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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                     PASTOR 

 
 

 

                   

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EINDREDACTIE EN DRUK 
Fam. Heijnen 

tel: 0591-354116 
 

 

 

 

 
 

 

Sluitingsdatum inleveren kopij voor het volgende nummer van het  

Klaverblad is vrijdag 7 februari 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. 2 

loopt van 29 februari t/m 3 april 2020 

 

Pastoor J. Okonek  

Stellingstraat ZZ 4 

7891 JA Klazienaveen 

jokonek@live.nl 

Vrije dag: maandag  

 

 

 

Pastor K. Mielnik 

Kloosterweg 2 

7881 LG Emmer-Compascuum 

Vrije dag: vrijdag  

 

 

mailto:jokonek@live.nl
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PAROCHIE MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE 

 

 

Postadres 
Verlengde Oosterdiep WZ 67 
7884 RK Barger-Compascuum 

     Telefoon: 06-51751592 
 
Mail:       mariahertoginvandrenthe@gmail.com 
Website: mariahertoginvandrenthe.nl 

 

 
 

 
 
BESTUUR  
 
 

Voorzitter:           Pastoor Okonek 
Vicevoorzitter:        Henk Kuhl       tel: 0591-312478 
Secretaris/Communicatie:  Mirjam Buizer      tel: 06-51751592 
Penningmeester:       Henk Kuhl       Tijdelijk  
Lid Gebouwen:        Vacant 
Lid Kerkhoven:        Henk Harmes      tel: 06-22480061 
Lid Catechese en      
Gemeenschapsopbouw:   Jannet Dijck      tel: 06-50206237 
Lid Liturgie:         Louis Veldhuis     tel: 0591-349755 
Lid Diaconie:         Vacant  
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

mailto:leden.mhvd@gmail.com
mailto:boekhouding.mhvd@gmail.com
mailto:begraafplaatsen.mhvd@gmail.com
mailto:mariahertoginvandrenthe@gmail.com
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dag 25 & 26 jan  3de zondag v/h jaar koor 
    

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

     

dag 2 feb 
Installatieviering 
Pastor Mielnik 

koor 
    

zondag Barger-Compas Bisschop v.d. Hout  10.30 
Alle koren 
MHvD 

 

Dag 8 & 9 febr 5de zondag v/h jaar                                  koor 
     

zaterdag  Klazienaveen Pastoor Okonek 19.00  
 Emmer-Compas Pastor Mielnik 19.00 Heren 
zondag Barger-Compas  Pastor Mielnik 09.30 Heren  
 Zwartemeer Pastoor Okonek  10.00  

 

dag 15 & 16 febr 6de zondag v/h jaar koor 
     

zaterdag Zwartemeer Pastor Mielnik 19.00  
 Barger-Compas Pastoor Okonek 19.00 Dames  
zondag Klazienaveen Pastor Mielnik 09.30  

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 10.00 Dames 
 

 
 

dag 22 & 23 febr 7de zondag v/h jaar koor 
    

zaterdag Klazienaveen Pastoor Okonek 19.00  
 Emmer-Compas Pastor Mielnik 19.00 Heren 
zondag  Barger-Compas Pastor Mielnik 09.30 Dames  
 Zwartemeer Pastoor Okonek 10.00  
     

dag 26 febr Aswoensdag koor 
     

woensdag Klazienaveen Pastoor Okonek 18.30  
 Barger-Compas Pastor Mielnik 18.30  
 Zwartemeer Pastoor Okonek 19.30  
 Emmer-Compas Pastor Mielnik 19.30 Dames/Heren 
     

dag 29 feb & 1 mrt 1ste zondag 40-dagen koor 
    

zaterdag  Zwartemeer Pastor Mielnik 19.00  
 Barger-Compas Pastoor Okonek 19.00 Heren 
zondag Klazienaveen Pastor Mielnik 09.30  
 Emmer-Compas Pastoor Okonek 10.00 Dames 

 
 
 
 

VIERINGEN OP DE LOCATIES 
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Pastoor Okonek zal in de doordeweekse-viering voorgaan op iedere:  
 

Dinsdag  19.00 uur locatie H. Antonius van Padua te Zwartemeer. 
Woensdag  19.00 uur locatie St. Willehadus te Emmer-Compascuum.  

(van november tot april in het Parochiehuis naast de kerk) 
Donderdag 19.00 uur locatie H. Henricus te Klazienaveen. 
 

 
 

Datum Tijd Waar 
Ouderenviering 
locatie 

Voorganger  

29 jan 14.00  Zwartemeer Pastoor Okonek 

04 feb 14.00 Parochiehuis Emmer-Compas Pastoor Okonek 

05 feb 10.00 Dillehof Klazienaveen Pastoor Okonek 

13 feb 14.00  Barger-Compas Pastor Mielnik 

18 feb 14.00  Klazienaveen Pastoor Okonek 

19 feb 14.00  Zwartemeer Pastor Mielnik 
 

 

Week 04 20 jan t/m 26 jan Henk Kuhl 

Week 05 27 jan t/m 02 feb Pastoor Okonek 

Week 06 03 feb t/m 09 feb Marianne Keurs-Scholte Albers 

Week 07 10 feb t/m 16 feb Henk Kuhl 

Week 08 17 feb t/m 23 feb Pastoor Okonek 

Week 09 24 feb t/m 01 mrt Pastor Mielnik 

Week 10 02 mrt t/m 08 mrt Pastor Mielnik  
 

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

Pastoor Okonek         tel: 06-34905233 
Pastor Mielnik          tel: 06-15153010 
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.  
 

VIERINGEN DOOR DE WEEK 

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN 



Klaverblad  Algemene informatie Pagina | 7 

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. 
 

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. 
 
 

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. 
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OPENINGSTIJDEN LOCATIEBUREAU 
 

 Barger-Compas 
Verl. Oosterdiep WZ 67 

 

0591-349051 

Emmer-Compas 
Hoofdkanaal OZ 82 

 

0591-351351 

Klazienaveen 
Stellingstraat ZZ 4 

 

0591-649071 

Zwartemeer 
De Hoven 8 

 

0591-769144 

Maandag  11.00-12.00 18.15-18.45  

Dinsdag    18.30-19.00 

Woensdag     

Donderdag 18.30-19.30 11.00-12.00   

Vrijdag     

Zaterdag 
 

10.00-12.00 

stuurgroep 
  

 

 

Voor veel parochiële zaken kunt u terecht op het locatiebureau: 
*  Doorgeven van gezinsuitbreiding.     
*  Informatie en afspraken over doop en huwelijk.  
*  Doorgeven van adreswijzigingen.                
*  Opgeven van gebedsintenties.                  
*  Vervoer naar weekendvieringen.                  
*  Inleveren kopij voor het Klaverblad (ook via mail).  

 

 

FAMILIEBERICHTEN 

 
                      Op 21 december 2019 is  

 

Lenn Over 
 

zoontje van Jasper Over en Daniëla Herbers 
 

gedoopt in de St. Willehaduskerk 
te Emmer-Compascuum en opgenomen 

in de parochie Maria, Hertogin van Drenthe. 
 

Namens de parochiegemeenschap  
van harte gefeliciteerd  
en veel geluk samen. 
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WOORD VAN DE PASTOOR 
 

Beste parochianen, 
Van harte wens ik u allen een gezegend nieuw jaar toe. We zijn het nieuwe 
jaar begonnen met het vieren op 1 jan van het hoogfeest van Maria, moeder 
van God en op dezelfde dag vierden we Wereldvredesdag waarvoor paus 

Franciscus ons weer een mooie boodschap 
heeft gegeven. Vrede als weg van hoop door 
dialoog, verzoening en ecologische bekering 
is het thema van Paus Franciscus’ boodschap 
voor de Wereldvredesdag 2020.   
Een samenvatting van zijn boodschap wil ik 
met u delen.  

 

Vrede is de weg van hoop gaan midden hindernissen en beproevingen. 
 

Vrede is een kostbaar goed en een voorwerp van hoop waarnaar alle mensen 
uitzien. Hoop is de deugd die ons op wegzet en ons vleugels geeft, ook 
wanneer hindernissen onoverkomelijk lijken. De mensheid is vandaag 
getekend door oorlogen en conflicten die elkaar opvolgen met een steeds 
grotere capaciteit tot vernieling die vooral de armen en zwaksten treft. Veel 
mensen verliezen hun menselijke integriteit en vrijheid, en ontberen solidariteit 
en hoop door pijnlijke vernederingen, uitsluiting, onrecht en systematische 
aanvallen. Elke oorlog is een vorm van broedermoord die de menselijke familie 
kapot maakt. 
 

Oorlog begint vaak bij onverdraagzaamheid en onverschilligheid ten aanzien 
van de ander. Paus Franciscus verwijst hier naar zijn apostolisch bezoek aan 
Japan. Hij herhaalt: vrede gaat niet samen met het voeden van vrees en 
wantrouwen en het schrikbeeld van massavernietiging en algehele 
verwoesting. Nucleaire afschrikking kan slechts een illusie van veiligheid 
geven. 
 

Vrede is de weg gaan van luisteren, herinnering, solidariteit en broederlijkheid.  
 

De Hibakusha, overlevenden van de atoomaanvallen tegen Hiroshima en 
Nagasaki, houden voor ons de herinnering levend van de waanzin die plaats 
vond in augustus 1945. Deze herinnering maakt evenwel ook een horizon van 
hoop wakker. Ze wekt het verlangen naar vrede op in het menselijk hart en 
een politieke wil tot verzoening. Dit kan alleen door echte dialoog waardoor we 
in de vijand opnieuw het gelaat van een broeder of zuster zien. 
 

Vredesopbouw vereist een volgehouden inzet. Een ware democratische 
samenleving vraagt om de behartiging van de rechten van allen en de 
bescherming van de zwaksten. Daarbij moeten ook de integrale ontwikkeling 
van allen en het algemeen welzijn worden nagestreefd. 
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Vrede is de weg gaan van verzoening en broederlijke gemeenschap. 
 

De Bijbelse profeten herinneren telkens opnieuw aan het verbond van God 
met de mensen. Alleen door eerbied voor elkaar zullen we de spiraal van haat 
en wraak doorbreken. Jezus zelf vraagt ons om telkens weer te vergeven. De 
weg van verzoening ligt in het ontdekken van de kracht tot vergiffenis. Ware 
vrede vraagt bovendien om een rechtvaardig economisch systeem. 
 

Vrede is de weg gaan van ecologische bekering. 
 

Met een verwijzing naar de encycliek ‘Laudato si’ herinnert paus Franciscus 
aan de noodzaak van een ecologische bekering. De recente Amazone-synode 
herhaalde op indringende wijze deze oproep. Verzoening en bekering vragen 
dat we beter luisteren en kijken naar de wereld die God ons heeft geschonken. 
Alleen zo kunnen we een gemeenschappelijk huis voor allen uitbouwen, onze 
verschillen aanvaarden en het leven dat we gekregen hebben vieren. We 
zullen weer oog hebben voor de mildheid van de Schepper die ons de aarde 
heeft geschonken, en in staat zijn vreugdevol en in eenvoud te delen met 
elkaar. 
 

Men verkrijgt wat men verwacht.  
 

Paus Franciscus citeert hier de heilige Johannes van het Kruis. We blijven 
geloven in de mogelijkheid tot vrede en beseffen dat anderen diezelfde nood 
aan vrede hebben. We vinden inspiratie in de bevrijdende, grenzeloze, 
belangloze, onvermoeibare liefde van God. De cultuur van ontmoeting is een 
tegenwicht tegenover de cultuur van conflict. Deze weg wordt voor christenen 
ondersteund door het sacrament van verzoening, door de Heer gegeven tot 
vergeving van de zonden van wie het doopsel ontvangen heeft. Dit sacrament 
vraagt elk geweld in gedachten, woorden en daden achter ons te laten, zowel 
tegenover de naaste als tegenover de schepping. 
 

De genade van God onze Vader is onvoorwaardelijke liefde. Door de 
vergiffenis die Christus schenkt kunnen we op weg gaan en de vrede 
aanbieden aan de mensen van onze tijd. De heilige Geest kan van ons echte 
werktuigen van vrede en gerechtigheid maken. 
 

Beste parochianen, 
 

Om vrede te bereiken moeten we in de mogelijkheid ervan geloven en geloven 
dat anderen net zo zeer vrede nodig hebben als wijzelf. Hierbij kunnen we 
inspiratie vinden in de liefde die God voor ieder van ons heeft, Gods liefde die 
wij als christenen horen door te geven aan anderen.  
 

Pastoor Okonek SChr 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

 Natuurlijk wenst het parochiebestuur ieder een 

gezegend 2020.  
Maar om er echt een mooi jaar van te maken voor 
onze parochie moet er wel veel gedaan worden. Het 
meeste werk gebeurt door vrijwilligers! Zonder de 
inzet van vrijwilligers zou onze Kerk er heel anders 

uitzien. Daarom willen we dit jaar onze vrijwilligers extra in het zonnetje zetten.  
Hoe dan? Bijvoorbeeld door een vrijwilliger, wiens werk niet altijd even 
zichtbaar is, in het Klaverblad te laten vertellen over wat hij/zij doet.  
 

Wilt u een kijkje in uw werkzaamheden geven?  
 

Geef het door op uw locatie en dan wordt er met u een afspraak gemaakt. 
Bent u vrijwilliger en wilt u over een bepaald onderwerp meer weten?  
Laat het ons weten! Want door ondersteuning 
te bieden op welke manier dan ook, willen we 
laten weten dat we uw inzet heel erg 
waarderen. Of wilt u samen met uw 
vrijwilligersgroep een bepaalde activiteit doen? 
Overleg dit op uw locatie en wie weet kunnen wij dit jaar ook wat voor u 
betekenen.  
 

MISSIONAIRE PAROCHIE 
 

Al eerder vertelde wij u dat 
we als parochie willen 
kijken hoe we (nog meer) 
een Missionaire Parochie 
kunnen worden.  
Een aantal parochianen 
heeft al aangegeven het boek “Als God renoveert” als inspiratie te willen lezen. 
Wilt u het ook lezen. Bel met de parochietelefoon! 
Met een aantal mensen zullen we gaan kijken wat dit boek voor ons kan 
betekenen. Wat kunnen we ermee voor onze parochie? Wilt u meedenken? 
Graag! Meer informatie kunt u via de parochietelefoon krijgen.  
 

Graag horen wij van u! 
 

INLEVEREN PALMTAKJES 

 
U kunt in de vieringen van 15/16 en 22/23 februari uw oude palmtakjes 
inleveren achter in de kerk. Deze worden dan verbrand en gebruikt als as voor 
het askruisje op Aswoensdag. 
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FANTASTISCH WAT EEN PRESTATIE! 
 

Hoe een idee, heel klein begonnen, gedragen wordt door parochianen en 
dorpsgenoten. De waardering van ons allen en van het grote publiek wat in 
groten getale toestroomde.  
Dankzij TV Drenthe, waar wij op 
Eerste Kerstdag bovenaan stonden 
als uitje van Drenthe. Het werd 
ineens bekend in heel veel kranten.  

Emmer Courant, dagblad van het 
Noorden en via Facebook werd het 
gedeeld. Op dinsdag 7 januari 
kwam, voor de ouderenviering en 
bezichting van de kerststallen,  
de heer Ben Heller de kerk in als 
1000ste bezoeker. Het was een 
prachtige afsluiting. Dankbaar zijn 
we voor zoveel belangstelling.  
We zijn trots op alles wat gedaan is! 

 

Blijf in 2020 inhaken. 
 

Er kunnen nog veel meer schapen bij, 
herders en bergen hoog en laag, 
palmbomen, grote gehaakte lappen in 
verschillende kleuren, en engelen. De kerk 
is groot genoeg. Wie weet hebben we in 
2025 de grootste gehaakte kerststal van 
Drenthe. 
 

We maken er in 2020 weer een geheel 
nieuwe opstelling van zodat u dan zult 
denken: ‘Was dat de stal van 2019?’ Op 
naar kerst 2020. 
 

Dank aan ieder die meegewerkt heeft om 
alles tot zo’n groot succes te maken. 
Samen zijn we sterk. 

 
 

Blijf haken en in juli hoort u de nieuwe plannen waar u allen weer aan mee 
kunt doen. 

COMPLIMENTEN VOOR U ALLEN!!! 
 
Zie voor meer indrukken ook het locatiegedeelte van Emmer-Compas. 
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PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING (P.C.I.) 
 

Wat is de P.C.I.? 
Al eeuwenlang bestaat er een R.K. Armenbestuur dat in schrijnende gevallen 
financiële ondersteuning verleent. Tegenwoordig heet dit de Parochiële 
Caritas Instelling (P.C.I.) 
Door aanstelling vanuit het bisdom is de P.C.I. een zelfstandig onderdeel van 
de parochie Maria, Hertogin van Drenthe.  
 

Wat doen wij? 
P.C.I. wil aandacht en zorg geven aan mensen in nood. P.C.I. biedt vanuit 
onze parochie hulp aan de noden van individuen in de eigen parochie, maar 
werkt waar nodig ook buiten de grenzen daarvan. Wij maken in onze hulp geen 
onderscheid naar nationaliteit, geloofsovertuiging of levensovertuiging. We 
proberen ieder mens in nood naar vermogen te helpen. 
 

Waarom willen we helpen? 
Wij geloven in God die wil dat het mensen goed gaat. Dit kan alleen als er 
eerlijk en zorgzaam met elkaar wordt omgegaan. In Zijn geest willen wij 
mensen in nood een helpende hand bieden en hen op weg helpen naar een 
passende oplossing van hun probleem. 
 

Welke hulp bieden wij? 
Financiële hulp voor mensen die geen beroep (meer)kunnen doen op andere 
voorzieningen. 
- Directe hulp in goederen en/of waardebonnen. 
- Doorverwijzingen naar hulpinstanties en/of een luisteren oor. 
 

Hoe helpen wij? 
Door samen met u na te gaan wat de beste oplossing is voor het probleem. 
Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk vertelt over de situatie, wat u al heeft 
gedaan om uit het probleem te komen en waar het verkeerd ging. Uiteraard 
bewaken wij hierbij uw privacy.  
 
Wij zijn er voor u! 
In principe kan iedereen, die denkt dat de P.C.I. hulp kan/moet bieden, de 
leden van het bestuur benaderen via de mail of P.C.I. telefoonlijn 
(zie onderstaand) 
Besluiten worden door het P.C.I. bestuur gezamenlijk genomen. De P.C.I. is 
verantwoording verschuldigd aan het Bisdom en niet aan het parochiebestuur. 
 

Hoe kunt u helpen? 
De P.C.I. kan ook niet zonder uw hulp. U kunt ons helpen mensen in nood op 
te sporen en te benaderen. Ook kunt u zelf bijdragen door een gift op onze 
bankrekening (zie onderstaand) of hulp in natura. Wij ontvangen namelijk geen 
subsidie of andere bijdragen en hebben wel gelden nodig om te kunnen 
helpen.  
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U kunt ook een notariële schenking of meerjaren schenking overwegen. Uw 
gift wordt dan aftrekbaar voor de belasting. Wilt u weten wat in uw situatie het 

voordeel van schenken is, ga dan naar www.schenken.nl daar kunt u het 

berekenen. 
 

Dus, 
Kent u iemand in uw omgeving die tussen wal en schip geraakt is? 
Kent u iemand die financieel in de knel zit? 
Heeft u misschien zelf te maken met bovenstaande problemen? 
Wilt u schenken of in natura doneren? 
Neem dan contact met ons op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pelgrimstocht ‘Klooster Klunen’ in Friesland 
De jaarlijkse pelgrimstocht van Vastenactie is in 2020 in Friesland. In het 
weekend van 2, 3, en 4 april wordt er elke dag vanuit het Karmelklooster 
gewandeld in afwisselend landschap van de Friese Wouden bij Drachten. 
Goede gesprekken, genieten van een mooie omgeving en geld inzamelen voor 
het goede doel zijn onlosmakelijk verbonden met de wandeltochten van 
Vastenactie. De liefhebber kan overnachten in voormalige kloostercellen.   
 

Dagelijks vertrek- en aankomstpunt is het Karmelklooster in Drachten. Het 
voormalige klooster is tegenwoordig een plaats van ontmoeting en inspiratie. 
Wie meerdere dagen meeloopt kan hier overnachten. De dagelijkse 
wandelingen zijn ongeveer twintig kilometer. We lopen langs het water van de 
Smalle Eesterzanding, door een coulissenlandschap en een bosrijke 
omgeving. ’s Avonds horen we meer over het ontstaan van kloosters in 
Drachten. Op vrijdagavond is een lezing over de Friese zalige pater-Karmeliet 
Titus Brandsma, mysticus en verzetsstrijder. 
De campagne van Vastenactie richt zich op beroepsonderwijs en 
ondernemerschap voor mensen die onder de armoedegrens leven. Projecten 
worden ondersteund die trainingen bieden, lesmateriaal en faciliteiten voor 
onderwijsruimten.   Deelnemerskosten: 20 euro per dag (excl. lunch en 
avondeten). Aanmelden kan op de dag zelf of via de website 
www.vastenactie.nl/pelgrimstocht 

 

VASTENACTIE 2020 PELGRIMSTOCHT 

Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.)  

Parochie Maria, Hertogin van Drenthe 

Tel.nr. 06-517 515 92 (via parochietelefoon) 

Mail: PCI.Hertoginv.Drenthe@hotmail.com 

Rek.nr. NL27 RBRB 0778 2327 78  

te name van:  PCI MARIA HERTOGIN VAN DRENTHE 

 

http://www.schenken.nl/
http://www.vastenactie.nl/pelgrimstocht
mailto:PCI.Hertoginv.Drenthe@hotmail.com
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Vorig jaar kon u bij de toezegging voor kerkbijdrage aangeven of u een 
verklaring van de gift wilde voor de belasting. Velen van u hebben aangegeven 
zo’n verklaring te willen hebben. 
Maar natuurlijk is zo’n verklaring alleen zinvol als het u ook echt 
belastingvoordeel oplevert. Wanneer kan het u belastingvoordeel opleveren? 
Omdat onze parochie een ANBI-instelling is, dat wil zeggen een Algemeen Nut 
Beogende Instelling, mag u zowel gewone giften als periodieke giften 
aftrekken.  
 
Uw gift is een periodieke gift als u aan deze 3 voorwaarden voldoet: 

• U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of 
vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in 
meer keren betaalt. 

• U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook. 

• U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 
jaar of als u overlijdt. 

 
U mag uw periodieke gift helemaal aftrekken als u aan de volgende 
voorwaarden voldoet: 

• Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling).  

• U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u door 
een notaris laat opmaken. Of in een overeenkomst die u zelf met de 
Kerk sluit. 

• U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift. 
Een gewone gift is een gift die u maar 1 keer doet. Of een gift die u wel 
jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd. 
 
U mag uw gewone gift aftrekken als u aan de volgende voorwaarden 
voldoet:  

• Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling).  

• Uw gift is vrijwillig. Een verplichte bijdrage aan uw kerk mag u dus 
niet aftrekken. (Onze bijdrage is NIET verplicht.) 

• U krijgt niets in ruil voor uw gift. Het kopen van een lot is bijvoorbeeld 
geen gift. Want in ruil krijgt u de kans om iets te winnen. 

• U kunt aantonen dat u de gift hebt gedaan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit 
de afschrijvingen van uw rekening. 

 

Hou wel rekening met de drempel en het maximum 
Want voor gewone giften geldt een drempel. Het bedrag daarboven mag u 
aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag. 
Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw 
drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 
2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.  

GIFTEN AAN DE KERK EN DE BELASTING 
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Als u online aangifte doet, hebben wij uw drempelbedrag ingevuld op het 
scherm waar u uw giften kunt aftrekken. 
Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat 
u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van 
uw drempelinkomen.  
 

Wilt u van ons een verklaring of wilt u na lezing van deze informatie meer weten 
of zelfs een overeenkomst afsluiten voor een periodieke gift? 
Vul dan onderstaande formulier in. Deze kunt u inleveren op het locatiebureau. 
Er wordt daarna met u persoonlijk een afspraak gemaakt. 
 

 
Naam:…………………………………………………………………………… 
 
Adres:…………………………………………………………………………… 
 
Postcode en 
woonplaats:…………………………………………………………………… 
 
Debiteurennummer:…………………………………………………………… 
 
IBAN Rekening waarvan betaald 
is:……………..………………………………………………………………… 
 
Tenaamstelling:…………………………………………………………………… 
 
Tel.nr/ emailadres: 
…………………………………………………………………………………… 
 
Ik wil:   

o Meer weten over een periodieke gift. U kunt mij bellen of mailen. 
o Een overeenkomst voor een periodieke gift.  
o Een verklaring van de gift in 2019. 
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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:            Benny Rijfkogel    0591-349706 
Secretaris/Vicevoorzitter:       Bennie Gustin    0591-349833 
Budgethouder:          Johan Harbers    06-15185068 
Onderhoud gebouwen :     Jan Bruins      0591-349500 
Kerkhoven:            Herman Wehkamp  0591-349082 
Communicatie:          Vacant 
Diaconie/catechese:       Marja Grummel   0591-348843 
Liturgie/gemeenschapsopbouw: Ria Feringa     0591-349523 
 

 

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 
 
 
 

mailto:lb.joseph.mhvd@gmail.com
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

26 januari 
Aleida Maria Koiter-Hartmann, Bennie Borgman, Drea Sulmann-de Groot, 
Engel Kuhl-Rolfes, Herman Suelmann, Maria Margareta Lingenaar-Heller, 
Mini Wubkes-Többen, ouders Hake-Cramer,Sientje Veltrop-Bruins, Hillie 
Heller-Pool. 
 

2 februari 
Aleida Maria Koiter-Hartmann, Drea Sulmann-de Groot, Engel Kuhl-Rolfes, 
Herman Suelmann, Jan Hartman, Karin Drent, Maria Margareta Lingenaar-
Heller, Mariëtta Hartmann, ouders Hake-Cramer, ouders Steenhuis-Rolfes en 
dochter Lia, Sientje Veltrop-Bruins, Wim Wehkamp, Hillie Heller-Pool. 
 

9 februari 
Aleida Maria Koiter-Hartmann, Drea Sulmann-de Groot, Engel Kuhl-Rolfes, 
Herman Suelmann, Maria Margareta Lingenaar-Heller, ouders Hake-Cramer, 
Sientje Veltrop-Bruins, Hillie Heller-Pool. 
 

13 februari                                                                              Ouderenviering 
Hendrik Dijck. 
 

15 februari 
Aleida Maria Koiter-Hartmann, Annie Hölscher-Arling, Drea Sulmann-de 
Groot, Engel Kuhl-Rolfes, Herman Suelmann, Maria Margareta Lingenaar-
Heller, ouders Hake-Cramer, Hillie Heller-Pool. 
 

23 februari 
Aleida Maria Koiter-Hartmann, Drea Sulmann-de Groot, Engel Kuhl-Rolfes, 
Herman Suelmann, Lies Hartmann, Maria Margareta Lingenaar-Heller, ouders 
Hake-Cramer, ouders Pruim-Tiben. 
 

KOSTERS 
 

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

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. 

 

OUDERVIERING 
 

Op donderdag 13 februari 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 
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Van harte 

feliciteren 

KOFFIEDRINKEN 
 

Zondag 23 februari is er na de viering weer gelegenheid om een kopje koffie 
te drinken in de parochiezaal.   

U bent allen van harte uitgenodigd!! 
 

OPROEP 
 

Voor locatie Barger-Compascuum, 
zijn we op zoek naar misdienaars en acolieten. 
 

Wie zou willen? 
 

Je kunt contact op nemen met: 
Marja Grummel  tel: 0591-348843 

 
 

FELICITATIES 

 
Wij willen iedereen die in  

deze periode iets te vieren heeft  
          namens de parochie. 
 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 

PASTOOR BERNHARD  J.  (SIXTUS) VELTHUIS 
 

Op 1 jan 2020 is overleden Pastoor Ben (kloosternaam Sixtus) Velthuis. 
De laatste jaren verbleef hij in het Bejaardencentrum van het klooster in 
Denekamp. 
Pastoor Velthuis O Carm. was pastoor van onze St. Joseph-parochie van mrt 
1979 tot febr 1988. Hij is geboren op 14 mei 1922 in Ootmarsum en is priester 
gewijd op 11 juli 1949 in San Paulo (Brasilie). Hij heeft een half jaar geleden 
dus nog zijn 70-jarig priesterjubileum mogen vieren in Denekamp. Heel blij, 
trots en dankbaar was hij dit jubileum nog mee te mogen maken.  
Ongeveer 2 keer per jaar kwamen we op bezoek bij hem in Denekamp. Je 
merkte dan aan hem dat hij uitkeek naar bezoek en het bijzondere was dat hij 
nog heel veel families en bijzonderheden van onze parochie kende. Pastoor 
Ben Velthuis was de laatste “vaste” pastoor alleen voor de St. Jozeph-
parochie. 
We zijn Pastoor B. Velthuis dankbaar voor alles wat hij hier voor ons in Barger 
Compascuum heeft betekend. Vooral zijn blijheid, vreugde en opgewektheid, 
die hij altijd uitstraalde, was typerend  voor hem en zal ons altijd bij blijven. 

 
Moge hij rusten in vrede. 

 

Gradus Wolken en Gerda 
Gerard Suelmann en Gre 
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ORCHIDEEËN VERKOOP 
 

Van 25 april 2020 tot en met 3 mei 2020 organiseert ons bisdom 
Groningen -Leeuwarden een bedevaart naar Assisi;  
In de voetsporen van de heiligen Franciscus en Clara. 
 

Om de kas van het Bedevaartfonds afdeling Groningen-Drenthe 
het z.g. Lourdesfonds te spekken starten wij een 

orchideeënverkoop. De opbrengst is bestemd voor het mogelijk maken van 
deelname aan de reis door mindervermogende pelgrims.  
 

Op zaterdag 8 februari 2020  is er een verkoop van orchideeën bij uw 
parochiekerk. De planten, met twee bloemtakken, komen rechtstreeks van de 
kweker en worden enkel geleverd op bestelling. U kan uw 
planten bestellen middels een bestelformulier dat in de hal van 
de kerk ligt. De prijs per plant is € 6,-- en per twee stuks: € 10,- 
Het bestelformulier dient zo spoedig mogelijk (uiterlijk zondag 
26 januari 2020) ingeleverd te worden bij de contactpersoon van 
uw parochie.  
 

uw VNB contactpersoon: 
Rita Suelmann  tel: 06-42408622 
Atje Lambers   tel: 0591-313063 
 

P.S De Bestelformulieren worden achter in de kerk door de contactpersonen 
opgehaald. De planten worden 3 februari, bij u bezorgd en dan graag gepast 
betalen. 
 

SCHOONMAAK KERK 
 

Omdat er maar een kleine groep schoonmaaksters is, is er besloten om eens 
in de vijf weken het gebouw schoon te maken. 
Onderstaande data zijn voorlopig ingepland. 
13-02-2020 
19-03-2020 
Er is maar een kleine groep schoonmaaksters. Hebt u tijd en zin om eens in  
de 8 weken op donderdagmorgen een paar uurtjes te komen helpen, dan 
bent u van harte welkom. U kunt zich hiervoor aanmelden  
bij Lies Knol op de pastorie tel: 0591-349051 
 

VRIJWILLIGERS 
 

Om en in de kerk zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers. 
We zoeken ondermeer naar mannen/vrouwen die willen helpen met het 
onderhoud van de tuin en het kerkhof. Heeft u tijd over en wilt u zich nuttig 
maken dan kunt u zich opgeven bij het parochiebureau, op donderdagavond 
tussen 18.30 uur en 19.30 uur of telefonisch 0591-349051 
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Doorndistel 16 

Klazienaveen 

Tel: 0591-312223 
www.woonsfeerheine.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://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:          Erik Meijer     06-51479189 
Gebouwen/Vicevoorzitter:  Allidus Ahlers   0591-354093 
Secretaris:          Harry Fecken    06-13468121 
Budgethouder:        Tineke Koop    0591-351643 
Diaconie:           Mariëlle Oost    0591-353036 
Liturgie/parochie-opbouw:  Henk Zwart    0591-351105 
Catechese:          Vacant  
 
 
KERKHOF: Beheerder:  Joh Heine  0591-351905 
 
 
REDACTIE EN LOCATIEBUREAU  
Mailadres:  lb.willehadus.mhvd@gmail.com 
 
 
UITVAARTLEIDER 
Dhr. B. Zomer   tel: 06-53188727 
R.K. Begrafenisvereniging Sint Barbara  
Website:      http://rksintbarbara.nl  

  

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

Zaterdag 25 janauri  
Greetje Schulte-Heller, Theo van Mensvoort, overl. fam. Herbers-Ellermann, 
fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno 
en Greet Timmer, Ina Schuur-Wilts, overl. ouders Ellermann-Schutte, ouders 
Thole-Kloppenburg, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Rika Harms-Schulte, 
Herman Sturre, Marlies Snuverink-Sturre, Taeke Graafsma, ouders Tubben-
Buurman, Joop Kaiser, Herman Heijnen.  
 

Zondag 2 februari                   Presentatieviering van pastor Karol Mielnik 
in Barger Compascuum om 10.30 uur 

LET OP! Voor deze intenties wordt gebeden op woensdag 5 februari 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Truus Over-Meijer, 
Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, Diny Hendriks, Hennie en Riet 
Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Ap Welling, Jan Geert Meijer, 
Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, Geert Harm Thole, Lenie Bentlage-
Tieben, Taeke Graafsma, Diny Geerdink, Herman Heijnen, voor ouders van 
ongedoopt gestorven kinderen. 
 

Zaterdag 8 februari 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Jozef Sturre, Maria Wilhelmina 
Wolthuis-Weghorst, overl. ouders Ellermann-Schutte, Hennie en Riet Deiman-
Dekkers, Herman Sturre, Taeke Graafsma, Herman Heijnen. 
 

Zondag 16 februari  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Jan Kasper Heijne en Maria Gesina 
Heijne-Wessel, overl. ouders Ellermann-Schutte, ouders Thole-Kloppenburg, 
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, 
Henk Scheven, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Harm Hooiveld. 
 

Zaterdag 22 februari 
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno en Greet Timmer, 
Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, 
Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Rika Harms-
Schulte, overl. ouders Wübkes-Kip, Herman Sturre, Marlies Snuverink-Sturre, 
Taeke Graafsma, Herman Heijnen. 
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KOSTER VAN DE WEEK 
 

 

LOCATIEBUREAU 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

Datum Misdienaar/acoliet Lector 

zo 19 jan Oecumenische viering  

za 25 jan Astrid Bolk               Chantal Witteveen Erik/Harry 

zo 02 feb 
10.30 uur 
 

Install. nieuwe pastor Barger Compas 
Annemiek Bos                    Sander Bos 
Rianne Hoesen               Jo-Ann Loves 

Mgr. Van de Hout 

za 08 feb Astrid Bolk               Chantal Witteveen Ria de Vries 

zo 16 feb Annemiek Bos                    Sander Bos Janique Dijck 

za 22 feb Rianne Hoesen               Jo-Ann Loves Diny/Harry 
 

KERKSCHOONMAAK 
 

Groep 2 03 feb t/m 07 feb 
 

BLOEMVERSIERING 
 

Gr 3 Mieke Tromp 20 jan t/m 02 feb 0591-354507 
Gr 4 Lena Mencke 

Maureen Nie 
03 feb t/m 16 feb 

0591-349057 
0591-346365 

Gr 1 
 

Siny Wilkens 
Magdalena Tiben 

17 feb t/m 01 mrt 
0591-351081 
0591-353718 

ma 27 jan t/m zo 02 feb Diny de Roo 0591-351697 
ma 03 feb t/m zo 09 feb José Wessel 06-27369058 
ma 10 feb t/m zo 16 feb Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 17 feb t/m zo 23 feb René Berendsen 0591-353630 
ma 24 feb t/m zo 01 mrt Diny de Roo 0591-351697 

JANUARI ma 27 jan Tiny Hogenbirk 
  do  30 jan Tilda Heine 
FEBRUARI ma 03 feb Tineke Koop 
  do  06 feb Christa Schut 
  ma 10 feb Tiny Hogenbirk 
  do  13 fe Tilda Heine 
  ma 17 febr Tineke Koop 
  do  20 feb Christa Schut 
  ma 24 feb Tiny Hogenbirk 
  do  27 feb Tilda Heine 

Op zaterdagmorgen is het  
locatiebureau open van 10.00-12.00 
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PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

Groep 1 20 jan t/m 24 jan 
Groep 2 03 feb t/m 07 feb 
Groep 3 17 feb t/m 21 feb 

 

Dinsdag  11 februari  
De heer Timmermans vertelt over de voedselbank 
Alle bijeenkomsten zijn in ons  
Parochiehuis en beginnen om 19.30 uur 
 

GRAAG TOT DAN! 
 

CONTACTMIDDAG 
 

Op dinsdag 4 februari is er weer een contactmiddag.  
De middag begint om 14.00 uur met een viering in het Parochiehuis.  
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, u bent van harte welkom!  
Hebt u geen vervoer, dan kunt u bellen met: Mevr. Hoesen tel: 0591-352408 

 

Verhuisd 
Johan en Magdalena Tiben zijn verhuisd  
van Koppelwijk OZ 11 naar Creel 24  
7881 AV Emmer Compascuum  
Een heel goede tijd gewenst op jullie nieuwe adres. 

******************************** 

LEVER A.U.B. OP TIJD KOPIJ IN 
 

Het maken van het Klaverblad is een hele klus waar meerdere mensen aan 
werken. Helaas wordt de kopij niet altijd voor/op 
de sluitingsdatum aangeleverd.  
Het volgend Klaverblad loopt  
van 28 februari tot 3 april 
 

Kopij UITERLIJK 7 februari inleveren 
 

Ook voorin het Klaverblad staat altijd vermeld 
wat de uiterlijke inleverdatum is van de kopij.  
 

Een vriendelijk verzoek hier a.u.b. rekening mee te houden. 
Alvast hartelijk dank.    

Redactie locatie St. Willehadus 
 

KVE 

FAMILIEBERICHTEN 
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Deze jarige zijn vorige keer niet vermeld, alsnog gefeliciteerd 

A.H. Berends – Teiken  
Laan vh Kwekebos 
118  110 7823LJ  Emmen  10-12-1930  

T. Scheven Barnflair West 75 9561NG Ter Apel 12-12-1945 

G. van der Vlag-de Groot Laan vh Kwekebos 
140 B 7823LJ  Emmen  17-1-1930  

M.G. Ellermann - Kuper Zr. Simpliciastr.5 7881MN EC 28-1-1939 

G.M. Hölscher - Roufs Elzenlaan 17 7881PV EC 30-1-1935 

J.L.M. Bisschop Hoofdkanaal OZ 42 7881CL EC 31-1-1942 

C.J. Molenkamp - Helmich Vossepad 314 7822BG Emmen 1-2-1925 

A.M. Voss-Bos Spoel 89 7881BN EC 1-2-1930 

A.G. Welling - Spijker Spoel 125 7881BN EC 2-2-1932 

J. Scholte-Blaauw Kalkwark 1 7881LW EC 9-2-1942 

A.M. Sturre-Deuling Hoofdkanaal OZ 49 7881CM EC 9-2-1938 

M.M. Herbers - Muter Foxel 78 7881PL EC 15-2-1936 

J.H. Muller Wilgenlaan 21 7881PT EC 15-2-1943 

Marietje M.H. Schepers - 
ter Veen Hoofdkan. WZ 47  7881AC  

EC 
 

16-2-1943 
 

J.A.M. Hendriks Oosterdiep OZ 42 7881CT EC 17-2-1939 

J.T. Langen - Vennedunker Spoel 141 7881BN EC 18-2-1936 

W.H.J. van Uem Spoel 63 7881BH EC 18-2-1941 

M.A. Deddens-Over Spoel 121 7881BN EC 24-2-1937 

W.L.G. Strijker - Hof Lange Kavel 9 7881LP EC 26-2-1943 

M.C. Welling-Ameln Hoofdkan. WZ 141 7881AG EC 27-2-1937 

A.A. Arling-Hemme Spoel 97 7881BN EC 27-2-1934 
M.A. Hottinga  
- van der Zweep 

Thedingecamp 22 
 

7824GV 
 

Emmen 
 

27-2-1936 
 

Rieks H. Schulte Runde NZ 8 7881JE EC 28-2-1936 

 

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 
locatiebureau. Dit i.v.m. de nieuwe wet op privacy. 
 
 
 
 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 28 FEBRUARI 

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com


Klaverblad  Emmer-Compascuum Pagina | 29 

MUSICAL’BEZOEK VAN DE KONING’ 
 

‘Bezoek van de koning.’ Had u echt verwacht dat de koning zou komen?  
Hij stuurde zijn afgevaardigde met een 
lintje die gaf oranjekroon aan het kindje 
Jezus (Nikky Verhagen), de Koning van 
de vrede.  
De andere koningen waren steeds op 
weg achter de ster aan, dan zat hij achter 
een heuvelrug en kwamen ze onderweg 
de herders en Maria en Jozef tegen.  
Niet wetende dat ze hun cadeaus 
meegenomen hadden voor hun kindje.  

 
 
De ster bleef staan boven de stal.  
De engel riep hoog van de toren dat 
ieder het moest horen.  
Er waren stuiterende engeltjes.  
De herbergier (pastoor Okonek) zong  
een prachtig Pools lied voor het kindje. 
Kortom het was een kerstmusical met  
de rode draad van het kerstverhaal. 
Gespeeld door bijna 60 spelers/speelsters  
en de kleding, decor, licht en geluid  
waren weer perfect.  
Dank aan iedereen die van deze musical  
weer zo’n succes heeft gemaakt! 

 

 



Klaverblad  Emmer-Compascuum Pagina | 30 

GEDACHTE VAN EEN HAAKSTER 
 

Daar zit je de dan op de bank. Voetbal op tv. en met je bolletje bruin garen 
gekocht op de markt begin je aan de romp van de kameel. Je kijkt naar voetbal 
en denkt: 
‘Sterren als Ronaldo, Messi komen tot scoren en kunnen stralen in het geheel 
van hun team’. 
Je kijkt weer even naar de beginselen van de kameel. Zoveel vasten, dan 
nog een paar lossen en je denkt: 
‘Waar mag jij straks een onderdeel van zijn?  
Waar mag jij stralen en met wie? Wie zal je koning zijn? Zullen er nog meer 
kamelen zijn of ben je alleen?Zullen er meer koningen zijn? Waar moet je 

water drinken? Waar kun je je beschermen 
tegen de zon? Zal er schaduw zijn of alleen 
een brandende zon? Zal je ver moeten lopen?’ 
 

In november lever je de kameel, compleet met 
zadel en tuig, af bij Ans in Emmer-
Compascuum. Dan kom je tweede kerstdag in 
de kerk en zie je jouw kameel, stralen bij de 
waterkant niet alleen maar met héél véél 
kamelen onder één van de prachtige 

palmbomen en vlakbij één van de koningen.  
 

Wat ben je trots en blij dat jouw kameel net als de sterren Messi en Ronaldo 
onderdeel uit mag maken van een groot geheel. Een team met prachtige 
spelers (haaksters) een compleet topteam. Ook de stal is gemaakt door 
iemand van het team.  
Veel herders en héél 
véél schapen met zelfs 
een zwart schaap. Een 
mooie schaapskooi. 
Een ster boven de stal 
en héél véél engelen. 
Ieder staat vlakbij de 
mooie stal met de os en 
de ezel en Maria en 
Jozef, het kindje Jezus 
in de kribbe. Allen 
samen in 1 stal. 
Schitterend!  

 

 
Voor een korte terugblik kijk ook bij Algemene informatie. 
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KERSTMARKT 
 

Beste parochianen, in verband 
met het slechte weer moesten 
we de kerstmarkt dit jaar wat 
kleiner van opzet maken. Maar 
nadat het publiek de prachtige 
musical had bezocht was het 
toch weer ouderwets gezellig.  
De kerstmarkt en de musical 
hebben een totaalbedrag van  
€ 2.901,92 opgeleverd. 
 

 
Wij willen graag alle vrijwilligers, 

die dit mogelijk hebben gemaakt, van harte bedanken! 
 

De Financiële Commissie 
 

TAXIPASTORAAT 
 

Vandaag weer een stuk lijndienst gereden, 
één van de laatste op de oude bekende 
manier alvorens de nieuwe dienstregeling van 
kracht wordt. 
Er meldt zich bij de halte een jongedame die 
zie voorstelt als enquêteur van het ov-bureau 
bij ons in de regio. Ze wil wel een uur of zes 
met me mee en wil de passagiers vragen 
stellen over punctualiteit, vriendelijkheid 
chauffeur, materiaal e.d. We gaan binnenkort 

echter in totaal nieuw materiaal van de opdrachtgever rijden waarbij klanten 
kunnen pinnen in de bus, waarbij de chauffeur een andere bus kan oproepen, 
de passagier zelf kan in- en uitchecken etc. Dus ik geef aan het wat vreemd te 
vinden zo kort voor een grote verandering. Maar goed… toch mee en 
hartstikke gezellig gehad. 
 

Ze werkt voor een uitzendbureau en is de ene keer gastvrouw bij een 
bedrijvendag, de andere keer achter de bar en vandaag een dag in de bus. Zo 
verdient ze lekker bij als studente en doet verschillende werkervaringen op in 
diverse branches. Onderweg even samen een bakkie koffie en een broodje en 
pas bij het verlaten van de bus stellen we ons nog even voor, want ik zeg: ‘de 
hele dag op stap geweest maar hoe heet je eigenlijk?’  Annelies dus…. 
 

Tijdens mijn WMO en ziekenvervoerwerk rij ik langs de dialyse om een 
rolstoeler en twee lopers op te halen. De ritten staan geboekt voor 13.00 uur 
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en ik ben er om 13.10 uur. Mooi op tijd zou je denken. Door het glas van het 
pand zie ik het gezicht van een voor mij zeer bekende klant op onweer staan. 
Deze man heeft een voorin-indicatie en eerlijk gezegd is het nooit goed wat je 
doet. Ben je één minuut te vroeg dan krijg je een opmerking en ben je te laat 
word je bijna doodgeschoten. Dat soort types komen we natuurlijk allemaal 
weleens tegen. Er zit ook een verpleger bij de groep wachtenden en nog een 
aantal andere cliënten voor onze con-collega’s. Ik kom nog vrolijk binnen, dat 
ben ik eigenlijk altijd maar word onmiddellijk onder vuur genomen door de klant 
met de voorin-indicatie. Dit is de tweede rit voor mij vandaag en in een flits 
realiseer ik me dat ik wat tegen dit verbale geweld moet doen. Elk mens wil 
namelijk met respect behandeld worden, of je nu taxichauffeur bent, arts, 
leraar of een ander beroep uitoefent.  Mijn slogan luidt, ‘probeer in je eigen 
kring zo vriendelijk mogelijk te zijn zowel verbaal als in de omgang en dan 
kleurt de wereld om je heen al heel anders’.   
Zelden gebeurt het me dan ook dat een ander me uit balans krijgt maar deze 
komt dichtbij.  
 

Netjes, maar toch met een iets luidere stem, vertel ik de man dat ik klaar ben 
met zijn gedrag en geef aan dat het ook nooit naar zijn zin is.  
De groep is stil maar de vrouw in de rolstoel die ook mee mag verbreekt hem 
gelukkig snel. ‘Fijn dat je er bent, dan kan ik lekker naar huis’. Lachend pak ik 
de stoel beet en begeleid haar naar de taxi. De onrustzaaier zit gedurende de 
rit zwijgend naast me maar met de twee andere passagier praat ik natuurlijk 
gewoon door. De onrustzaaier breng ik natuurlijk eerst weg en wens hem een 
goed weekend. Ik stap weer in en krijg van de overige twee een compliment 
voor mijn kordate optreden. Kiek, weer een cadeautje en het is weer uit mijn 
hoofd.  
 

Verder rij ik nog even door Gasselte een plaatsje in Drenthe waar de 
doorgaande wegen door de buurtvereniging altijd prachtig versierd zijn.  
Morgen (was 8 december) speel ik in de jaarlijkse kerstmusical in Emmer 
Compascuum, een wachter van Herodes en typetje Meiland van Chateau 
Meiland, want de herberg van Maria en Jozef hebben we even naar deze tijd 
gebracht. Mooi man…..     

Alle goeds, Harry Fecken 
 

 

INZAMELEN 
 

Palmtakjes: in de weekendvieringen van 15/16 en 
22/23 februari achter in de kerk 

 

Houdbare producten voor de voedselbank:  altijd in het Parochiehuis 
 

Oude mobieltjes voor Stichting Opkikker:  altijd in het Parochiehuis 
 

Doppen:                   altijd in het Parochiehuis 
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Woensdagmorgen:    Nieuw-Weerdinge 
Donderdagmorgen: Emmer-Compascuum 
Donderdagmiddag: Ter Apel 
Vrijdagmorgen:   Zwartemeer 
Vrijdagmiddag:   Musselkanaal 
Zaterdagmorgen:  Emmer-Compascuum  

Willie en Jannet Dijck 
Kanaal A NZ 100 

Emmer-Compascuum 
Tel: 06-50206237 
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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:             Frederikus Kuper   0591-314493 
Secretaris:             Marleen Bauerhuit   0591-349580 
Budgethouder:           Jan Dobbe       0591-317268 
Catechese:             Gerda Reuvers 
Diaconie:              Ria Bakker       0591-315252 
Gebouwen:            Henk Oost       0591-312080 
Liturgie:              Albert Bruinewoud   0591-314698 
Communicatie/Parochie-opbouw: Vacant 
 
 

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 
 

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

Zaterdag 25 januari 
Willie Mensen, Maria Catharina Speller-Siekman, Jo en Grietje Wesseling-van 
Os en zoon Benny, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van 
der Werf, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus 
Plas, Ida de Münnik-de Vries. 
 

Zondag 2 februari                    Presentatieviering van pastor Karol Mielnik 
in Barger Compas om 10.30 uur 

Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der 
Werf, Jan Roufs, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhardus 
Albertus Plas, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs. 
 

Zaterdag 8 februari 
Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Johannes 
Bernardus Kolmer, overl. ouders Tenfelde-Prinsen en overl. kinderen, Sophia 
Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Johan Wilhelm 
Tieben en Margretha Maria Grummel, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-
Peters, Gerhardus Albertus Plas, Gerhard Schiphouwer, Anna Angela Menzen-
Kappen en overl. fam. 
 

Zondag 16 februari 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Gerard 
Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Pastoor 
Middelkoop, Herman Heinrich Cosse en Helena Cosse-Koop, Harm Kolmer, 
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Jan 
Roufs, Lubertus Beukers en Maria Magretha Hemel en Johannes Hermannus 
Hemel en overl. fam., Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhardus 
Albertus Plas, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, Anna Angela Menzen-Kappen 
en overl. fam. 
 

Zaterdag 22 februari 
Johan Bernard Peters en Maria Tekla Peters-Loves, Jan Berens, Jo en Grietje 
Wesseling-van Os en zoon Benny, overl. ouders Muller-Wesseling, Sophia 
Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Toon Loves en 
Annie Loves-Tholen en overl. fam. Loves en Tholen, Bennie Heidotting en Griet 
Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus Plas. 
 

Woensdag 26 februari                          Aswoensdag er is nog niets bekend 
 

OUDERENVIERING  
 

Op woensdag 05 februari 
is er om 10.00 uur in de Dillehof 

voor de bewoners van 
de Dillehof en de Melde een viering. 

U bent van harte welkom. 
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CONTACTMIDDAG voor OUDEREN 
 

Dinsdag 18 februari 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 

 

Noteert u alvast: De volgende contactmiddag is dinsdag 17 maart. 
 

Iedereen is welkom. 
 

Leo Mensen 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

20 jan t/m 26 jan H. Beukers 0591-315725 
27 jan t/m  02 febr A. Peters 0591-313627 
03 febr t/m 09 febr M. Koop 0591-312241 
10 febr t/m 16 febr J. Lohuis 0591-313286 
17 febr t/m 23 febr H. Beukers 0591-315725 
24 febr   t/m 01 mrt A. Peters 0591-313627 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

za 25 jan G. Többen 0591-317515 
za 08 febr G. Timmerman 0591-317726 
zo 16 febr B. Menzen  0591-316132 
za 22 febr A. Verdel 0591-312976 
 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
 

Datum Tijd Gelegenheid 
Ma 03 febr 10.00 uur KBO 
Di  11 febr 19.00 uur 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.  

 

FELICITATIES 
 

 
Wij willen allen die de komende periode iets 

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

10 december 2019 

Anna Angela Menzen-Kappen 
65 jaar, Vastenow 33 

13 december 2019 

Anna Helena Oosting-Imming 
71 jaar, Derksweg 112                        14 december 2019 

           Ida de Munnik-de Vries 
   63 jaar, Noorderkeerkring 127 

 

Dat zij mogen rusten in vrede. 
 

 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 
 

ACTIVITEITEN  KBO afd. KLAZIENAVEEN   
 

De KBO is er voor de doelgroep van plm. 55 jaar en ouder. Zij organiseert 
ledenmiddagen om elkaar te ontmoeten, die zowel van informatieve aard, 
alsook voor de sociale contacten zijn. Ook kunnen naar behoefte ander 
activiteiten plaatsvinden.  
 

De KBO is vooral een belangenbehartiger voor de zwakkeren, en met name 
de ouderen in onze samenleving. Vooral in een tijd dat de overheid zich terug 
trekt, is belangenbehartiging, het opkomen voor hen die niet voldoende 
zelfredzaam zijn een must!  
 

U vraagt zich hoe dit gebeurt? De landelijke belangenbehartiging gebeurt 
vanuit het hoofdkantoor van de Unie KBO-PCOB in Utrecht.  
 

Bezoekt u eens onze website http://members.ziggo.nl/kboklazienaveen  
voor verdere informatie, ook staan hier verslagen van onze 
ledenbijeenkomsten. De KBO kent een jaarprogramma voor allerlei activiteiten 
en maandelijks komt er een ledenmagazine uit. 
 
Het programma voor de komende maanden ziet er als volgt uit: 
 
 
 
 
 

http://members.ziggo.nl/kboklazienaveen
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Frlv.zcache.nl%2Fde_hemel_van_de_zonnebloem_speelkaarten-r01ac77a038d9422aa01ed74f758a6695_zaeo3_307.jpg%3Frlvnet%3D1&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.zazzle.nl%2Fzonnebloem%2Bspeelkaarten&docid=9V50yL2RXWVgYM&tbnid=0dFdk3yxog9T_M%3A&vet=10ahUKEwiKtuHnwbbgAhWS16QKHbECBFIQMwg9KAAwAA..i&w=307&h=307&itg=1&hl=nl&bih=685&biw=1438&q=zonnebloem%20speelkaarten&ved=0ahUKEwiKtuHnwbbgAhWS16QKHbECBFIQMwg9KAAwAA&iact=mrc&uact=8
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17  Januari  -  Nieuwjaarsvisite                                                      
 

Een middag met de beste wensen voor het jaar 2020. 
Een middag van ontmoeting. Tijdens deze bijeenkomst 
beelden van bijeenkomsten en gehouden activiteiten in 
2018. 
 
Dvd fotoreportage Aad Verdel 
 
 

21 februari - Jaarvergadering 
Terugblik op het jaar 2019 met een vooruitblik op 
het jaar 2020 van de KBO afdeling Klazienaveen.  
 
 

 
Na de jaarvergadering zal Wim Snippe van 
Seniorweb iets vertellen over de digitale erfenis. 
Wat moet ik allemaal regelen voor mijn digitale 
activiteiten als bestanden, wachtwoorden, 
accounts etc. Maak dit digitale leven goed 
inzichtelijk voor uw nabestaanden. 
 
 

Ook introducés en niet leden zijn van harte welkom om onze 
ledenbijeenkomsten te bezoeken. U betaalt dan een bijdrage van € 2,00 voor 
de koffie/thee met koek. 
 

Alle binnen activiteiten worden gehouden in wijk- en dienstencentrum 
Noorderbreedte en beginnen om 14.00 uur. 
Mocht u nadere informatie wensen, neem dan eens contact op met een van 
onze bestuursleden. Hun namen en adressen vindt u op de website. 
 

Als lid van de KBO krijgt u ook korting op de ziektekostenverzekering van het 
Zilveren Kruis. 
 

Het complete jaarprogramma vindt u binnenkort achter in de kerk met andere 
informatie. 
 

Ik hoop u binnenkort eens te mogen ontmoeten 
op een van onze ledenbijeenkomsten. 

 

Bertus Hoge 
secretaris / wnd voorzitter 

 

      DIGITALE ERFENIS 
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Het grafrecht voor onderstaande graven is met ingang van 31 december 2019 door

rechthebbenden opgezegd.

Tot 1 juni 2020 kunnen belangstellenden zich melden voor overname grafrecht.

grafcode naam voornamen geb. datum  overl.datum

2A08 Ommen van Alberta Jantina 30 aug 1898 26 dec 1989

2A09 Veringa Johan Hendrik 9 jan 1894 29 aug 1981

2E07 Koops Johannes 13 mei 1904 23 apr 1964  

2E22 Jonker Johan 28 sep 1899 9 jun 1963

2E23 Heijnen Maria Elisabeth 28 okt 1902 7 apr 1989

2E40 Peters Johannes Kaspar 2 nov 1883 8 jun 1965

2E41 Meintken Maria Helena 2 apr 1901 6 jan 1989

2F14 Loves Herman Anthon 29 dec 1881 24 jan 1966

2F15 Rolink Maria Adelheid 31 mei 1881 13 apr 1979

2G44 Gerfen Johannes Frederikus 14 aug 1890 17 sep 1969

2G45 Lippolt Anna Gesina 14 apr 1897 15 mei 1971

2I22 Post Peter Thomas Henrikus 21 jun 1969 22 jun 1969

2M10 Lübbers Anna Gezina 4 sep 1913 20 nov 1974

2M11 Prinsen Hinderikus 4 nov 1912 21 jul 1977

2N06 Jonge de Johannes Bernardus 18 feb 1933 22 jan 1989

2N31 Plas Berend Harm 22 mei 1893 23 okt 1972

2N32 Munnik de Maria Lisabetha 13 jul 1899 5 mrt 1981

3B38 Kamp Gesina Hermina Angela 14 dec 1951 30 apr 1984

3E23 Tappel Johann Bernhard 4 nov 1888 2 jan 1979

3E24 Sibum Maria Catharina 10 sep 1893 6 dec 1979

3I13 Zwake Johannes Gerardus 20 sep 1905 17 nov 1971

3I14 Funke Anna Maria Aleida 11 sep 1906 19 sep 1989

3I32 Többen Anna Helena 29 mei 1902 15 nov 1972

3I33 Heijnen Willem 4 jun 1901 8 jul 1984

3J12 Peters Maria Elisabeth 4 mrt 1892 9 sep 1974

3J16 Berens Anna Maria 28 jan 1915 12 jan 1989

3K10 Tieben Tecla 11 sep 1930 6 nov 1979

3K10 Wösten Herman Heinrich 3 mrt 1930 28 okt 2011
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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:        Vacant  
Secretaris: Bertha Heidotting tel: 06-55335742 
Budgethouder: Sharon Rocks tel: 0591-531161 
Onderhoud: Tonnie Conen                      tel: 0591-318374 
Catechese:     Vacant   
Liturgie: Vacant  
Kerkhofbeheer: René Tieck 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 
 
 

ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA 

tel:0591-31
mailto:.mhvd@gmail.com


Klaverblad  Zwartemeer Pagina | 42 

GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 26 januari 
Harm en Annie Heidotting-Peters, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman. 
 
Zondag 02 februari            Presentatieviering van pastor Karol Mielnik 

in Barger Compascuum om 10.30 uur 
Ouders Siebers-Siebum en zoon Herman. 
 
Zondag 09 februari 
Ouders Siebers-Siebum en zoon Herman. 
 
Zaterdag 15 februari 
Ouders Siebers-Siebum en zoon Herman, Gré Schoonbeek-Lambers,  
ouders Conen-Thöne. 
 
Zondag 23 feb ruari 
Harm en Annie Heidotting-Peters, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman. 
 
Woensdag 26 februari                      Aswoensdag om 19.30 uur 
 
 
 

 

Zondag 26 Januari in plaats van een vrijwilligersdag een nieuwjaarsborrel. 
 
Om 10.00 uur is er een Eucharistieviering door pastoor Okonek en daarna  
`n nieuwjaarsborrel in het parochiezaaltje. 
Dit houdt in, koffie, thee diverse broodjes met beleg en soep. 
 

OUDERENVIERING 
 

Woensdag 29 januari en 19 februari om 14.00 uur 
Is er een Eucharistieviering voor ouderen. 
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 
 

ZONDAG 26 JANUARI VRIJWILLIGERSDAG 
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KOSTER VAN DE WEEK 
 

 t/m 26 jan Jan Siebers 0591-31 32 82 

27 jan t/m 02 feb Tiny Smit 0591-31 34 72 

03 feb t/m 09 feb Jan Knol 0591-31 65 78 

10 feb t/m 16 feb Jan Siebers 0591-31 32 82 

15 feb   Tiny Smit 0591-31 34 72 

17 feb t/m 23 feb Tiny Smit 0591-31 34 72 

23 feb   Jan Siebers 0591-31 32 82 

24 feb t/m 01 mrt Jan Knol 0591-31 65 78 

26 feb   Jan Siebers 0591-31 32 82 

29 feb   Tiny Smit 0591-31 34 72 
 

ACOLIETEN 
 

26 jan Jan Siebers 
02 feb MHvD Barger Compascuum 
09 feb Marianne Keurs 
15 feb Jan Siebers 
23 feb Jan Siebers 
26 feb Marianne Keurs 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Datum Tijd Naam 
06 feb 20.00 uur                Vergadering locatieraad 
11 feb 19.30 uur Banier:    Oudervereniging De Banier 
27 feb 20.00 uur                Vergadering locatieraad 
17 feb 19.30 uur KVG:                 Stoel Yoga 
   

 

Vrijdag 28 februari OUD PAPIER 
staat er weer een container voor oud papier bij                 

de basisschool De Banier, De Blokken 16. 

LECTOREN 

26 jan Bertha Heidotting 
02 feb MHvD Barger Compascuum 
09 feb Marianne Keurs 
15 feb Marianne Keurs 
23 feb Jan Siebers 
26 feb Marianne Keurs 

COLLECTE 

Datum Collecte 
24 nov t/m feb 2020 Onderhoud kerk 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 

DE BANIER 
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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 

 

 
Werkgroep  
 

   
                          aandacht voor nabestaanden   
  
     Contactpersoon: Minie Snippe  tel: 0591-314063 
 

BLOEMVERSIERING 

 
 
 
 

 

ZIEKEN EN BEJAARDEN BEZOEK 
 

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

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

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

 

GEZINSVIERING OP KERSTAVOND 
 

Gezinsviering op kerstavond met een 
kerstspel erin.  
Er waren 400 boekjes gedrukt maar 
nog te weinig, de kerk zat helemaal 
vol. 
Tijdens de Eucharistieviering las 
Martine Mink het kerstverhaal voor en 
de kinderen beeldden het uit. 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

Lenie Theijken tel: 0591-317073 
Mieke Schepers tel: 06-38315634 
Beatrix Scheepbouwer  
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De kinderen die meededen waren: 
Anouk, Isa, Flair, Danoek, Ramona en 
Jade. 
 

Er waren drie kinderen die speciaal 
naar voren mochten komen omdat zij 
al meer dan 5 jaar lid van het 
kinderkoor zijn, Stan Benjamins, 
Floortje Berends en Jade Keurs. 
Ze kregen allen een oorkonde en een 
gouden speld van de Bisschop. 
 

Al met al een zeer geslaagde gezins- Eucharistieviering met medewerking 
van onze dierbare drie koren. 
 

Jammer dat onze dirigente Mirella er niet kon zijn. Ze werd met spoed 
geopereerd en moest nog flink aansterken. Van harte beterschap gewenst. 
Alle lof voor Richard die niet alleen Young People begeleidde maar ook het 
kinderkoor Yaela. 
 

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 
 

Als ik dit schrijf zijn de meesten van ons weer bekomen van 
oud en nieuw. We gingen het nieuwe jaar in met weinig zicht 
vanwege de mist. Gelukkig ben ik niet bijgelovig, anders zou 
het jaar 2020 een beetje mistig en onduidelijke vooruitzicht 
gaan bieden. Vaak is het nieuwe jaar ook een begin van allerlei 
goede voornemens. Vaak hoor je dat iemand wil gaan stoppen 

met roken, of wil gaan diëten, of meer wil sporten, of meer aandacht wil 
besteden aan zijn gezin. Maar je hoort nooit iemand zeggen dat hij meer aan 
zijn geloof wil besteden. Maar misschien is deze opmerking een steun in de 
rug om er mee te beginnen. De opkomst bij de kerstviering van 24 december 
was in ieder geval een stap in die richting. Want de kerk was afgeladen vol. 
De parochiezaal moest noodgedwongen toch erbij betrokken worden om 
iedereen een plek te geven. Dat gaf met name aan de drie koren die meededen 
aan deze viering een enorme boost, want je zingt als koor het liefst voor een 
groot publiek. Tijdens de viering kregen 3 kinderen van het kinderkoor nog een 
oorkonde en herdenkingsspeld voor het feit dat ze al een hele poos actief lid 
waren van Yaëla. De pastoor feliciteerde hen en hoopte dat er nog een 
oorkonde zou gaan volgen voor The Young People en het Gemengd koor. De 
kersttijd in onze kerk zit er bijna weer op. Nog even het feest van Drie Koningen 
en dan kan de kerststal weer opgeruimd worden en niet te vergeten de 
adventskrans. Hopelijk kunnen we komend kerstfeest ook weer een beroep 
doen op de vrijwilligers die meehielpen met de opbouw en straks het weghalen 
van de kerststal en kerstversiering. 
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Het jaar 2020 betekent ook de komst van pastor Karol Mielnik per 1 februari. 
Zijn presentatie zal gaan plaats vinden op zondag 2 februari a.s. om 10.30 uur 
in de kerk van Barger-Compascuum. Hij wordt aangesproken als pastor. 
Vroeger zeiden we kapelaan, maar blijkbaar is die benaming aan het 
uitsterven.        In ieder geval in ons bisdom.   

Rond die tijd heeft u ook een envelop in de bus ontvangen van de Actie 
Kerkbalans 2020. Degenen die het afgelopen jaar een kerkbijdrage hebben 
voldaan hebben al eind vorig jaar een brief ontvangen waarin hen wordt 
gevraagd of ze kunnen instemmen met het incasseren van hetzelfde bedrag 
als in 2019, voor zover ze daarvoor in 2019 een machtiging hadden afgegeven. 
Degenen die uit eigen beweging hun kerkbijdrage hebben voldaan wordt 
gevraagd om dit ook weer in 2020 te gaan doen. Van belang is dat u bij deze 
betaling ook uw persoonlijke lidnummer vermeldt. Dat bespaart de 
administratie een hele boel zoekwerk van wie deze betaling afkomstig is. Tot 
2019 was er in onze locatie geen onderscheid tussen Actie Kerkbalans en de 
betaling van de kerkbijdrage. Er werd om uw vrijwillige bijdrage gevraagd. Wel 
werd er een minimum bedrag vermeld per gezin om in aanmerking te komen 
voor kortingen bij uitvaart- en overige kerkelijke vieringen. Het minimum 
bedrag is nu niet meer per gezin, maar per persoon en wordt kerkbijdrage 
genoemd. Dat bedrag is in 2019 vastgesteld op € 60 per persoon. Heel veel 
leden hebben volstaan met de betaling van dit bedrag.  De extra gift die velen 
betaalden boven het oude jaarlijkse minimumbedrag is het afgelopen jaar een 
beetje achtergebleven. Met de Actie Kerkbalans 2020 hopen wij weer een 
extra vrijwillige gift van u te mogen ontvangen. U mag zelf bepalen welk bedrag 
u nog extra zou willen betalen en u moet het ook zelf overmaken per bank of 
eventueel contant als u dat liever doet. Uw extra gift komt volledig ten goede 
aan onze eigen locatie in Zwartemeer. En in ons vorige parochieblad heeft u 
kunnen lezen dat wij uw financiële steun heel erg nodig hebben om door te 
kunnen gaan. Ik hoop dat u onze locatie gul wilt ondersteunen. Alvast dank 
daarvoor. 

Zoals gebruikelijk eindig weer met een citaat of spreuk over het geloof.    
Deze keer van Johan Cruijff en Anne Frank. 
 

Ik geloof niet. In Spanje slaan alle 22 spelers een kruisje voordat ze het veld 
opgaan. Als het werkt, zal het altijd dus gelijkspel worden. Johan Cruijff 

Ik geloof niet, omdat ik dus niet gelovig ben, maar ik denk wel dat er iets 
anders is, maar daardoor geloof ik datgene wat ik dus denk dat het er is. 
Johan Cruijff 

Ondanks alles geloof ik in de innerlijke goedheid van de mens. Anne Frank 
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Misdienaars 
Het is tegenwoordig een hele klus om misdienaars 
gemotiveerd bij de vieringen te houden, en om de 
misdienaars te behouden als ze de basisschool 
verlaten. Dat was vroeger trouwens niet anders. Als 
nieuwe misdienaars kregen ik en een aantal andere 
jongens van de pastoor een korte instructie over wat 
we moesten doen. De voorbereiding was niet erg 
inhoudelijk. Ik kan me ook nog herinneren, dat ik bij 

het verlaten van de lagere school in 1977 meende met misdienen te moeten 
stoppen, omdat ik het drukker zou krijgen. Achteraf gezien was dat eigenlijk 
onzin, maar ja. Toen stond ik er zo in. Ik heb deze taak in 1986 pas weer 
opgepakt toen ik wist dat ik naar het seminarie zou gaan. 
 
Als je een rol hebt in de liturgie, moet je begrijpen waarom je iets doet. In dat 
geval ben je ook flexibel en kun je adequaat reageren op onverwachte dingen 
die gebeuren. Het gaat om wát we vieren, om de inhoud van ons geloof. 
 
Daarvoor is een catechismus heel goed te gebruiken. Onlangs is bij Royal 
Jongbloed te Heerenveen verschenen: Youcat voor kids. Katholieke 
catechismus voor kinderen en ouders (te koop in de boekhandel). Hierin wordt 
het katholieke geloof op het niveau van basisschoolkinderen uitgelegd. Vorig 
jaar verscheen bij de Nationale Raad voor Liturgie een Bijbels Missaaltje met 
illustraties van Bradi Barth (te bestellen via www.rkliturgie.nl). Dan hebben we 
als bisdom in 2013 ook een uitgave verzorgd: Opzoekboek voor misdienaars. 
Kortom materiaal genoeg om mee te werken.  
 
Het misdienen heeft een praktische kant, maar het is ook belangrijk te weten 
waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Daar kunnen we uitleg over 
geven. We zouden de misdienaars voor of na de viering telkens iets kunnen 
meegeven of iets kunnen leren. Iedere keer een beetje. Na verloop van tijd 
zullen ze merken dat ze al veel weten. Ze zullen dan ook met meer plezier 
assisteren en hun motivatie behouden. 
 

+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden 

ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA 

ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA 

COLUMN VAN DE BISSCHOP 

http://www.rkliturgie.nl/


 

 

 
 

De poort van het jaar 
 

 
 
 

 
 

En ik zei tegen de engel 
die aan de poort 

  van het nieuwe jaar stond: 
‘Geef mij een licht 

zodat ik veilig 
   het onbekende kan betreden.’ 

En hij antwoordde: 
‘Ga uit in de duisternis 

en leg uw hand 
in de hand van God. 
Dat zal u meer zijn 

dan een licht 
en veiliger 

dan een bekende weg.’ 
 

          Minnie Louise Haskins  


