter- Hartmann.
Dinsdag 24 december
Kerstavond
Wout Verwer, ouders Wehkamp-Alberts, Lenie Berends-Heijne, ouders
Berends-Peters, Lies Griemink-Schulte, ouders Feringa-Hake, Hendrik Dijck,
ouders Dijck-Schulte, ouders Berends-Hölscher, ouders Berends-Lippold,
ouders Tubben-Keizer, Lies Hartmann, fam. Hartmann-Hartmann, Gerard
Koiter, Berend Wehkamp, Annie Wehkamp-Keuter, Henk Wubbels, Herman
Mencke, fam. Kuhl-Gebben, ouders Roufs-Wösten, ouders Hölscher-Bernsen,
Roy Bruins, ouders Greve-Heijne, ouders Scholte Albers-Hemmen, Hendrik
Alers, Wim Wehkamp, ouders Gepken-Veringa, ouders Sulmann-Tappel,
Mieke Gepken-Rass, Wim Grummel, uit dankbaarheid ter ere van het Heilig
Hart van Jezus, ouders Kaiser-Wehkamp, ouders Sulmann-Heidotting, ouders
Immink-Kolmer, opa en oma Wesseling, Martin Wesseling, ouders VeringaTieben, Jeroen Dijck, Drea Sulmann-de Groot, ouders Alers-Menzen, Lies
Alers-Menzen, ouders Menzen-Gustin, overl. fam. Menzen-Gustin, ouders
Berken-Wesseling, ouders Bos-Schepers.
Woensdag 25 december
1ste Kerstdag
Gezusters Wielage, Minie Wubkes-Többen, ouders Cramer-Tubben, ouders
Hake-Cramer, ouders Linneman-Rass, ouders Heller-Benes, echtpaar
Vedder-Wehkamp, ouders Steenhuis-Rolfes en dochter Lia, Karin Drent,
Engel Kuhl-Rolfes, Johan Bernard Tubben en Anna Dina Tubben-Sandker,
fam. Linnemann-Drees, ouders Heller-Bols, ouders Moorman-Kuhl, Jan Pruim,
ouders Tiben-Robben, Hennie Feringa en Erwin, fam. Gepken-Linneman, fam.
Nijzing-Heller, Hendrik Heller, overl. ouders van Vliet-Heijnen, ouders BerensWehkamp en overl. kinderen, ouders Suelmann-Berends, Abel Rolfers en
dochter Heleen, Annie Greve-Gepken, ouders Rocks-Siekman, ouders HakeLinnemann, Yvonne Wehkamp, echtpaar Arling-Linnemann, Frans
Wittendorp, Johan Hake, Sientje Veltrop-Bruins, Annie Hölscher-Arling,
ouders Suelmann-Nieters, Annie Suelmann-Speller, Johann Hermann
Suelmann, fam. Geert Siekman-Rolfes, ouders Hake-Lücken, ouders
Borgmann-Robben, fam. Menzen-Kuhl, Herman van Elteren, ouders van der
Aa-Buurman, Mieke Hölscher, ouders Lubbers-Schulte, Hendrik Cramer en
ouders, uit dankbaarheid,voor leden en overleden leden van het KVG, Aleida
Maria Koiter-Hartmann, Maria Margaretha Lingenaar-Heller.
2e Kerstdag geen viering

Donderdag 26 december

Weekend 28 en 29 december viering in Zwartemeer en Emmer-Compas
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Dinsdag 31 december
Oudjaar
Gezusters Wielage, Minie Wubkes-Többen, ouders Cramer-Tubben, ouders
Hake-Cramer, ouders Linneman-Rass, ouders Heller-Benes, Lenie BerendsHeijne, Karin Drent, Engel Kuhl-Rolfes, Johan Bernard Tubben en Anna Dina
Tubben-Sandker, ouders Feringa-Hake, Gretha Gepken-Muter, fam. GepkenLinneman, ouders Suelmann-Berends, Johan Hake, ouders Greve-Heijne,
Annie Suelmann-Speller, Johann Hermann Suelmann, ouders Scholte AlbersHemmen, ouders Hake-Lücken, ouders Borgmann-Robben, fam. LinnemannDrees, ouders Hartmann-Exel, Maria Margaretha Lingenaar-Heller, echtpaar
Vedder-Wehkamp, Aleida Maria Koiter-Hartmann, Ebelina Heller-Benes.
Zaterdag 4 januari
Hermann Suelmann, ouders Linneman-Ras, ouders Hake-Cramer, Lies
Griemink-Schulte, Drea Sulmann-de Groot, Wim Wehkamp, Engel KuhlRolfes, Jan Hartman, Aleida Maria Koiter-Hartmann.
Donderdag 9 januari
Hendrik Dijck
Zondag 12 januari
Hermann Suelmann, ouders Linneman-Ras, ouders Hake-Cramer,
Drea Sulmann-de Groot, Hendrik Heller, Engel Kuhl-Rolfes.
Zaterdag 18 januari
Annie Hölscher-Arling, Hermann Suelmann, ouders Hake-Cramer, Jan Heller,
Drea Sulmann-de Groot, Engel Kuhl-Rolfes, Jans en Bernhard Linnemann.
KOSTERS
G. Wolken
M. v.d. Aa
S. Siekman

0591-349033
0591-349144
0591-859762
KOFFIEDRINKEN

Zondag 22 december is er na de viering weer gelegenheid om een kopje
koffie te drinken in de parochiezaal.
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
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FELICITATIES

Van harte

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

feliciteren

FAMILIE BERICHTEN
Overleden
Adriana Margrieta Sulmann- de Groot (Drea)
Op 20 november 2019 overleden in de leeftijd van 96 jaar
Aleida Maria Koiter-Hartmann
Geb.: 1 juli 1930

Overl.: 28 november2019

We wensen beide families namens de locatie Gods kracht en sterkte toe!
OUDERENVIERING
Op donderdag 9 januari 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 op 17.00 uur een schoolviering.
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 10.30 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.
NIEUWJAARSVISITE
De nieuwjaarsvisite in onze locatie wordt na de Woord en Communieviering
op zondag 26 januari gehouden. We hopen op een grote opkomst zodat het
een gezellige morgen wordt en we elkaar het beste voor 2020 toe kunnen
wensen.
Iedereen is van harte uitgenodigd.
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SCHOONMAAK KERK
7 januari 2020
9 januari 2020

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. tel: 0591349051
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
WEETJES VAN DE LOCATIERAAD
Het orgel.
Het electronisch orgel dat op het priesterkoor stond vertoonde dermate veel
problemen dat er bijna niet meer op te spelen viel en dat het niet meer
verantwoord was om er tijdens de diensten op te spelen. Soms viel het orgel
tijdens een lied uit of er ontbrak een toon.
Dus werd het tijd om op zoek te gaan naar een nieuw exemplaar. Maar dat is
natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ieder had zo z’n wensen wat voor
orgel er moest komen om de koren goed in de toekomst te kunnen begeleiden.
Na lang zoeken en beoordelen met hulp van onze organist is de keuze op een
Johannesorgel gevallen. Deze werd uitgeprobeerd en goed bevonden. Hierna
kon tot de aanschaf over worden gegaan. Het orgel staat inmiddels op het
priesterkoor. Het is wel behoorlijk groot. En eerlijk is eerlijk er komt een heel
mooi (kerkelijk) geluid uit het orgel. We hopen dat we er jaren plezier van zullen
hebben.
Heel veel dank aan de mensen die ervoor gezorgd hebben dat het orgel is
aangekocht en in de kerk geplaatst is.
Bestrating rond de kerk.
Doordat afgelopen jaar de bomen aan de noordzijde van de kerk verwijderd
zijn moest ook het straatwerk aan worden gepast. Een en ander is nu gereed
en het geheel ziet er weer netjes uit. Waarvoor dank aan alle mensen die
hieraan hebben meegewerkt.
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BEGRAAFPLAATS ST. JOSEPH
De laatste dagen circuleren allerlei berichten over de begraafplaats St. Joseph
in Barger Compascuum. Graag willen wij, als parochiebestuur, u informeren
over de stand van zaken.
Het begraven van onze overledenen is een werk van barmhartigheid. De
katholieke gemeenschap in Barger Compascuum geeft hier van oudsher uiting
aan met haar begraafplaats St. Joseph, van welke begraafplaats de parochie
Maria Hertogin van Drenthe de houder is.
Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het parochiebestuur, de
katholieke gemeenschap en de nabestaanden om de begraafplaats, met
inachtneming van de wet, het begraafplaatsreglement en de (in het verleden)
verleende grafrechten, in stand te houden. Een en ander brengt voor alle
betrokkenen rechten en verplichtingen met zich mee. We zijn in Barger
Compascuum trots op onze begraafplaats en we willen er alles aan doen om
te zorgen dat we dat ook de komende jaren kunnen blijven en daarmee ook
een stukje geschiedenis van ons dorp voort te laten bestaan. Dit kan alleen als
we er samen (financieel) de schouders onder zetten.
Onderhoud begraafplaats
De parochie voert het algemeen onderhoud van de begraafplaats samen met
vrijwilligers en betaalde krachten uit. Het algemeen onderhoud zit onder
andere op een aantal technische en bodemkundige aspecten,
groenonderhoud, onderhoud van wegen en paden, onderhoud van de kapel
en onderhoud van aanwezige voorzieningen zoals verlichting en water.
Rechthebbenden van grafrechten dragen bij door middel van een het betalen
van een onderhoudsbijdrage van € 40,- per jaar voor een enkel graf en € 60,per jaar voor een dubbel graf. Daarnaast zijn de rechthebbenden
verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf, de grafsteen en de
grafbeplanting, hetgeen zij in de praktijk vaak samen met de andere
nabestaanden oppakken.
Ruiming van graven
De parochie streeft naar instandhouding van de begraafplaats en aanwezige
graven. Onder omstandigheden kan ruiming van graven aan de orde zijn.
Onder ruiming van graven wordt verstaan het verwijderen van de stoffelijke
resten uit het graf. Dat gebeurt indien het grafrecht van het betreffende graf is
vervallen of indien een rechthebbende toestemming voor de ruiming geeft. De
parochie neemt hierbij de wet en het begraafplaatsreglement in acht. De
parochie benadrukt dat ruiming van graven op dit moment niet aan de orde is.
Tevens benadrukt de parochie dat het enkele feit dat voor een graf geen of
niet tijdig een onderhoudsbijdrage wordt betaald, niet leidt tot ruiming van een
graf. Dit doet echter niets af aan het verzoek van de parochie aan
rechthebbenden om een onderhoudsbijdrage te betalen.
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Registreren als rechthebbende
De parochie is verplicht tot het bijhouden van een register van rechthebbenden
van grafrechten. Anderzijds zijn nabestaanden die menen rechten ten aanzien
van bepaalde graven te hebben, verplicht zich als zodanig bij de parochie te
melden en (adres)wijzigingen aan de parochie door te geven. Van enkele
grafrechten is de rechthebbende onbekend, vandaar dat de parochie de
afgelopen periode stickers op deze graven heeft geplakt en een mededeling
bij de ingang van de begraafplaats heeft opgehangen waarin rechthebbenden
worden verzocht zich bij de parochie te melden. Rechthebbenden die zich bij
de parochie melden, ontvangen van de parochie een grafakte.
Rechthebbenden die zich nog niet bij de parochie hebben gemeld, worden met
klem verzocht om dit alsnog te doen, zodat zij als zodanig geregistreerd
kunnen worden en ook aan hen een grafakte verstrekt kan worden. Door
middel van de grafakte kunnen nabestaanden aantonen dat zij rechthebbende
van een grafrecht zijn, voor welke termijn het grafrecht is uitgegeven en welke
rechten en verplichtingen daaruit voortvloeien. Op die manier bestaat
rechtszekerheid. Nabestaanden hebben er daarom belang bij zich als
rechthebbenden te registreren.
Vragen
Rechthebbenden of nabestaanden die naar aanleiding van deze brief vragen
hebben, kunnen contact opnemen met het parochiebestuur via de
parochietelefoon 06-51751592 of via de mail
begraafplaatsen.mhvd@gmail.com onder vermelding van het graf waarop uw
vraag betrekking heeft.
We hopen dat we hiermee uw vragen beantwoord hebben en dat u, samen
met ons, zich zult inzetten om de begraafplaats een plek te laten zijn, waar we
trots op zijn.
Met vriendelijke groet,
Het parochiebestuur
REDACTIE

BELANGRIJK
In het algemene gedeelte en bij de andere locaties staan
regelmatig stukjes, die ook voor u van belang kunnen zijn, zoals
deze keer nieuws over de kerkbijdrage (algemeen) en het Fonds
Uitvaart Voorziening (Zwartemeer).

Klaverblad

Barger-Compascuum

Pagina | 23

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
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:
Diaconie:
Liturgie/parochie-opbouw:
Catechese:
KERKHOF
Beheer:
Joh Heine

Erik Meijer
Allidus Ahlers
Harry Fecken
Tineke Koop
Mariëlle Oost
Henk Zwart
Vacant

06-51479189
0591-354093
06-13468121
0591-351643
0591-353036
0591-351105

0591-351905

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
Zaterdag 21 december
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters,
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Renk Kuper, Hennie en Riet
Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Rika Harms-Schulte, Herman
Sturre, Taeke Graafsma, Herman Heijnen.
Dinsdag 24 december
Kerstavond
Greetje Schulte-Heller, Lucas Bolmer, Andries Harms en Helena Alida HarmsOphof, fam. Siekman-Gers en kinderen, Hendrik Trip en Engelina Trip-Welling,
Boelie Rouw, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. MulderWolters, Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Maria Wilhelmina
Wolthuis-Weghorst, Enno en Greet Timmer, Pastoor van den Barselaar,
Zuster Bernardo, Hilvert Wilts en Anna Margeretha Wilts-Welling, Ina SchuurWilts, Klaas de Vries en Annie de Vries-Twickler, overl. ouders Johan
Bernhard Welling en Ebelina Welling-Voskuil, Johann Hermann Spijker, Johan
Herman Thole, Hendrik Wessel en Geertruida Wessel-Alberts, Theo Bentlage
en echtgenote, ouders Wolbers-Gröninger, Zr. Winanda, ouders Dost-Berndt,
Rudolf Tiben en Helena Tiben-Heller, Renk Kuper, Hennie en Riet DeimanDekkers, Ina Mensen-Ros, Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, Geert
Hendrik Mensen en Roelofje Mensen-Lange, Henk Thole, Lenie BentlageTieben, Tonny Bentlage, Theodor Bentlage en echtgenote, Grietje BentlageTiekstra, Theodor Tieben en echtgenote, Grietje Tieben-de Jonge, Geert Zaan
en Maria Tekla Zaan-Albers, Taeke Graafsma, ouders Tubben-Buurman,
overl. fam. Schepers-Zoelman, overl. fam. Ter Veen-Borghuis, ouders Harm
van Wijk en Greet van Wijk-de Groot, ouders Fije Poelman en Roelie PoelmanKuiper, ouders Thole-Bentlage, ouders Wierenga-Terpstra, Theo Thole, Jo
Thole-van der Woensel, Lammy Wierenga-Gebert. Gre van Uem Mensink,
ouders Zomer-Schutte, ouders Bentlage-Kramer, ouders Thole-Reintke en
kinderen, Moeder Tokklemann en Marinus, ouders Berends-Bentlage, Truus
Over-Meijer, Herman Heijnen.
LET OP!
De intenties van beide Kerstdagen worden samengevoegd in de
Kerstnacht-viering in Emmer Compas
Op Eerste Kerstdag is er geen viering in Emmer Compas.
Wel in Klazienaveen om 9.00 uur en in Barger Compas om 10.30 uur
Woensdag 25 december
Eerste Kerstdag
Ouders Rolink-Huls en dochter Marianne, Greetje Schulte-Heller, Lucas
Bolmer, Andries Harms en Helena Alida Harms-Ophof, Theo Deddens, overl.
fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Theresa de Roo,
Jozef Sturre, overl. ouders Schulte-Schutte, Maria Wilhelmina WolthuisWeghorst, Enno en Greet Timmer, Gerard Mensink,
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Jan Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne-Wessel, Albert en Herman Heijne,
ouders en grootouders Wessel-Hempen, Pastoor van den Barselaar, Zuster
Bernardo, Ria Teiken, ouders Teiken-Schulte, Ina Schuur-Wilts, Truus OverMeijer, Henderikus Herbers, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker,
ouders Behrendt-Fischer, Anneke Behrendt, Willem en Herman Buurman,
overl. ouders Ellermann-Schutte, overl. ouders Over-Groen, Willem Hendrik
Berends, ouders Over-Wubbels, overl. ouders Ahlers-Koop en dochter Joke,
ouders Caspers-Hoezen, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers,
Gradus Welling, ouders Welling-Fehrmann, Gré van Uem-Mensink, Ap
Welling, Jan Geert Meijer, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida
Ellermann-Robben, Henk en Dinie Joosten-Hulleman, ouders BerendsBentlage en dochter Emmy, moeder Fokkelman, Geert Harm Thole, Jans
Teiken en Marie Teiken-Twickler, Hennie Bredek, levenden en overl. fam.
Bredek-Hoffard, Rika Harms-Schulte, Gerhard Geerdink, overl. ouders
Wübkes-Kip, Lenie Bentlage-Tieben, Tonny Bentlage, Theodor Bentlage en
echtgenote, Grietje Bentlage-Tiekstra, Theodor Tieben en echtgenote, Grietje
Tieben-de Jonge, Herman Sturre, Heinrich Theodor Langen, Marlies
Snuverink-Sturre, Taeke Graafsma, Joop Kaiser, overl. fam. Hake-Wubben,
Jacobus Adrianus Saris, Bernardus Hoezen en Maria Suzanna HoezenRoelfes, Maria Margaretha Ahlers-Hoezen, Theodoor Ahlers en Maria
Katharina Ahlers-Kragt, Herman Heijnen.
Zondag 29 december
Greetje Schulte-Heller, Theo van Mensvoort, overl. fam. Herbers-Ellermann,
fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Renk
Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Taeke Graafsma, Herman Heijnen.
Dinsdag 31 december
Oudjaar
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters,
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Pastoor van den Barselaar,
Zuster Bernardo, Henderikus Herbers, ouders Thole-Kloppenburg, Renk
Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus Welling, Geert Harm Thole,
Taeke Graafsma, Herman Heijnen.
LET OP! De intenties van Oud- en Nieuwjaar worden samengevoegd
in de Oudjaarsviering in Emmer Compas
de Nieuwjaarsviering is in Klazienaveen om 19.00 uur
Woensdag 1 januari 2020
Nieuwjaar
Greetje Schulte-Heller, Hendrik Trip en Engelina Trip-Welling, Boelie Rouw,
overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo,
Henderikus Herbers, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Johan Bernard
Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Taeke Graafsma, Herman
Heijnen.
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Zondag 5 januari
Greetje Schulte-Heller, Hendrik Trip en Engelina Trip-Welling, Boelie Rouw,
Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé
Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Maria Gesina Heijne-Wessel,
Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, ouders de Groot-Kaiser, Diny
Hendriks, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Jan Geert Meijer, Herman Heijnen
en Annie Heijnen-Greve, overl. ouders Wübkes-Kip, Grietje Tieben-de Jonge,
Taeke Graafsma, Diny Geerdin, Truus Ove- Meijer, Gerard Mensink, Herman
Heijnen, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen.
Zaterdag 11 januari
Greetje Schulte-Heller, Lucas Bolmer, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam.
Mulder-Wolters, Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Theresa
de Roo, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, ouders Behrendt-Fischer,
Anneke Behrendt, overl. ouders Ellermann-Schutte, Hennie en Riet DeimanDekkers, Lenie Bentlage-Tieben, Taeke Graafsma, Herman Heijnen.
LET OP voor deze misintenties wordt gebeden op woensdag 15 januari
Zondag 19 januari
oecumenische viering voor de Eenheid
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters,
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno en Greet Timmer,
Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo, Ina Schuur-Wilts, Hennie en Riet
Deiman-Dekkers, Jan Geert Meijer, Henk Scheven, Taeke Graafsma, Herman
Heijnen.
KOSTER VAN DE WEEK
ma 23 dec
ma 30 dec
ma 06 jan
ma 13 jan
ma 20 jan

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

zo 29 dec
zo 05 jan
zo 12 jan
zo 19 jan
zo 26 jan

René Berendsen
Diny de Roo
José Wessel
Margriet Ahlers
René Berendsen

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

PAROCHIEBUREAU

JANUARI 2020

Klaverblad

ma 23 dec
ma 30 dec
do 02 jan
ma 06 jan
do 09 jan
ma 13 jan
do 16 jan
ma 20 jan
do 23 jan

Tineke Koop
Tonny Thole
Tilda Heine
Tiny Hogenbirk
Christa Schut
Tineke Koop
Tilda Heine
Tineke Koop
Christa Schut
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ACOLIETEN EN LECTOR
DATUM
za 21dec
di 24 dec 19.00

MISDIENAAR/ACOLIET
Chantal Witteveen
Astrid Bolk

21.00
zo 29 dec
di 31 dec

Rianne Hoesen
Annemiek Bos
Astrid Bolk

zo 05 jan

Chantal Witteveen

za 11 jan

Rianne Hoesen

Gezinsviering Geen acolieten

Jo-Ann Loves
Sander Bos

Jo-Ann Loves

LECTOR
Ria de Vries
Erik
Janique Dijck
Ria de Vries
Erik, Diny
Erik / Diny
Jorinde Wessel
Janique Dijck

BLOEMVERSIERING
Gr 1
Gr 2
Gr 3
Gr 4

Siny Wilkens
Magdalena Tiben
Greetje Rengers
Liezet Mouris
Mieke Tromp
Lena Mencke
Maureen Nie

23 dec t/m 05 jan
06 jan t/m 19 jan
20 jan t/m 02 feb
16 feb

0591-351081
0591-353718
0591-354229
06-49417006
0591-354507
06-31351517
0591-346365

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN
Groep 2
Groep 3
Groep 1

23 dec
06 jan
20 jan

t/m
t/m
t/m

27 dec
10 jan
24 jan
KVE

Dinsdag 14 januari 17.00 uur!
Nieuwjaarsvisite gezellige avond met partners
Alle bijeenkomsten zijn in ons Parochiehuis en beginnen om 19.30 uur
GRAAG TOT ZIENS!
BELANGRIJK
In het algemene gedeelte en bij de andere locaties staan
regelmatig stukjes, die ook voor u van belang kunnen zijn, zoals
deze keer nieuws over de kerkbijdrage (algemeen) en het Fonds
Uitvaart Voorziening (Zwartemeer).
Klaverblad
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CONTACTMIDDAG
Op dinsdag 7 januari is er weer een contactmiddag.
Kom ook eens kijken, u bent van harte welkom!
Hebt u geen vervoer, dan kunt u bellen met:
Mevr. Hoesen tel: 0591-352408
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.
FAMILIEBERICHTEN
Overleden
Op 20 oktober is, overleden onze parochiaan

Leendert Marinus Zwaard

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Dat hij mag ruste in vrede.
We wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies.
********************************
Verhuisd
Mariet Hoesen is verhuisd van Hoofdkanaal OZ 43
naar Elzenlaan 24, 7881 PX Emmer Compascuum
Een heel goede tijd gewenst op je nieuwe adres.
********************************
Bennie en Siny Wilkens zijn verhuisd van Creel 24,
7881 AV naar J. Abelnstraat 6,
7881 AH Emmer Compascuum.
Een heel goede tijd gewenst op jullie nieuwe adres.
MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE OP REIS.
Misschien is het u opgevallen in de afgelopen weken dat ons
Mariabeeld niet op haar plek in de kerk stond. Het Mariabeeld is
namelijk tijdelijk afwezig zodat er een nieuw Mariabeeld van
gemaakt kan worden.
Onze Maria, Hertogin van Drenthe is uniek en er zijn geen
andere beelden van bekend. Daarom heeft men, om een nieuw
beeld te maken, het huidige beeld even nodig.
Waarschijnlijk is onze Maria, Hertogin van Drenthe al weer thuis
als u dit berichtje leest.
Het zal overigens nog wel even duren voordat het nieuwe Mariabeeld er is.
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JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER
A.H. Hoesen
P.C. Bisschop –
Veldhuijzen
J. Hoesen

Kloosterweg 9

7881LE

EC

26-12-1933

Hoofdkanaal OZ 42

7881CL EC

28-12-1943

Hoofdkanaal OZ 8

31-12-1939

M.G. Neehoff - Tubben

Roswinkelerstraat 150

7881CK EC
7895AS Roswinkel

M.K. Buurman - Voss

Spoel 43

7881BH EC

5-1-1929

M.A. Zomer-Exel

Klos 5

7881CR EC

5-1-1928

H.C. Smits - Hartmann

Kloosterweg 8

7881LE

EC

6-1-1941

A.A. Thole - Heinen

Hoofdkanaal OZ 29

7881CL EC

6-1-1933

A.A. Arling

Spil 48

7881BW EC

8-1-1927

G. Bos - Kuiper

Runde NZ 53

7881JH

EC

11-1-1939

M.G. Kaiser - Schulte

Runde NZ 152

7881JL

EC

14-1-1934

M. Hoesen - Hemmen

Hoofdkanaal OZ 8

7881CK EC

17-1-1943

J. Oost

Runde NZ 51

7881JH

EC

21-1-1942

T.R. Bos

Runde NZ 53

7881JH

EC

23-1-1939

2-1-1933

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!
Als u niet wilt dat uw verjaardag vermeld wordt, kunt u dit doorgeven via
e-mail: lb.willehadus.mhvd@gmail.com of tijdens openingsuren op het
parochiebureau. Dit i.v.m. de nieuwe wet op privacy.
UITBREIDING LOCATIERAAD
We zijn blij dat Harry Fecken toegezegd heeft dat hij secretaris wil worden
van onze locatieraad. Harry heeft zich al eerder in ons Klaverblad
voorgesteld als de schrijver van de artikelen over het ‘Taxipastoraat’.
We heten hem van harte welkom en wensen hem alle succes in de
locatieraad van onze St. Willehadusgemeenschap.
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TAXIPASTORAAT
Afgelopen zaterdag had ik een buslijn. Wij rijden
namelijk ook voor de busmaatschappij een
aantal lijnen in de weekenden en ’s avonds,
wanneer groot materiaal niet uit kan, doen wij
dat met een 9 persoonsbusje. Er stapt een jong
stel in waarbij de jongen aangeeft geen geld bij
zich te hebben daar hij in zijn woonplaats niet
pinnen kon. Ik geef aan dat hij dat zo meteen
maar bij zijn eindhalte moet doen en ze gaan
zitten. Stapt er bij dezelfde halte een jongen in die zijn OV kaart aan me geeft,
te weinig saldo……
Het is mijn laatste rit en ik begin wat vermoeid te raken en spreek hem vaderlijk
toe. Mooi gaan zitten zeg ik en opladen die boel. Tegen het jonge stel zeg ik
dat ze nu dan ook even mazzel hebben en we gaan op weg naar de eindhalte.
Ik moet echter nog een keer de retourroute doen die ik een uur later inzet.
Halverwege de route tref ik het jonge stel aan met een aantal
boodschappentassen. De jongen stapt als eerste in en ruikt sterk naar de wiet.
Ik heb weer niet kunnen pinnen zegt hij. Omdat ik geen Sinterklaas ben geef
ik aan dat ze niet mee kunnen. Maar het is de laatste bus en het meisje stelt
bijna huilend voor dat ze bij hun bestemming geld van moeder halen.
Ik neem ze maar weer mee. Bij hun eindhalte lopen ze naar een woning en ik
rij er achteraan. De jongen loopt van het huis naar mijn bus en geeft aan dat
er niemand thuis is. Ik zeg hem, jongen je hebt wel geld voor je wiethandel en
de boodschappen maar niet voor een plaatsbewijs. Ik kom jullie vanzelf weer
tegen en dan zal ik naar jullie zwaaien. Met gemengde gevoelens rij ik naar de
zaak en denk, dit gebeurt me dus niet weer, even vergist in de medemens.
In Emmen haal ik bij het oude postkantoor een jongeman op die daar blijkbaar
met zijn vader staat te wachten. Wanneer ik uitstap roept hij enthousiast, ‘ah
leuk daar is de vader van Ricardo weer’.
Mijn oudste zoon heeft 3½ jr. geleden een ernstig auto-ongeluk gehad en heeft
een half jaar terug alsnog zijn onderbeen moeten missen. Nu traint hij o.a.
samen met deze jongen die ik nu ophaal op de atletiekbaan in Emmen. Mijn
zoon met een Blade en verschillende jongeren met een fysieke of psychische
handicap. De jongen is vol van het ijzersterke karakter van mijn zoon en praat
snel zijn vader even bij. Al toeterend rijden we weg, mooi man.
In Nieuw-Amsterdam haal ik een oudere man in een rolstoel op, ook zo’n vaste
klant. Ik vertel hem dat ik een meisje in Erica op moet halen die daar in de
dagbesteding zit. ‘Oh, die stille maar aardige meid’ zegt hij nog. Nou vandaag
bleek ze helemaal niet stil en ze zat volop te vertellen wat of ze in het weekend
ging doen. Als er een klik is komen de mensen vanzelf los, wanneer je zelf ook
open naar de ander toe wil zijn. Zo was het weer een mooie dag met de focus
op het goede.
Alle goeds Harry Fecken
Klaverblad
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KNIEPERTJESBAKKERIJ WILLEHAD
Een kleine impressie van de kniepertjesbakkerij.
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BLOEMETJE VAN DE WEEK
Ieder weekend wordt er een bloemetje vanuit de kerkdienst
naar een zieke, oudere of iemand die door middel van een
bloemetje een steuntje in de rug kan gebruiken gebracht.
Regelmatig krijgen we van parochianen te horen wie wel
een bloemetje kan gebruiken. Als u ook iemand weet die
voor een bloemetje in aanmerking komt, geef dat dan door
aan de stuurgroep. Elke zaterdagmorgen van 10.00-12.00
uur aanwezig in ons Parochiehuis.
Onlangs ontvingen wij een bedrag van een parochiaan die er specifiek bij
vermeldde dat het geld bestemd is voor het bloemetje van de week.
Een mooie suggestie om aan onze medemens te denken en voor onze locatie
een welkome bijdrage voor de financiële ondersteuning van dit bloemetje.
Mocht u ook een bijdrage voor het bloemetje van de week willen geven dan
kan dat door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer:
NL25 RABO 0330 6792 01
t.n.v. RK Maria, Hertogin van Drenthe-St. Willehadus
onder vermelding van ‘Bloemetje’.
OUDJAARSVIERING
`Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen´
Zo is er ook in onze kerk op oudejaarsavond een vesperviering om die
woorden kracht bij te zetten. In deze viering worden alle vreugdevolle en
verdrietige momenten die wij als parochianen hebben meegemaakt opnieuw
herdacht. We denken dan aan alle parochianen die in 2019 zijn geboren,
Eerste communie en Vormsel hebben gedaan en we denken aan onze
parochianen die zijn overleden. Maar het is ook een moment voor uzelf, voor
jouzelf, om alles wat er in 2019 is gebeurd te herdenken, gedenken.
Het is goed om even de stilte, de sfeer, van een meditatieve viering op te
zoeken, om dan terug en vooral ook vooruit te kijken.
Wat was er goed en fijn, wat was er niet goed, waar hebben we het verknald
en wat doen we het komend jaar?
Op oudejaarsavond, om 19.00 uur, bent u/jij in onze St. Willehaduskerk van
harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Gezongen Vespers in de sfeervol
met kaarslicht verlichte kerk. Het is een hele mooie viering zo aan het eind van
het jaar die leidt tot rust, gebed en bezinning. Iedereen is van harte welkom!
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KERSTSTALLEN-TENTOONSTELLING
De advent is begonnen en we bereiden ons voor op kerst. Veel mensen zetten
ook ieder jaar naast een kerstboom een kerststalletje in de kamer.
Het is de tijd waarop wij ons verheugen op de geboorte van Jezus.
Daarom kunt u vanaf Eerste Kerstdag tot en met Driekoningen genieten van
een unieke en sfeervolle kerstgroepententoonstelling
Kerstgroepen in de donkerste tijd van het jaar. Zij vertellen een blijde
boodschap van licht en hoop en worden verrassend mooi vormgegeven.
Dit jaar hebben we, naast de vele tientallen andere kerststallen, ook één
prachtige en unieke stal!
En achter iedere kerststal zit een verhaal. Zo ook achter deze gehaakte stal.
Het verhaal hierbij is dat het gemaakt is door veel verschillende mensen van
meerdere locaties. Waar de gehaakte kerstfiguren samenkomen in één stal,
waar Jezus de verbinding en de liefde bracht voor de wereld, zo heeft in de
parochie Maria Hertogin van Drenthe een gehaakte stal in 2019 verbinding
gebracht tussen mensen. Samenwerken aan een prachtig resultaat!
Ook kunt u een bijdrage zien van de kinderen van
RK Basisschool De Hoeksteen’.
Kom samen rond de stal en kom genieten.
We hopen dat u komt kijken en neem uw kinderen,
familie, buren, vrienden, en kennissen mee.
Openingstijden kerststallententoonstelling:
• Eerste Kerstdag
14.00 uur tot 17.00 uur
• Tweede Kerstdag
14.00 uur tot 17.00 uur
• Zaterdag 28 december 14.00 uur tot 17.00 uur
• Zondag 29 december 14.00 uur tot 17.00 uur
• Zaterdag 4 januari
14.00 uur tot 17.00 uur
• Zondag 5 januari
14.00 uur tot 17.00 uur
Kom de sfeer van kerst proeven in de RK. St. Willehaduskerk
aan het Hoofdkanaal O.Z. 83 in Emmer Compascuum.
Gratis entree
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KERSTWENS ZUSTERS VAN AMERSFOORT

’t Is kerstmis!
Het Licht zo mooi om naar te kijken
Zo goed om je aan te warmen
Zo veilig om je aan te koesteren
Zalig Kerstfeest met lieve groeten van:
Zr. Joachima, Zr. Sibylla Schomaker,
Zr. Johannita & Zr. Euphemia
KINDER KERSTNACHTVIERING
Dinsdag 24 december is er om 19.00 uur een
leuke Gezinsviering. In deze viering wordt het
kerstspel gespeeld door o.a. kinderen van de
Hoeksteen en het koor. Alle kinderen zijn van
harte welkom en hun ouders, opa’s, oma’s
ooms en tantes natuurlijk ook.
NIEUWJAARSRECEPTIE
Zaterdag 11 januari is, aansluitend aan de
Eucharistieviering van 19.00 uur, in ons
Parochiehuis
weer
de
gebruikelijke
Nieuwjaarsreceptie. Onze pastoor gaat voor
in de viering. Een goede gelegenheid om
elkaar te ontmoeten en onder het genot van
een kop koffie, thee een glas fris en een
wijntje, goede wensen uit te wisselen voor
2020.
Natuurlijk is er ook weer een jaaroverzicht dat als vanouds weer wordt
gepresenteerd door Thomasvaer en Pieternel.
Als u allemaal komt dan wordt het vast een gezellige nieuwjaarsreceptie.
Jong en oud, iedereen is van harte welkom!
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OECUMENISCHE GEBEDSVIERING VOOR DE EENHEID
Op zondag 19 januari 2020 start de week van gebed voor eenheid onder de
christenen, met de oecumenische viering om 10 uur in onze kerk.
Het thema dit jaar is:
En zij waren buitengewoon VRIENDELIJK voor ons.
Dit jaar is de viering samengesteld door de
christenen van Malta. Met een actuele
insteek van de lezing, waarin Paulus, zijn
volgelingen en medepassagiers bij een
schipbreuk strandden op de kust van Malta,
waar zij buitengewoon vriendelijk werden
opgevangen.
Deze Oecumenische viering is dit jaar weer
in onze kerk, om 10.00 uur, en is mede tot
stand gekomen door de leden van
Werkgroep Eenheid Kerken en ds. van
Elten uit Nieuw Weerdinge, die ook mee voorgaat.
Dames- en herenkoor geven weer hun medewerking.
Iedereen is van harte welkom, om mee te vieren en te bidden voor de eenheid
onder de christenen en onder alle mensen wereldwijd! Het is goed om met
elkaar samen te komen, om te bidden, te luisteren en te zingen, dan voelen
we de verbondenheid, die wij met elkaar delen in ons christelijk geloof!
EXTRA GEBEDSVIERING VOOR DE EENHEID OP WOENSDAG 22 JAN
Christenen over de hele wereld bidden een hele week om eenheid, om
verbondenheid in onze samenleving, waarin steeds meer verdeeldheid lijkt te
heersen. Vaak staan we machteloos aan de kant, wat kunnen wij doen?
Het antwoord is: ons biddend aansluiten bij al die mensen over de hele wereld,
die deze week bidden om eenheid, om verbondenheid, niet alleen onder de
christenen maar onder alle mensen, wereldwijd.
In het oecumenisch overleg van jl. stelde pastoor voor, om voor het eerst, een
extra gebedsmoment voor de eenheid van de christenen te houden. Daarom
is op de woensdag 22 januari 2020, om 19.00 uur, een Taizé gebedsviering
met gebeden, teksten en liederen.
iedereen is van harte welkom!
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NIEUWS VAN DE HOEKSTEEN
Jarenlang hebben we oud papier ingezameld dat u
voor ons spaarde. Helaas stopt Virol met het
inzamelen van oud papier, het is te kostbaar.
Er wordt per keer voor ongeveer € 30,- opgehaald.
Het brengen en halen van de container kan dan niet
uit. Jammer maar het is niet anders.
Iedereen die papier voor ons heeft verzameld hartelijk bedankt daarvoor!
Kinderen en team van basisschool ‘De Hoeksteen’
HET NAJAARSCONCERT STOPT
Beste lezers/lezeressen.
Sinds jaar en dag is er in ons prachtige dorp het najaarsconcert dat altijd werd
gehouden op de eerste vrijdag van oktober. Ook altijd gehouden op dezelfde
locatie, n.l. de Katholieke kerk aan het Hoofdkanaal. Een locatie die zich
uitstekend leende voor dit evenement vanwege het aantal zitplaatsen en de
geweldige akoestiek. Helaas moeten we u meedelen dat het najaarsconcert
ter ziele is. Dit i.v.m. de teruglopende belangstelling. Het gaf de meewerkende
groepen de laatste jaren echt het gevoel alleen voor elkaar te zingen en te
spelen. Dit was, en is, niet de opzet van het evenement. Daarom is er besloten
om er mee te stoppen. We willen vanaf deze plaats dan ook u, de Katholieke
gemeenschap, hartelijk dank zeggen voor de plaats die u ter beschikking
stelde, net als de hulp die altijd vanzelfsprekend was. Dank u wel dienstdoende
koster, voor de hulp die vanuit een goed hart kwam.
De meewerkende groepen van het najaarsconcert.
CAMPAGNE SAMEN HART VOOR MENSEN
Op 17 oktober mocht ik aanwezig zijn bij de start van een mooie campagne
die ik graag met jullie wil delen. De campagne
‘SAMEN HART VOOR MENSEN’
is een initiatief van SchuldHulpMaatje, samen met kerken
in Nederland, en is op Wereld-armoede-dag van start
gegaan. Dé campagne om meer aandacht te krijgen voor
mensen met schulden.
Als mensen makkelijker over geldzorgen durven te praten,
kunnen we hen als kerk eerder begeleiden en helpen. Ons
doel is dan ook om met onze kerk aandacht te vragen voor
mensen met schulden.
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Voor de mensen zelf, maar ook voor de mensen om hen heen. Het taboe moet
doorbroken worden, hoe moeilijk ook, maar pas dán durven mensen hulp te
zoeken en kunnen we hen helpen!
Eén op de vijf huishoudens in Nederland heeft schulden!
We gunnen iedereen met geldzorgen nieuwe hoop en perspectief.
Er is nog veel gezamenlijke inzet nodig om meer- en eerder mensen met schulden
te vinden, te bereiken en beter te ondersteunen. Voor inspiratie, informatie en
ideeën om aan de slag te gaan voor kerken en vrijwilligers is er de nieuwe website:
www.samenhartvoormensen.nl
Aankloppen, hallo zeggen, binnenkomen
Aankloppen, goede dag zeggen, trachten bij elkaar te komen.
Dat is zoeken naar harmonie tussen verschillende mensen.
Hallo zeggen, welkom heten, proberen of je lief kan hebben.
Dat is ontdekken dat die harmonie telkens anders dan verwacht is.
Binnenkomen, aandacht geven, je leven instellen op samen zijn,
doe je niet in een tijdloze ruimte.
Dat heeft veel te maken met drukte,
werk en mensen, met inkopen, poetsen en koken,
met zorgen, verzorgen, nazorgen,
met op de bank vallen, effe rusten,
met hoe de week er uit ziet.
Mensen liefhebben, zien wat er gebeurt,
je laten raken door noden van mensen,
vergt je tijd, verstand, handen en hart.
Daarom zijn er mensen, die in de voedselbank
deelnemen, die kleding aan elkaar doorgeven,
die generaal-pardonners huisvesten,
die voor drinkbaar water zorgen,
die in Exodushuizen meedoen,
die familieleden van zieken in ziekenhuizen opvangen,
die in het hospice stervenden begeleiden,
die bij ruzies bemiddelen naar vrede,
die zorgen voor een duurzame leefomgeving.
Uit de gedichtenbundel: De Werken van Barmhartigheid van Hub Crijns
Mariëlle Oost, Locatieraadslid voor diaconie
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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
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zaterdag 21 december
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, overl.
ouders Vinke-Wolfs, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhardus
Albertus Plas, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, Maria Wessel-Gerth.
Dinsdag 24 december
Kerstavond
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Annelies
Wesseling-Berens, Toon Veringa en Engel Veringa-Kolmer, Maria Aleida
Steenland-Berens en Petrus Antonius Steenland, Rudolph Hake en Maria
Catharina Rijnbeek, overl. ouders Heijnen-Wittendorp, overl. ouders SchnoinkPeters en Angela Hemel-Schnoink, Tinus Peters en Tinie Peters-Grol, overl.
ouders Koop-Ottens, overl. ouders Valke-Peters, Johannes Gerhardus
Herbers en Anna Gesiena Herbers-Wortelboer en zoon Gert, Cisca LingenaarSteenbergen en zoon Lars, Maria Regina Heller-Wehkamp, Gerhardus
Albertus Plas, overl. ouders Ties-Valke, Theo Kempers, Gerhardus Bruins,
Hermanus Lingenaar, Bertus Snippe, Maria Wessel-Gerth, overl. ouders
Arling-Peters en kinderen en Gerard Haverkort, Maria Wessel-Gerth.
Woensdag 25 december
09.00 uur Eerste Kerstdag
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker,
Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Johan
Schiphouwer en zoon Peter, Bernard Tobben, Herman Heinrich Cosse en
Helena Cosse-Koop, Jan Koop en Lies Koop-Schepers en zoon Gerard Koop,
Marie Kloppenburg en overl. fam., Johan Bernard Cosse en Maria Margraretha
Hoffard en zoon Bennie en schoonzoons Joop en Bennie,
Hendrikus Gerhardus Loves, Johanna Maria Post-Lankhorst en kleinzoon
Joppe, Joop Wübkes, Willie Mensen, Maria Catharina Speller-Siekman, overl.
ouders Wübkes-Lange, Harm Kolmer, overl. ouders Muller-Wesseling, Sophia
Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Angela Dina
Ellerman en Steffen Groen, Jan Roufs, Hendrikus Lankhorst en Maria Helena
Lankhorst-Falke en fam., overl. ouders Valke-Tholen, Toon Loves en Annie
Loves-Tholen en overl. fam.Loves en Tholen, Maria Regina Heller-Wehkamp,
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. ouders van Dijk-Schepers
en Bennie Linneman, Tinie Robben-Valke, Gerhardus Hendrikus ten Velde,
Gerhardus Albertus Plas, Bernard Jozef Heinrich Hendrikson en Alberta Agata
Hendrikson-Germes, Herman Gerard Tieck en fam., Gerhardus Bruins.
Dinsdag 31 december
Oudjaar
Angela Dina Ellerman en Steffen Groen, over. Ouders Valke Tholen,
Gerhardus Albertus Plas.
Woensdag 01 januari
Gerhardus Albertus Plas.
Klaverblad
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Zondag 5 januari
Overl. ouders Tenfelde-Prinsen en overl. kinderen, Sophia Maria Magdalena
van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Angela Dina Ellerman en Steffen
Groen, Gerhardus Albertus Plas, Maria Wessel-Gerth.
Na afloop koffie in de parochiezaal.
Door omstandigheden was het rooster nog niet volledig bekend,
maar op de volgende dagen is er in ieder geval een viering
Zie ook het rooster voor in het Klaverblad. De opgegeven misintenties zullen
op onderstaande dagen gelezen worden.
Zaterdag 11 januari
Zondag 19 januari
OUDERENVIERING
Op woensdag 08 januari is er om 10.00 uur in de
Dillehof voor de bewoners van de Dillehof en de
Melde een viering.
U bent van harte welkom.
CONTACTMIDDAG VOOR OUDEREN
Dinsdag 21 januari 2020 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 tel: 0591-317060
Leo Mensen
KOSTER VAN DE WEEK
16 dec
23 dec
30 dec
06 jan
13 jan
20 jan

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

22 dec
29 dec
05 jan
12 jan
19 jan
26 jan

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

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

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK
za 21 dec
di 24 dec
wo 25 dec
wo 01 jan
zo 05 jan
Klaverblad

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

0591-317515
0591-317726
0591-316132
0591-312976
0591-315653
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VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
Datum
zo 22 dec
ma 06 jan
di 07 jan

Tijd
19.30 uur
10.00 uur
19.00 uur

Gelegenheid
Kerstconcert
KBO
Redactie Klaverblad

NIEUWS VAN DE SCHOLEN
OUD PAPIER MIDDELKOOPSCHOOL
De container staat doorlopend aan De Strijp
in het tuinbouwcentrum.
OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL
De container staat achter Top1Toys.
Tijdens de openingsuren kunt u uw papier daar brengen.
NIEUWS VAN DE PASTOOR MIDDELKOOPSCHOOL
Wij hebben op school speelgoed en schoolspullen verzameld voor het project
Testify to Love. Dit is een project
speciaal voor een weeshuis die
gehandicapte kinderen opvangt in
Oekraïne. Met elke klas hebben we een
verhuisdoos versierd en gevuld met
leuke spullen. Samen met de
Henricusschool en de Kardinaal
Alfrinkschool (Emmen) hebben we heel
veel dozen gevuld!
FELICITATIES
Wij willen allen die de komende periode iets te
vieren hebben, namens de parochie,
van harte feliciteren.
OVERLEDEN
15 november

Maria Wessel-Gerth
85 jaar, De Horst.
26 november

Rudolfes Johannes Reintke
87 jaar
Dat zij mogen rusten in vrede.
Klaverblad
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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

BELANGRIJK
In het algemene gedeelte en bij de andere locaties staan regelmatig stukjes,
die ook voor u van belang kunnen zijn, zoals nieuws over de kerkbijdrage
(algemeen), de begraafplaats St. Joseph (Barger Compascuum), het FUV
(Zwartemeer).
TWEEMAAL GOUD BIJ HET R.K. HENRICUSKOOR
Het R.K. Henricuskoor is een gemengd koor dat enkele keren per maand de
vieringen in onze Henricuskerk muzikaal ondersteund. Dit koor bestaat
inmiddels al weer enkele jaren en is ontstaan uit een samengaan van het
heren- en dameskoor. Dit jaar vieren twee leden van het koor hun 50-jarig
jubileum bij het koor. Ze zijn jaren lid geweest van het herenkoor welk koor dus
inmiddels is opgegaan in het R.K. Henricuskoor.
Aan het eind van de H. Mis op zaterdag 17 november
jl. zijn deze leden, te weten de heren Ben Mijnen en
Herman Koop door Frederikus Kuiper, voorzitter van
de locatieraad, voor het altaar gevraagd. Beide heren
werden door hem toegesproken in verband met hun
50-jarig lidmaatschap van het koor. Ben Mijnen zingt
al een langere tijd in een kerkkoor omdat hij als jongen
in 1947 al toegetreden is tot het kinderkoor in de H.
Mauritiuskerk in Silvolde. Silvolde is een dorp in de
Achterhoek dat deel uitmaakt van de gemeente Oude
IJsselstreek in de provincie Gelderland. In 1969 trad
hij toe tot het koor in onze parochie. Bij het koor heeft
Ben jarenlang de muziekstukken beheerd en de
koorleden van partituren voorzien.
Herman Koop is gedurende deze periode altijd lid
geweest van het herenkoor en later van het
Henricuskoor. Ook heeft hij vele jaren het
voorzitterschap vervuld van het koorbestuur.
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Beiden hebben gezongen onder verschillende dirigenten, te beginnen met de
markante “Meester” Herman Borker, Ben Wubbels, Joop Wolke, Frans
Veldman en nu Henk van Os. Beiden hebben in ontelbare eucharistievieringen
en uitvaarten gezongen. Tot slot dankte hij hen voor hun jarenlange inzet.
Het bestuur van de Sint Gregorius vereniging in het bisdom GroningenLeeuwarden heeft de onderscheiding aan de koorleden toegekend voor hun
jarenlange lidmaatschap en de bijhorende
eremedailles in goud werden hun opgespeld
door pastoor Jozef Okonek en uit handen
van Frederikus Kuiper ontvingen beiden de
bijbehorende oorkonde. Een en ander werd
bezegeld met een applaus vanuit de kerk.
Hierna werden ze nog toegezongen door
koor en kerk met een door de dirigent Henk
van Os geschreven danklied.
Ook moet zeker nog vermeld worden dat de beide echtgenotes deelden in de
feestvreugde. Zij ontvingen een prachtige bos bloemen. Ook waren
verschillende familieleden van de jubilarissen in de kerk. Na de viering werden
de jubilarissen, hun familieleden en de koorleden in de parochiezaal nog
onthaald op koffie met gebak.
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Aanvang concert: 19.30 uur
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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
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR
Zondag 22 december
Ouders Peters-Houtman en kinderen en kleinkinderen, Tiny Walda-Kollmer,
Trees Prenger-Linneman, mevr. Sandten Suelmann, Dieny de Haas-Peters.
Dinsdag 24 december
19.00 uur Kerstavond
Geert Peters, Gerrit en Triena Louwes, Herman en
Triena Wubbels-Valke, Gré Schoonbeek-Lambers,
Lies Peters-Heidotting, fam. Heidotting, fam. Peters,
Harm en Annie Heidotting-Peters en Jan Peters,
mevr. Sandten-Suelmann, ouders Lohuis-Lippold en
zoon Jan, ouders Peters-Falke en zoon Johan en
fam., ouders Siebers-Siebum en zoon Herman, pa en
ma Post, Johan Peters en schoondochters, ouders
Peters-Houtman en kinderen en kleinkinderen, Willem Mulder en kleinzoon
Melle, Berry Schepers, Sientje Kolmer-Heidotting, Tiny Walda Kollmer, ouders
Falke-Eikens en dochter Annet, ouders Conen-Thöne, ouders Rocks-Lippold
en kinderen en kleinkinderen, ouders Bernsen-de Vries en kinderen, Johannes
Hendrikus Prenger en Theresia Euphemia Prenger-Linneman, ouders
Linneman-Heine, ouders Prenger-Tapper, ouders Winters-Theiken, ouders
Lübbers en kinderen, ouders Bauerhuit en kinderen, ouders Fischer-v.d. Aa,
Hennie Rass, Lea Peters en moeder Klaasje, Henk Harms en zoon Jos, ouders
Bos-Rocks en kinderen, Frans Walda en fam., fam. Heinen-Ambergen, ouders
Kolmer-Lippold en Lies, ouders Fühler-Grummel, Hendrik Peters, pa en ma
Fühler-Bernsen, Willem en Tiny Wolken, fam. Lübbers-Helle, Mia SantingAbeln, ouders Siebum- Bürmann en Anita, ouders Siebum-Nusse, ouders
Tieck-Rocks en kinderen, ouders Immink-Kolmer en zonen Geert en Harrie,
Willem Strijker, Gradus van Ommen, ouders Hennie Bruins en Lies BruinsLinneman en Sientje en Bennie, Sientje Snip-Gerdes, pa en ma ScheveLippold en opa en oma Lippold-Wolters, ouders Borghuis-Peters en ouders
Schwieters-Schepers, Dieny de Haas-Peters.
Zaterdag 28 december
Gradus van Ommen, Dieny de Haas-Peters.
Dinsdag 31 december
Oudjaar
Geert Peters, Gerrit en Triena Louwes, Gré SchoonbeekLambers, Herman Lübbers en kinderen, ouders SiebersSiebum en zoon Herman, Dieny de Haas-Peters.
Woensdag 01 januari

MHvD viering In Klazienaveen om 19.00 uur

Zaterdag 04 januari
Dieny de Haas-Peters, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman.
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Zondag 12 januari
Pa en ma Fühler-Bernsen, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman,
Dieny de Haas-Peters.
Zaterdag 19 januari
Ouders Conen-Thöne, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman.
OUDERENVIERING
Woensdag 29 januari 2020 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
KOSTER VAN DE WEEK
23 dec
30 dec
06 jan
13 jan
20 jan

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

22 dec
29 dec
05 jan
12 jan
19 jan
26 jan

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
22 dec
24 dec
28 dec
31 dec

Bertha Heidotting
Marianne Keurs
en Jan Siebers
Wander Snippe
DoP
LECTOREN
22 dec
24 dec
28 dec
31 dec

Bertha Heidotting
Marianne Keurs
Annie Bartels
DoP
COLLECTE

Datum
24 nov t/m feb 2020
Klaverblad

Collecte
Onderhoud kerk
Zwartemeer

Pagina | 50

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
Datum
07 jan
08 jan
13 jan

Tijd
19.30 uur
20.00 uur
19.30 uur

Gelegenheid
Banier: oudervereniging De Banier
Vergadering locatieraad
KVG:
Nieuwjaarsvisite
DE BANIER

Vrijdag 10 januari OUD PAPIER
staat er weer een container voor oud
papier bij de basisschool De Banier, De Blokken 16.
LOCATIERAAD ANTONIUS VAN PADUA
Verslag Informatieavond 14 November 2019
Aanwezig: Dertien parochianen, één parochiebestuurslid en de leden van de
locatieraad.
Er was 14 maart een bijeenkomst met vrijwilligers. Toen bleek er behoefte te
zijn aan informatie hoe de samenwerking met het parochiebestuur geregeld is.
Ook is de vraag gesteld hoe wij meer vrijwilligers bij de locatie Antonius van
Padua kunnen krijgen. Deze informatie avond is een vervolg daarop.
1. Informatie over samenwerking locatie Antonius van Padua en
parochiebestuur.
Er zijn in de locatie Zwartemeer veel werkgroepen actief. Deze werkgroepen
zijn niet allemaal goed bezet wat betreft het aantal vrijwilligers. Zo wordt het
locatie bureau maar door één vrijwilliger gerund. In de locatieraad zijn er vier
vacatures. De functie van voorzitter wordt – op verzoek van de locatieraad –
tot de zomer van 2020 ingevuld door Louis Veldhuis, tevens lid van het
parochiebestuur. Een opvolger als voorzitter staat klaar, echter deze is pas in
juli 2020 beschikbaar. Tot die tijd zal deze ingewerkt worden als voorzitter. De
functie van budgethouder wordt m.i.v. januari definitief ingevuld door Sharon
Rocks. Zij is ingewerkt door Arie Buizer, boekhouder van het parochiebestuur.
De posten liturgie, catechese en diaconie moeten nog ingevuld worden.
Het parochiebestuur en de locatieraad hebben dezelfde werkvelden: nl. o.a.
financiën, begraafplaatsen, gebouwen, liturgie, catechese en diaconie.
Regelmatig is er werkveldenoverleg. De portefeuillehouders van alle locaties
en die van het parochiebestuur maken daarin afspraken en coördineren de
activiteiten.
Hieronder ziet u een overzicht van de werkvelden, waarvoor in de locatieraad
van onze locatie een vacature is. U zie de taken / verantwoordelijkheden van
het parochiebestuur en de locatie.
Klaverblad
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Centraal Parochie Bestuur
• I.o.m. pastoraal team beleid
( plan) maken
• Maken liturgierooster
• Beleid aansturen en
bewaken
• Communiceren met LR
leden o.a. door overleg ( 3
x pj )
• Doorgeefluik beleid en
activiteiten van het bisdom
( organisten-, koster-,
misdienaar dag etc. )
• Stimuleren uitwisseling
koren
• Overleg DoP aansturen
• Overleg met pastores ( 3 x
pj )
• Misboekjes bestellen

Decentraal Locatie Raad
• Contactpersoon en
aanspreekpunt voor koren,
misdienaars, lectoren,
acolieten kosters en
collectanten op lokaal
niveau.
• Organisatie van de liturgie
w.b. koren, lectoren,
misdienaars, acolieten,
kosters en collectanten,
VOM groep, werkgroep
gezinsviering.
• Bestellen materiaal voor de
liturgie en altaar
benodigdheden als kaarsen
ed.

Centraal Parochie Bestuur
• Maakt beleid voor
catechese aan alle
leeftijdsgroepen. ( protocol,
tijdpad, methode )
• Coördineert de Eerste
Communie en de
Vormselcatechese

Decentraal Locatie Raad
• Coördineert Eerste Heilige
Communie en Vormsel.
• Heeft contact met de
catecheet die deze
voorbereiding doet.
• Overlegt met bestuurslid
catechese van het
Parochiebestuur.

Centraal Parochie Bestuur
• Maakt beleid voor de
parochie m.b.t. individuele
noden als ziekenbezoek,
mensen in nood, V.O.M.,
contact parochianen.
• Houdt contact met PCI.

Decentraal Locatie Raad
• Houdt contact met de
werkgroepen, Omzien naar
elkaar, V.O.M. groep.
• Zorgt voor “begroeting”
nieuwe parochianen en
contact met zieke
parochianen.

Het is belangrijk dat deze vacatures ingevuld worden want:
• Vrijwilligerswerk moet gecoördineerd worden.
• Vrijwilligers hebben aanspreekpunt nodig.
• Locatieraad moet vertegenwoordigd zijn in werkveldenoverleg.
• Parochiebestuur heeft aanspreekpunt in locatie nodig.
Klaverblad
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Dus nogmaals een oproep: meldt u bij een van de locatieraad leden aan voor
een van deze posten!
2. Financiën van de locatie Antonius van Padua.
De locatie heeft verschillende bankrekeningen. Rekening voor ontvangsten en
betalingen. € 22.000,-. Rekening voor reservering voor groot onderhoud:
€ 137.000,-. Spaarrekening: € 6,-. FUV rekening: € 82.000,- en een rekening
voor het kerkhof € 60.000,- en een rekening waarop schenkingen gedaan zijn:
€ 24.000,De laatste vijf rekeningen zijn geoormerkt, dat betekent dat ze voor een
bepaald doel bestemd zijn. Daaruit kan dus niet alles betaald worden. Op de
betaalrekening komen de kerkbijdragen enz. binnen. Deze bijdragen zijn al
ruim voor het einde van het jaar uitgegeven en de rekening is daarom
aangevuld vanuit de reserveringen voor groot onderhoud. Het bedrag van €
22.000,- op deze rekening komt uit die reserveringen. Er wordt dus veel meer
geld uitgegeven dan er binnenkomt.
De begroting voor 2020 laat een negatief saldo zien van zo’n € 30.000,Dat geld hebben we wel, maar als we nog 2½ jaar lang zo’n tekort hebben is
de locatie failliet. Het tekort wordt veroorzaakt door dalende inkomsten,
dalende kerkbijdragen. Dit komt omdat het aantal parochianen afneemt en
vergrijst. Op uitgaven is al bijna maximaal bezuinigd. De locatieraad heeft
gebrainstormd over meer bezuinigingen, maar € 30.000,- per jaar is
onmogelijk. Het parochiebestuur dient een begroting in bij het bisdom en die
beoordeelt het saldo van de hele parochie, dus van alle 4 locaties samen.
3. Rondvraag:
In de rondvraag waren er diverse vragen en opmerkingen over de
begraafplaats, de communicatie met het parochiebestuur en over de toekomst
van de locatie. Er werd de wens uitgesproken een dergelijke informatieavond
in 2020 vaker te doen, zodat de parochianen op de hoogte zijn van de
ontwikkelingen.
Locatieraad Antonius van Padua
ZIEKENBEZOEK – BLOEMENGROET
Weet u iemand die volgens u eens extra aandacht verdient van
de parochie door middel van een bloemetje of een bezoekje,
laat het ons even weten,
Annie Lubbers tel: 0591-315529
Tiny Klein
tel: 0591-393425

BELANGRIJK
In het algemeen gedeelte en bij de andere locaties staan regelmatig stukjes,
die ook voor u belangrijk kunnen zijn, zoals nieuws over de kerkbijdrage
(algemeen) en de begraafplaats St. Joseph (Barger Compascuum).
Klaverblad
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FAMILIEBERICHTEN

Overleden
Op 8 november 2019

Anna Francisca Elisabeth Walda–Rass
Nieuweweg 14, 7894 AT Zwartemeer
In de leeftijd van 65 jaar
Op 9 november 2019

Douwina Jantina Walda–Kollmer
De Blokken 95, 7894 CK Zwartemeer
In de leeftijd van 79 jaar

Op 17 november 2019

Elsina Veltrop-Koopman
Dwarsstraat 15, 7894 BA Zwartemeer
In de leeftijd van 67 jaar
Op 28 november 2019

Dieny de Haas-Peters
Stormstraat 19, 7894 BC Zwartemeer
In de leeftijd van 80 jaar

Dat zij mogen rusten in vrede.
OMZIEN NAAR ELKAAR
Werkgroep
aandacht voor nabestaanden
Contactpersoon: Minie Snippe tel: 0591-314063
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
tel: 0591-315529
Tiny Klein
tel: 0591 393425
Ziekenbezoeken in zieken-, verzorgings- of verpleeghuis
kunt u aanvragen via de parochietelefoon: 0651751592
Klaverblad
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FONDS UITVAART VOORZIENING
(voorheen de Kerkhofverzekering van de Parochie Antonius van Padua)
In december hebben alle leden van het FUV die wij in onze ledenadministratie
als lid staan één reglement per huisadres bezorgd.
Op de laatste bladzijde van het regelement hebben
we stickers geplakt welke leden per 1-1-2019, bij
de start van de nieuwe administratie, in ons
systeem staan. Mocht U wel lid zijn maar geen
reglement met uw naam op een sticker hebben
gehad verzoeken wij u dringend om contact op te
nemen met de Parochietelefoon en te zorgen dat
dit nog in 2019 in orde komt. Leden die in 2019
geen premie hebben betaald zijn dan ook geen lid
meer en kunnen geen aanspraak maken op een
vergoeding uit het Fonds bij overlijden.
De premie voor komend jaar blijft gelijk aan het
huidige jaar, n.l. € 36,- per jaar.
Gezinnen die kinderen hebben die in 2019 18 jaar
zijn geworden, en tot nu toe gratis meeverzekerd waren, zullen zelf actie
moeten nemen als ze hun kind vanaf 1-1-2020 ook willen verzekeren. Ook
daarvoor kunt u terecht bij de Parochie telefoon.
WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE
In het laatste Klaverblad staat een artikel van onze pastoor
over de adventskrans. Hij beschrijft daarin dat de adventskrans
altijd de vorm van een cirkel heeft en gaat dan verder in op de
diepere betekenis van een cirkel in onze geloofsopvatting.
Deze beschrijving was aanleiding voor Bertus Gepken om mij
hierover te bellen. Bertus heeft namelijk de koepel in onze kerk
voorzien van een heel fraai ornament, die ook een cirkelvorm heeft. Ik heb hem
toen gevraagd hoe hij op dat idee was gekomen, maar daar had hij toen niet
echt een duidelijk antwoord op. "Je komt soms zomaar tot iets". Maar het
artikel van onze pastoor gaf Bertus een goed gevoel bij zijn ornament. Met
name dat een cirkel al sinds mensenheugenis symbool staat voor de
"eeuwigheid "en dat het ook een symbool is voor God.
In hetzelfde telefoongesprek sprak hij zijn waardering uit over de viering van
Allerzielen. Hij vond het een hele mooie viering met mooie lezingen, gedichten
en liedjes en ook een ingetogen afsluiting van de viering op ons
parochiekerkhof. Dat het kerkhof minder goed was verlicht dan andere jaren
had hem persoonlijk niet gestoord gaf hij aan. Dat er minder verlichting was
kwam door een technisch defect, maar de werkgroep heeft met brandende
autolichten in ieder geval er nog snel voor gezorgd dat het toegangspad goed
Klaverblad

Zwartemeer

Pagina | 55

verlicht was, waarvoor natuurlijk hartelijk dank. Helaas is er met de intenties
bij de viering van Allerzielen iets misgegaan. Er zijn namelijk een aantal
gevraagde intenties niet voorgelezen. En dat betrof juist degenen die andere
familieleden om de reden van de intentie hadden uitgenodigd om naar de
viering te komen. Ik werd er diezelfde avond nog over gebeld en ben de
volgende ochtend direct op onderzoek gegaan hoe deze fout gemaakt kon
worden. De fout zat in de notitie in de parochieagenda en de verwerking
daarvan in ons parochieblad. Bij het onderzoek heb ik geconstateerd om welke
parochianen het ging. Deze heb ik diezelfde morgen nog bezocht en uitgelegd
hoe deze fout is ontstaan en heb hen excuus aangeboden en ook gevraagd of
ik hun nog op een andere wijze kon compenseren. Ze hebben allen mijn
excuus geaccepteerd, waarvoor dank. Met degene die de agenda van het
parochiebureau beheert en de redactie van het parochieblad is deze zaak
nader geëvalueerd om deze fouten in de toekomst te kunnen vermijden.
Daarbij bleek dat het wenselijk zou zijn als ook de redactie van het
parochieblad een sleutel van de kerk zou kunnen krijgen om de agenda op
meest actuele informatie te kunnen inzien. Dat verzoek heb ik ingediend bij
ons locatiebestuur. Datzelfde verzoek ook voor de werkgroep ouderenviering)
In de viering van 16 november, met als voorganger vicaris Wellen, was Peter
van der Weide voor het eerst acoliet in onze kerk. Hij werd daarbij geassisteerd
door Marianne Keurs. Mooi dat we er een acoliet bij hebben. Aan het eind van
de viering kreeg Peter een welverdiend applaus voor zijn eerste optreden als
acoliet.
Op donderdag 14 november was er een open locatievergadering in onze
parochiezaal. Om met het positieve te beginnen. De opkomst was heel goed
en de vergadering werd goed geleid door Louis Veldhuis, die hiervoor was
gevraagd door ons locatiebestuur. Ook was het een eerste openbare optreden
van onze budgethouder (penningmeester van onze locatie) Sharon Rocks. Ze
werd bij haar presentatie van de financiën van onze locatie ondersteund door
Arie Buizer met sheets via een beamer. Voor Sharon, die het overigens heel
goed ontspannen deed, was het geen leuke avond als pas aangestelde
budgethouder. Ze moest namelijk slecht nieuws brengen. Ze presenteerde de
prognose voor 2019 en 2020 en daaruit bleek dat we beide jaren met een flink
tekort gaan afsluiten. Er zal iets moeten gaan gebeuren aan de baten en de
lasten van onze locatie anders is onze spaarrekening voor toekomstig
onderhoud e.d. over een aantal jaren bijna geheel opgedroogd. Het
parochiebestuur en ons locatiebestuur staan de komende tijd voor een zware
taak om het tij te keren.
Het tekort is mede een gevolg doordat er minder geld binnenkomt van de
kerkbijdragen en de actie kerkbalans. Bovendien neemt de opbrengst van
collectes af door minder kerkbezoek. Het zou daarom mooi zijn als u onze
actie kerkbalans 2020 gul wilt ondersteunen naast de kerkbijdrage.(Bij de
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kerkbijdrage gaat het om een door het parochiebestuur vermelde jaarlijkse
bijdrage van momenteel € 60,= per lid.)
In de vergadering kwam ook ons kerkhof aan de orde. Voor toekomstig
onderhoud en rechten van de deelnemers aan het FUV (Fonds Uitvaart
voorzieningen) is voldoende gereserveerd en tekorten van onze locatie komen
nooit ten laste van voor dit doel gespaarde tegoeden. Over het reglement gaf
men aan dat dit zo spoedig mogelijk aan de leden van de FUV zal worden
uitgereikt. (Zie laatste Klaverblad).
Naast de voordeur van onze kerk hangt al vele jaren een kast met glazen
deurtjes waarin mededelingen kunnen worden gepresenteerd, waaronder
tijdstip van vieringen. Deze kast wordt al jaren niet meer gebruikt en de
informatie die er nu hangt is niet meer actueel. De pastoor heeft mij al enkele
keren gevraagd waarom deze informatie niet wordt aangepast. Dit heb ik
doorgespeeld, maar er kwam geen zichtbare verandering. Het blijkt dat de
sleutels van deze kast zoek zijn. Arie Buizer heeft zich echter spontaan
aangeboden om de kast weer voor gebruik gereed te maken.
Het KVG had op maandag 18 november weer
een bijeenkomst. Het was een knutselavond,
waar onder leiding van twee leden een fraai
bloemsierstuk gemaakt kon worden. Over
belangstelling had het bestuur van het KVG
niet te klagen die avond. Van de 27 leden
waren er 26 aanwezig. Een score van 96%.
De kerk zou heel blij zijn met zo'n score. Wie
weet met kerstavond. Er is met kerst dit jaar
namelijk maar één viering en wel op 24
december, 's avonds om 19.00 uur.
Tenslotte als u dit leest staat kerst voor de deur. Ik wil bij deze alle vrijwilligers
en dat zijn er best een hele boel , hartelijk bedanken voor hun inzet in het
afgelopen jaar. Ik wens u allen een zalig kerstfeest en een heel voorspoedig
2020.
Tot slot weer een spreuk. "Met een goed geloof en een kurken ziel drijft men
de zee over." ( = met vertrouwen en optimisme kan men alles aan)
JS
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COLUMN VAN DE BISSCHOP
Gedragen worden door parochianen
Op het hoogfeest van de heilige Willibrordus hoorden
we de woorden uit de Hebreeënbrief: “Gedenkt uw
leiders die u het eerst het woord van God verkondigd
hebben. Haalt u weer hun leven en de afloop van hun
leven voor de geest; neemt een voorbeeld aan hun
geloof.” Mag ik hier een ervaring tegenover stellen? Bij
de uitvaart van de twee pastoors die ik gekend heb in
de parochie van mijn jeugdjaren was de kerk lang niet vol. Beiden hadden ze
een behoorlijke tijd in de parochie hun pastorale werk verricht, zonder erg op
te vallen, en zonder populair te zijn. Ze waren beide eenvoudig en hadden hun
taak trouw vervuld. Dat bij de uitvaart de belangstelling zo gering was, viel mij
erg tegen en deed pijn.
Een gezonde kerkgemeenschap stelt belang in haar pastores en draagt ze
zoals u als parochiaan ook zelf gedragen wilt worden in lief en leed. Dat is een
wisselwerking. Priesters, diakens en pastoraal werkers vragen niet om
complimenten en bedankjes, ze vragen erom gekend te worden als persoon,
én in hun ambt of functie. Die twee dingen horen namelijk bij elkaar. Het
persoonlijke en het kerkelijk-ambtelijke zijn erg verweven met elkaar, zeker bij
priesters die er hun levensstaat van hebben gemaakt. Spreek de pastores aan
op hun professionaliteit. Zij hebben theologie gestudeerd; het is hun ‘vak’.
Vraag hen om uitleg van de Bijbel. Stel er belang in dat zij zorgvuldig voorgaan
in de liturgie. Vraag de priester om de sacramenten, dan zal hij zich het meest
priester voelen, tenminste als u het doet vanuit een open en ontvangende
houding.
Het schuurt af en toe tussen parochiaan en pastor. Dat kan ermee te maken
hebben dat er verschillende verwachtingen zijn. Pastores zien graag ‘meer
geloof bij de kerkgangers’. Parochianen zien graag ‘meer dienstbaarheid’ van
de pastores, wat dat ook mag betekenen. Reflectie op de eigen houding als
pastor ten aanzien van de parochiaan, en als parochiaan ten aanzien van de
pastor, kan het een en ander opklaren. Ga zo nodig het gesprek aan over
elkaars verwachtingen.
+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden
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VORMSELWEEKEND: MEER! 31 JANUARI T/M 2 FEBRUARI
Inmiddels komt het Vormselweekend van eind Januari dichterbij.
De aanmelding van groepen graag voor 17 Januari 2020.
Voor de vormelingen:
Wat kun je verwachten?
- We ontmoeten elkaar in Appelscha in één van de locaties waar we als
bisdom bekend zijn.
- We leren elkaar goed kennen, dus zelfs als je alleen komt wordt het
gezellig.
- We gaan meer horen over het vormsel.
- We gaan samen eucharistie vieren, ook de bisschop komt.
- Er is meer sport en spel.
- Er is een prachtig bos en buiten veel te doen.
- We hebben gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te
vieren.
- Er is een film.
- Het weekend wordt mede geleid door jongeren, maar er zijn ook
begeleiders van je parochie bij.
Meer! = meer ontmoeting, meer sport & spel, meer natuur, meer muziek,
meer film, meer vormsel, meer vieren, meer gezelligheid, meer vrienden!
PS: Het is geen school- of clubkamp, maar een vormselweekend.
Voor de begeleiders:
Het weekend is voor alle vormelingen.
- Als je alleen wilt komen.
- Als je met een kleine groep bent.
- Als je zelf een grote vormselgroep hebt.
- Als maar een deel van de groep gaat komen.
De kleine groepen hebben de grote nodig om samen kerk te kunnen zijn.
Brief aan begeleiders
De kosten zijn € 30,00 pp voor de vormelingen die op de Martinusdag zijn
geweest en € 35,00 als ze alleen het weekend meedoen. Gegevens over wat
er mee moet en waar we moeten zijn krijgt u in de laatste week toegezonden.
Meer info: 06 248 63 901
Opgave: jongeren@bisdomgl.nl groepen graag voor 17 januari 2020
Formulier:
Aanmeldformulier
Betaling: Je ontvangt een rekening na het weekend.
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Door goede machten trouw en stil omgeven,
Door goede machten trouw en stil omgeven
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.
Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van ‘t leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.
En wilt Gij ons de bitt’re beker geven
met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.
Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneschijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.
Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.
Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons élke nieuwe dag.

Dietrich Bonhoeffer

