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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. 
 

 
   PASTOR                                    PASTOOR 

 
 

 

                   

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EINDREDACTIE EN DRUK 
Fam. Heijnen 

tel: 0591-354116 
 

 

 

 

 
 

 

Sluitingsdatum inleveren kopij voor het volgende nummer van het  

Klaverblad is vrijdag 13 maart 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. 3 

loopt van 4 april t/m 1 mei 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 

karol.mielnik@gmail.com  

Vrije dag: vrijdag  

 

 

mailto:jokonek@live.nl
mailto:karol.mielnik@gmail.com
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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 

 

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:PCI.Hertoginv.Drenthe@hotmail.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 29 feb & 1 mrt 1ste  zondag 40-dagen koor 
    

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

 Klazienaveen 
Poolse viering 
Pastoor Okonek  

14.00  
 

dag 7 & 8 mrt  2de  zondag 40-dagen koor 
    

zaterdag  Klazienaveen Pastoor Okonek 19.00 Care Free ‘16 
 Emmer-Compas Pastor Mielnik 19.00 Enjoy 
zondag Barger-Compas Pastor Mielnik 09.30 Heren 
 Zwartemeer Pastoor Okonek 10.00 Gemengd koor 
     

     

Dag 14 & 15 mrt 3de  zondag 40-dagen                                  koor 
     

zaterdag  Zwartemeer Pastor Mielnik 19.00 Volkszang 
 Barger-Compas Pastor DoP 19.00 Jesus Freaks 
zondag Klazienaveen  Pastor Mielnik 09.30 Henricuskoor 
 Emmer-Compas Pastoor Okonek  10.00 Dames 

 

dag 21 & 22 mrt 4de  zondag 40-dagen koor 
     

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

 
 

 

dag 28 & 29 mrt 5de  zondag boeteviering koor 
    

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

dag 4 & 5 april Palmpasen koor 
     

zaterdag Klazienaveen Pastoor Okonek 19.00 Care Free ‘16 

 Emmer-Compas Pastor Mielnik 19.00 
Eigen-Wijs/ 
Jesus freaks  

zondag  Barger-Compas Pastor Mielnik 09.30 Heren 
 Zwartemeer Pastoor Okonek 10.00 Yaëla 

 Klazienaveen 
Poolse viering 
Pastoor Okonek 

14.00  

     

     

 
 

VIERINGEN OP DE LOCATIES 
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Pastoor Okonek of Pastor Mielnik zal in de doordeweekse-eucharistieviering 
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  

03 mrt 14.00 Parochiehuis Emmer-Compas Pastor Mielnik 

04 mrt 10.00 Dillehof Klazienaveen Pastor Mielnik 

12 mrt 14.00  Barger-Compas Pastoor Okonek 

17 mrt 14.00  Klazienaveen Pastor Mielnik 

25 mrt 14.00  Zwartemeer Pastoor Okonek 
 

 

Week 09 24 feb t/m 01 mrt Pastor Mielnik 

Week 10 02 mrt t/m 08 mrt Pastor Mielnik  

Week 11 09 mrt t/m 15 mrt Pastoor Okonek 

Week 12 16 mrt t/m 22 mrt Pastor Mielnik 

Week 13 23 mrt t/m 29 mrt Pastor Mielnik 

Week 14 30 mrt t/m 05 apr Pastoor Okonek  

Week 15 06 apr t/m 12 apr Pastoor Okonek 
 

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 
 

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 
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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!                       

    

U kunt voor het Sacrament van de Ziekenzalving contact opnemen met  
Pastoor Okonek (06-34905233) of Pastor Mielnik (06-15153010), diegene die 
op dat moment de uitvaartwacht heeft, zie hiervoor het rooster op pagina 6 van 
dit Klaverblad. 

 
 

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).  

 

 

ACTIVITEITENKALENDER  

 

Datum Activiteit Locatie 

1 mrt Koffie drinken na de viering Emmer Compas 

14 mrt Potgrondactie Barger Compas 

14 mrt Potgrondactie Klazienaveen 

19 mrt Bezinningsmaaltijd om 18.00 uur Barger Compas 

22 mrt Koffie drinken na viering Barger Compas 

23 t/m 25 mrt Conferentie Als God renoveert  

31 mrt  
Bezinningsmaaltijd om 17.30 uur in het 
Parochiehuis 

Emmer-Compas 

4 en 5 apr 
Palmpasen  
met voorstellen communicantjes en vormelingen 

Alle locaties 

5 apr EmmerCompassion Emmer-Compas 

28 juni Locatie contactdag Zwartemeer 
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WOORD VAN DE PASTOR 
 

Beste parochianen, op zondag 2 februari 2020 (Maria 
Lichtmis) ben ik door Monseigneur van den Hout tijdens 
een feestelijke Eucharistieviering officieel benoemd tot 
pastor van de vier locaties tellende parochie Maria, 
Hertogin van Drenthe. Na de Eucharistieviering die in 
de drukbezochte kerk van Barger Compascuum 
plaatsvond, mocht ik met velen van u persoonlijk 
kennismaken. De eerste dagen, de eerste 
ontmoetingen en gesprekken gaven mij een goed 
gevoel, zodat ik mij snel thuis zal voelen in de parochie.  

 

Wanneer mensen elkaar ontmoeten, dan geven zij elkaar een hand, noemen 
hun naam en zeggen “aangenaam kennis met u te maken”. Ik hoop dat ik dat 
tegen velen van u de komende tijd mag zeggen, wanneer wij elkaar zullen 
ontmoeten. Via dit artikel wil ik me alvast aan u voorstellen. 
 

Ik ben Karol Mielnik. Ik ben geboren op 6 mei 1981 in Namysłów (een klein 
stadje in Zuid - West Polen). Na mijn middelbareschooltijd in oktober 2001, 
ging ik op 20-jarige leeftijd studeren aan het Grootseminarie van het Bisdom 
Kalisz. Op 13 mei 2006 werd ik tot diaken gewijd. Na de diakenwijding heb ik 
één jaar lang in een van de parochies in Kalisz pastorale stagegelopen. Op 26 
mei 2007 werd ik tot priester gewijd. 
 

Nog tijdens mijn priesteropleiding besloot ik naar het buitenland te gaan, 
waarmee de bisschop van Kalisz instemde. In augustus 2007 ben ik in 
Nederland gearriveerd. De eerste maanden bracht ik door op Grootseminarie 
Rolduc in Kerkrade. Op 1 april 2008 heb ik mijn eerste benoeming gekregen 
tot kapelaan van 5 parochies in Noord Limburg. Door de jaren heen zijn deze 
5 parochies tot 17 gegroeid. Kortom, zolang als ik priester ben, ben ik in 
Nederland werkzaam. In Nederland ben ik als priester opgegroeid, in 
Nederland ben ik tot priester gevormd.  
 

Na 12 jaar werkzaam te zijn geweest in het bisdom Roermond sta ik aan het 
begin van een nieuwe etappe van mijn priester zijn, nu in het bisdom 
Groningen-Leeuwarden.  Ik hoop dat de tijd die ons gegeven wordt veel 
goede vruchten zal voortbrengen.  
 

Van harte wens ik ons allen dat wij samen als parochie Maria, Hertogin van 
Drenthe, oog voor elkaar hebben, dat wij een hechte familie vormen, waarin 
iedereen zich echt thuis mag voelen, waarin iedereen voor iedereen klaar 
staat en dat wij enthousiasme uitstralen naar alle mensen om ons heen.  
 

Met vreugde in mijn hart kijk ik naar een goede toekomst uit, vol van hoop en 
zekerheid dat het met Gods Zegen en met de moederlijke bescherming van 
Maria, Hertogin van Drenthe zeker gaat lukken.   

Pastor Karol Mielnik 
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PRESENTATIEVIERING PASTOR KAROL 
 

Op 2 februari was de presentatieviering voor pastor Karol Mielnik. 
Bisschop van den Hout ging voor in de 
eucharistieviering in een goed gevulde St. 
Josephkerk.  
 

Koren van alle locaties zongen 
gezamenlijk. 

 
Ook vanuit de oude parochie van de 
pastor, vanuit Limburg, waren 
mensen aanwezig.  

 
Na de 
viering kon 
iedereen de nieuwe pastor de hand schudden. Veel 
mensen waren in de pastorie om kennis te maken 
met onze nieuwe pastor. 
 
Komende tijd zal pastor Mielnik op alle locaties 
kennis maken met de vele vrijwilligers. 
 

We zien dat hij goed terecht is gekomen”, 
was de reactie van onze Limburgse gasten. 

 
 

 

MISSIONAIRE PAROCHIE 
 

Op dinsdag 18 februari zijn 
een aantal parochianen bij 
elkaar geweest om te praten 
over het boek “Als God 
renoveert”. Van elke locatie 
was in ieder geval iemand 

uitgenodigd. Dit boek is de basis voor een conferentie die de pastoor samen 
met 2 bestuursleden gaat bezoeken.  
 

Uit de inbreng van de parochianen en de contacten tijdens de conferentie 
hopen zij nieuwe, inspirerende ideeën op te doen om nog meer een open en 
gastvrije parochie te worden, waarin men zich nodig en uitgenodigd voelt.  
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Het belang van doorleren.  
In 2020 is het Vastenactiethema 
'Werken aan je toekomst'. We zien hoe 
belangrijk het is dat kinderen niet alleen 
naar de basisschool kunnen, maar ook 
een vervolgopleiding krijgen om een vak 
leren. Dat vergroot hun kansen op werk, 
waarmee ze een redelijk inkomen 
kunnen verdienen. 
 
In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. 
Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het 
maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Terwijl je 
daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen 
kunt verdienen. 
Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren naar school kunnen en een 
vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Zoals kleermaker, bakker, 
winkelier, bijen houden of manden vlechten. Dat helpt echt! Sommige mensen 
in Zambia verdienden bijvoorbeeld hooguit € 100 per jaar, oftewel maximaal 
 € 8,30 per maand. Na een opleiding en begeleiding verdienen ze nu tussen 
 € 20 en € 50 per maand. Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen. 
 

In het weekend van 29 februari en 1 maart 
zal in er in onze parochie op alle locaties een themaviering zijn. 

 

EVEN  VOORSTELLEN !!! 
 

Tijdens de Palmpasen-viering in het weekend van 4/5 april zullen, ieder op 
hun eigen locatie, de kinderen die hun Eerste Heilige Communie  
 
 
 
 
 
 
 
 
en het Heilig Vormsel  
gaan doen, zich aan u voorstellen. 
 

Wij zouden het fijn vinden als u allen hierbij aanwezig kunt zijn. 
 

Tot dan!!! 

VASTENAKTIE 2020 



Klaverblad  Algemene informatie Pagina | 12 

 
 

H. ANTONIUS van PADUA ZWARTEMEER 

 

LOCATIECONTACTDAG 

    Zondag 28 juni 2020 

 

We organiseren jaarlijks een mooi evenement waarbij voor jong en oud 

activiteiten worden georganiseerd om de onderlinge band met parochie- en of 

locatieleden te versterken.  

We hebben dus de inbreng nodig van alle parochianen uit de 4 locaties 

 

Kerk zijn doe je samen! 

----------------------WE DOEN EEN OPROEP VOOR---------------- 
 

Lees dat in het volledige artikel in het locatie gedeelte van Zwartemeer 
 

REIS NAAR LOURDES 
 

8 daagse busreis naar Lourdes Van 23-05-2020 t/m 30-05-2020 
 

Dag 1: Vertrek bij RK Kerk in Barger Compascuum overnachting in hotel  
Kyriad centre Nevers. 

  

Dag 2: Heilige Mis bij de H. Bernadette in Nevers overnachting in Hotel  
le Chateau Rocamadour. 

  

Dag 3: Heilige Mis in Rocamadour s, avonds aankomst in Lourdes.  
Overnachting in Hotel Stella  

  

Dag 4, 5, 6: In Lourdes bieden we u een programma aan. 
  

Dag 7: Terugreis met overnachting in Hotel interhotel Orléans. 
  

Dag 8: ‘s Middags een afscheidsdiner, aankomst ongeveer 21.00 uur in  
Barger Compascuum. 

  
Kosten:759,00 euro pp 1 persoonskamer 180 euro toeslag 
Informatie of opgave bij; 
Mieny v.d. Aa                of              Ria Mensen 
tel: 0591-349144                            tel: 06-13727968 
Barger Compascuum                     Klazienaveen 
 

LOCATIECONTACTDAG ZWARTEMEER 
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Voor meer info 
zie het locatiegedeelte van Emmer-Compascuum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMMERCOMPASSION 
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Het Vastenkruis. 
Kleur vanaf het begin van de Vastentijd 1 vakje te beginnen bij 1.  
Is het hele kruis gekleurd, dan vieren we Pasen.

KINDERPAGINA 
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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: 
 

Zaterdag 29 februari 
Adelheid Linnemann-Drees, Annie Greve-Gepken, Drea Sulmann-de Groot, 
Engel Kuhl-Rolfes, Henk Heller, Herman Suelmann, Leida Koiter-Hartmann, 
Maria Margareta Lingenaar-Heller, ouders Feringa-Hake, ouders Hake-
Cramer. 
 

Zondag 08 maart 
Drea Sulmann-de Groot, fam. Nijzing-Heller, Henk Heller, Herman Suelmann, 
Jan Hartman, Leida Koiter-Hartmann, Maria Margareta Lingenaar-Heller, 
Mariëtta Hartmann, ouders Hake-Cramer, Wim Wehkamp. 
 

Zaterdag 14 maart 
Adelheid Linnemann-Drees, Annie Hölscher-Arling, Drea Sulmann-de Groot, 
Herman Suelmann, Leida Koiter-Hartmann, Maria Margareta Lingenaar-
Heller, ouders Hake-Cramer. 
 

Zondag 22 maart 
Drea Sulmann-de Groot, Herman Suelmann, Leida Koiter-Hartmann, Maria 
Margareta Lingenaar-Heller, ouders Cramer-Tubben, ouders Hake-Cramer. 
 

Zaterdag  28 maart 
Annie Greve-Gepken, Drea Sulmann-de Groot, Herman Suelmann, Leida 
Koiter-Hartmann, Maria Margareta Lingenaar-Heller, ouders Hake-Cramer. 
 

KOSTERS 
 

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

KOFFIEDRINKEN 
 

Zondag 22 maart 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 

 



Klaverblad  Barger-Compascuum Pagina | 18 

Van harte 

felicitere

n 

FELICITATIES 

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

 
 

OUDERENVIERING 
 

 

Op donderdag 12 maart 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. 
 

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 op: 
19 mrt, 23 apr, 28 mei, 02 jul, 13 aug, 17 sep, 22 okt, 19 nov, 17dec. 
 

Er is maar een kleine groep schoonmaaksters. Heeft 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. 
 

FAMILIEBERICHTEN 
           

Op 27 januari is overleden 
 

Hendrikus Bernardus Heller 
Henk 

 

* 11-04-1959        † 27-01-2020 
 

We wensen zijn familie Gods steun en kracht toe. 
 

PAASKAARS 
 

De Paaskaars van 2019 is nog beschikbaar. 
Heeft u belangstelling dan kunt u zich melden op het parochiebureau. 
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LOCATIERAAD 
 

Beste parochianen van de Locatie St. Joseph, 
Vanuit de Locatieraad willen wij graag leden van onze Locatie die ernstig en/of 
langdurig ziek zijn een kaartje sturen. Is er iemand binnen uw familie en/of 
kennisenkring ziek en tot onze Locatie behoort? Dan verzoeken wij u 
vriendelijk dit aan ons door te geven, u kunt dit op de volgende wijze doen: 
- Door een email te sturen naar: lb.joseph.mhvd.@gmail.com 
- Doorgeven aan het Parochiebureau.  

Elke donderdagavond geopend van:18.30 -19.30 uur. 
- Of een brief met de gegevens te deponeren in de brievenbus van de 

pastorie. 
Wij zullen dan een kaartje sturen. 
 

BEZINNINGSMAALTIJD VASTENACTIE 
 

Bezinningsmaaltijd vastenactie 
Dit jaar gaat de VOM in het kader van de 
vastenactie weer een maaltijd organiseren. Een 
moment van gezamenlijke bezinning in de 
vastentijd. Tijdens deze maaltijd willen we graag 
het één en ander vertellen over het 
vastenactieproject. Dit jaar gaat is het thema: 
Werken aan je toekomst. Hoe ziet die eruit voor kinderen in Bangladesh, 
Zambia en Sierra Leone. 
Graag nodigen wij u weer uit om samen met ons van gedachten te wisselen. 
Wij gaan dit doen op donderdag 19 maart om 18.00 uur in de pastorie van 
onze kerk. U kunt zich telefonisch opgeven uiterlijk voor maandag 16 maart 
a.s. bij: 
Rita Suelmann tel: 349532 of Gea Schulte tel: 349134 van de VOM-groep 
 

POTGRONDACTIE 
 

Op zaterdag 14 maart aanstaande komen onze vrijwilligers weer langs voor 
de jaarlijkse potgrondactie. De gehele opbrengst is voor onderhoud van onze 
kerk.  

DEZE ACTIE WORDT VAN HARTE BIJ U AANBEVOLEN. 
 

GEZINSVIERING 
 

Op zondag 5 april is er weer een gezinsviering. Deze viering staat in het 
teken van Palmpasen. 
Ook stellen de communicantjes en de vormelingen van dit jaar zich aan u 
voor. 

We hopen op een goede opkomst. 
 

mailto:lb.joseph.mhvd.@gmail.com
http://jijislief.nl/gegevens.asp?kaart=3045
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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 
RK. 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 
 

Zondag 1 maart  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Hendrik 
Koop en Annie Koop-Schoemaker, ouders de Groot-Kaiser, Diny Hendriks, 
Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Jan 
Geert Meijer, Geert Harm Thole, Hennie Bredek, Lenie Bentlage-Tieben, 
Taeke Graafsma, Diny Geerdink, Herman Heijnen, voor ouders van ongedoopt 
gestorven kinderen. 
 

Zaterdag 7 maart  
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Truus Over-Meijer, Renk Kuper, Hennie en 
Riet Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, Herman Heijnen en Annie Heijnen-
Greve, Herman Sturre, Stephanus Muller en Leida Muller-Berends, Herman 
Heijnen. 
 

Zondag 15 maart  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Henderikus Herbers, Willem 
en Herman Buurman, ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, Hennie en Riet 
Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, 
Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Henk Scheven, 
Henk Thole, Herman Heijnen, Theodor Bentlage en echtgenote. 
 

Zaterdag 21 maart  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Jozef Sturre, fam. Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina Wolthuis-
Weghorst, Enno en Greet Timmer, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-
Dekkers, Hennie Bredek, Rika Harms-Schulte, Herman Sturre, Marlies 
Snuverink-Sturre, Herman Heijnen. 
 

Zondag 29 maart  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Jan Kasper Heijne en Maria 
Gesina Heijne-Wessel, Albert en Herman Heijne, ouders en grootouders 
Wessel-Hempen, Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo, Renk Kuper, 
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, 
Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Geert Hendrik 
Mensen en Roelofje Mensen-Lange, Gerhard Geerdink, Henk Thole, overl. 
fam. Hake-Wubben, Herman Heijnen, Bernardus Hoezen en Maria Suzanna 
Hoezen-Roelfes, Maria Margaretha Ahlers Hoezen, Theodoor Ahlers en Maria 
Katharina Ahlers-Kragt. 
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KOSTER VAN DE WEEK 
 

ma 24 febr t/m zo 01 mrt Diny de Roo 0591-351697 
ma 02 mrt t/m zo 08 mrt José Wessel 06-27369058 
ma 09 mrt t/m zo 15 mrt Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 16 mrt t/m zo 22 mrt René Berendsen 0591-353630 
ma 23 mrt t/m zo 29 mrt Diny de Roo 0591-351697 
ma 30 mrt t/m zo 05 apr José Wessel 06-27369058 
 

PAROCHIEBUREAU 
 

Maart  ma 02 Tineke Koop 
 do 05  Christa Schut 
 ma 09  Tiny Hogenbirk 
 do 12  Tilda Heine 
 ma 16  Tineke Koop 
 do 19  Christa Schut 
 ma 23  Tiny Hogenbirk 
 do 26  Tilda Heine 
 ma 30  Tineke Koop 
April do 02  Christa Schut 
 

KERKSCHOONMAAK 
 

Groep 1 30 mrt t/m 03 apr 
 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

Groep 1 02 mrt t/m 06 mrt 
Groep 2 16 mrt t/m 20 mrt 
Groep 3 30 mrt t/m 03 apr 
 

BLOEMVERSIERING 
 

Groep 2 Greetje Rengers 
Liezet Mouris 

02 mrt t/m 15 mrt 
0591-354229 
06-49417006 

Groep 3 Mieke Tromp 16 mrt t/m 29 mrt 0591-354507 
Groep 4 Lena Mencke 

Maureen Nie 
30 mrt t/m 12 apr 

0591-349057 
0591-346365 

 

 

Dinsdag  12 maart 
Harrie Lubbers verteld over zijn leven als blinde 
 

Dinsdag 9 april   
Hans Berghuis verteld over houtbewerking en Wedeka 
 

Alle bijeenkomsten zijn in ons Parochiehuis en beginnen om 19.30 uur 
 

GRAAG TOT DAN! 

KVE 
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MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

DATUM MISDIENAAR/ACOLIET LECTOR 

wo 26 feb 
19.30 uur 

Chantal Witteveen          Aswoensdag Erik Meyer 

zo 01 mrt Annemiek Bos                VOM-viering Ria de Vries 

za 07 mrt Sander Bos Janique Dijck 

zo 15 mrt Jo-Ann Loves                  DOP-viering Diny Thole 
Harry Fecken/Erik 

za 21 mrt Rianne Hoesen Erik Meyer/ 
Harry Fecken 

zo 29 mrt Annemiek Bos                 boeteviering Ria de Vries 
 

CONTACTMIDDAG 
 

Op dinsdag 3 maart is er weer een contactmiddag in ons Parochiehuis.  
De middag begint om 14.00 uur met een eucharistieviering. Na de viering is er 
een gezellig samenzijn, onder het genot van een kopje koffie/thee. 
 

Deze middag is voor iedereen van 70 jaar en ouder.  
Kom ook eens kijken, u bent van harte welkom!  
Hebt u geen vervoer, dan kunt u bellen met:  
Mevr. Hoesen tel: 0591-352408 
 

VASTENMAALTIJD EN VERKOOP 
 

Op dinsdag 31 maart is weer de jaarlijkse vasten- 
en bezinningsmaaltijd, om 17.30 uur in ons 
Parochiehuis. Bezinnen en denken aan het 
thema van de Vastenaktie en dat tijdens het eten. 
Waarschijnlijk denken velen van u: Je moet toch 
eigenlijk VASTEN en dan ga je juist iets minderen 
met eten.  
Tijdens de vastenmaaltijd doen wij het anders. 
We eten samen, we bidden samen en zijn 
dankbaar voor de toekomst die wij hier hebben 
en onze jeugd hier heeft. De maaltijd die we 
nuttigen is betaald en de vrijwillige bijdrage die 
gegeven wordt gaat naar de Vastenaktie voor de toekomst van de kinderen 
daar. Dat ze hopelijk iets mogen leren zodat ze zichzelf, later als ze groot zijn, 
kunnen redden. Zodat zij ook een goede toekomst tegemoet mogen gaan.  
Ook wordt er in de Vastenperiode in samenwerking met RKBS “De Hoeksteen” 
een speciale verkoop gehouden achter in de kerk en op school. 

U bent van harte uitgenodigd! 
Inschrijven voor de maaltijd kan op de lijst  

die tegen die tijd in de kerk zal liggen. 
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G. Zwaard - van Schoor Lijsterbeslaan 13 7881PN EC 3-3-1933 

H. Berends Iepenlaan 6 7881RP EC 6-3-1940 

M.G. Wösten - Zaan Spoel 31 7881BH EC 6-3-1932 

G. Smid-Bruinsma Spil 65 7881BV EC 11-3-1935 

P.J. Peerdeman Westerdiep OZ 72 7881HE EC 12-3-1938 

J.B. Berends Koppelwijk OZ 9 7881NV EC 15-3-1940 

M.J. de Lange Braam 9 7881NA EC 18-3-1945 

K. Strijker Lange Kavel 9 7881LP EC 20-3-1937 

J. Heine Spindel 20 7881BG EC 21-3-1944 

W. Kip-Tolksdorf 2eKoppelveenw. 45 7881EJ EC 21-3-1938 

M.H. Hofstra - Hölscher Spoel 131 7881BN EC 23-3-1934 

G.H. Berends Wissenweg 12 7881VS EC 26-3-1935 

F.J.M. Veldman Roswinkelerkanaal ZZ 16 7895TS Roswinkel 31-3-1932 
 

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. 
 

BLOEMVERSIERSTERS GEZOCHT  
 

Elke week opnieuw zorgen de vrijwilligers van de bloemversieringsgroep 
ervoor dat de kerk versierd is. Ook zorgen zij voor het bloemetje van de week 
voor een zieke of zomaar iemand die een steuntje kan gebruiken. Voor onze 
bloemversieringsgroep, die uit 7 dames bestaat, zijn we op zoek naar nog een 
paar nieuwe vrijwilligers. Als jij of u, mee wilt helpen om 1x in de zes weken de 
bloemversiering voor de kerk te willen verzorgen, geef je dan op bij Greetje 
Rengers 06-37228107.  
 

MARIABEELD 
 

Na een kort verblijf in het zuiden van het land, is het beeld van 
Maria, Hertogin van Drenthe weer terug op haar vertrouwde plek 
in onze kerk.  
Op dit moment wordt het nieuwe beeld vervaardigd en daarna zal 
het nog geschilderd moeten worden. We hopen dat we met de 
Mariavespers het nieuwe beeld mogen inwijden. 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 3 APRIL 

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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NIEUWE VERLICHTING 
 

Het was al enige tijd geleden dat wij van een aantal parochianen van onze St. 
Willehad locatie, het aanbod gekregen om extra 
verlichting aan te leggen. Zodat we onze kerk in de 
toekomst, bij bijzondere vieringen en 
gelegenheden, regelmatig, kleurrijk en sfeervol 
kunnen verlichten. Intussen is dit gerealiseerd. Met 
de kerstdagen heeft u het vast al gezien en ook met 
de Oecumenische viering en Taizéviering was de 
kerk prachtig verlicht.  
Wij zijn dankbaar naar degenen die dit mogelijk 
hebben gemaakt.  
Het is mooi om te zien dat er nog steeds zovelen bij 
onze St. Willehadus gemeenschap betrokken zijn 
en bijdragen om er iets moois van te maken. 
 

OPROEP DIRIGENT SUCCESVOL 
 

Het RK jong volwassenenkoor Enjoy heeft een nieuwe dirigent.  
‘Alweer’ zult u misschien denken, maar dirigent Wiebrand 
had aangegeven dat hij tijdelijk het koor wou leiden  
totdat we iemand gevonden hadden die het voor 
 langere tijd wilde overnemen. Gelukkig is dat gelukt  
en sinds januari hebben we Tamara Boiko  
als nieuwe dirigent en toetsenist.   
 

Zaterdag 7 maart om 19.00 uur zullen we voor het eerst, met nieuwe dirigente, 
zingen tijdens de Eucharistieviering.  Iedereen is van harte welkom bij de 
viering maar zeker ook als lid van het koor. Wil je meer weten bel dan met 
Henriette Bolk 06-15061067. 
Of als je een keer mee wilt zingen kun je ook zo binnen lopen tijdens onze 
repetitie op donderdagavond van 19.30- 21.30 uur in ons Parochiehuis.  
 

KOFFIEDRINKEN 
 

1 maart is er weer koffiedrinken na de viering. 
Op deze eerste zondag van de vasten is er een Eucharistieviering die door de 
VOM-groep is voorbereidt. In deze viering gaat pastoor Okonek voor en zal er 
gezongen worden door ons dameskoor. 

Locatieraad 

VERZOEK OPRUIMEN KERSTSTUKKEN 
 

Beste parochianen, op een aantal graven op de begraafplaats staan nog 
kerststukken. We verzoeken u vriendelijk om dit op te ruimen. 
 

Bij voorbaat hartelijk bedank Locatieraad 
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PALMPASEN 
 

Op zaterdagavond 
4 april is er een Palmpasen 

gezinsviering. 
 

Dan zullen ook de  
3 Communicantjes van onze 
locatie zich aan u voorstellen. 

 

 
 

Tijdens de viering zal er een gelegenheidskoor zingen  
Bestaande uit: Xtra-Eigen-Wijs, Jesus Freaks en ……. JIJ misschien ???? 

 

O Ja, 
leeftijdsgrenzen doen we niet aan, 

want ……we zijn samen kerk 
dus…welkom om mee te zingen van jong tot ……. 

 

Heb je zin om mee te zingen meld je dan even aan via een appje of een 
belletje bij:  Ina Heijnen    tel: 06-14520368 

Sandra Heijnen tel: 06-31393640 
 

De repetitiedata zullen dan ook worden doorgegeven. 
Het zal in ieder geval zijn op de woensdagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur. 

Aansluitend kun je als je dit wilt naar de door-de-weekse avondviering. 
 

EMMERCOMPASSION 
 

Op zondag 5 april om 19.30 uur wordt de ‘EmmercomPassion’ opgevoerd in 
de RK-kerk te Emmer Compascuum. 
 

Voornamelijk jongeren maar ook volwassenen van de katholieke, protestantse 
en baptisten geloofsgemeenschappen zullen daar gezamenlijk hun talenten en 
krachten bundelen om de boodschap van Pasen te verkondigen doormiddel 
van moderne liedjes en prachtig toneelspel.  
 

Het beloofd een avond te worden die bol staat van de verbondenheid, 
ontroering en blijdschap voor iedereen! Om 18.45 uur start de processie op 
het marktplein en zal richting de katholieke kerk gaan, pas als de stoet daar 
gearriveerd is zullen de deuren van de kerk opengaan. Voor de mensen die 
mee lopen met de processie wordt er een plekje vrijgehouden in de kerk. Je 
kunt je aansluiten bij de processie, maar uiteraard kun je ook alleen gezellig 
de ‘EmmercomPassion’ komen bekijken en ervaren.  
 

Noteer deze datum vast in jullie agenda, 
Wij hopen jullie te zien! 

 
De poster staat in het gedeelte Algemene Informatie. 
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JAAR VAN DE VRIJWILLIGERS 
 

Tijdens de eerste Eucharistieviering van het nieuwe jaar hebben we aandacht 
besteed, aan het initiatief van ons parochiebestuur en locatieraad, om dit jaar 
de vele vrijwilligers in het zonnetje te zetten.  
Als locatie St. Willehad zijn we 
dankbaar voor de vele vrijwilligers 
die zich inzetten. We zijn 
dankbaar voor ál degenen die tijd 
vrijmaken voor onze Willehad 
gemeenschap.  
Dankbaar zijn we óók voor de 
vele vrijwilligers die, om welke 
reden dan ook, soms hebben 
moeten besluiten om te stoppen, 
en dat vaak doen met pijn in het 
hart. Tegelijkertijd is het ook iedere keer weer hoopgevend dat zich nieuwe 
parochianen aanmelden als vrijwilliger.  
We zijn als Willehadusgemeenschap voortdurend onderweg. We hopen dat 
we een geloofsgemeenschap blijven die aantrekkingskracht heeft en we zijn 
trots op de vele talenten die aanwezig zijn. Zo wordt er al weer druk geoefend 
door vele jongeren voor de Emmer Compassion.   
De VOM heeft alweer een prachtige viering gemaakt voor het begin van de 
vastentijd, er staat alweer een vastenmaaltijd op het programma en nog veel 
meer. 

Iedereen heeft wel kansen en mogelijkheden. 
Ieder heeft wel iets waar hij of zij goed in is, 

gelukkig zijn er velen die dat inbrengen in onze gemeenschap, en dankzij dié 
inbreng groeit onze verbondenheid, groeien we in geloof en blijft onze 

Willehadusgemeenschap levend. 
 

WE ZIJN TROTS OP- EN BLIJ MÉT ONZE VRIJWILLIGERS! 
 

Laten we ook in 2020 samen met onze pastoor Okonek en met onze nieuwe 
pastor Karol, Samen Kerk Zijn. 
 Locatieraad 
 

 

HUISPAASKAARSEN 
 

Ook dit jaar kunt u weer huispaaskaarsen bestellen. De poster met 
afbeeldingen van de kaarsen met de afmetingen en prijzen kunt u 
achterin onze St. Willehaduskerk vinden. Tevens ligt daar de 
opgavelijst.  

In verband met de bestelling voor Pasen, 
graag bestellen vóór 22 maart. 

De huispaaskaarsen worden dan tijdens de Paaswake ingezegend. 
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TAXIPASTORAAT 
 

Vandaag een mooi ritje met een jongeman in een 
rolstoel die naar De Grote Kerk in Almelo wil. Hij 
vertelt me uitbundig dat daar een concert is waar 
die graag naar toe wil. Hij geeft aan Baptist te zijn 
en dat er een groot concert wordt gegeven daar 
in de stad. Komen we daar met de bus, allemaal 
akelig kleine straatjes dus ik rij maar een 
winkelstraat in met de alarmlichten aan om zo 
dicht mogelijk bij de kerk te kunnen komen.  

Mensen staren me aan zo van….’wat doet die taxi hier?’ maar ik doe alles 
rustig en beheerst en er mogen ook gewoon auto’s komen om te laden en te 
lossen. Ik begeleid de jongen naar de ingang en wens hem een mooie avond 
toe.  
Even later op de avond kom ik toevallig weer bij dezelfde woongroep in Emmen 
als waar ik hem weghaalde. Ik haal een jongedame op met een lichtelijke 
geestelijk beperking en vertel haar even van het ritje van zo even. Ze reageert 
enthousiast en zal haar huisgenoot verassen op het gezamenlijke werk door 
te vragen of het een mooi concert was, weer twee blijde mensen.  
Ik rij naar het ziekenhuis in Emmen waar ik een familie Jansen op moet halen, 
ik klik echter niet op de onderliggende informatie op mijn BCT en roep de naam 
in het ziekenhuis af……. Er meldt zich een dochter met een oudere man en ik 
rij, babbel-de-babbel naar Klazienaveen. Daar bij een woning aangekomen 
zeg ik, nou daar zijn we dan….. ‘maar hier wonen wij niet’ zeggen ze. Heb ik 
weer, de verkeerde ‘Jansen’ in de taxi, deze moeten naar Veenoord redelijk in 
de buurt. Maar even de planning bellen, ik zeg tegen hen dat ik een niet zo 
handige fout gemaakt heb. Ritten worden omgegooid en met de ‘Jansens’ kan 
ik er smakelijk om lachen, maar dit gebeurt me niet weer! Even de woonplaats 
erbij vragen. 
Ik heb ook nog een buslijn gereden die wij in het weekend voor de 
busonderneming rijden wanneer groot materiaal niet uit kan. Ik rij in Weiteveen 
langs een halte waar een filmopstelling staat met twee verklede stellen op de 
halteplaats. Raam open en ik vraag of ze mee willen. ‘We maken een film voor 
het huwelijk van onze zus, mogen we even in en uitstappen?’ Tuurlijk, en op 
een komend bruiloftsfeest kom ik dus even vrolijk voorbij.  
Dan nog even een vaste klant op halen die naar de dialyse mag. Ik bel aan 
maar geen gehoor. Ik wacht nog even en besluit dan om door het 
woonkamerraam te gluren. Zie ik de beste man op de bank liggen te slapen, 
heb ik weer. Ik klop op het raam en de man schiet wakker. Hij is nog duidelijk 
slaapdronken en heeft de tijd nodig om bij de deur te komen. Telefoon even 
kwijt dus samen zoeken, ligt deze uiteindelijk in zijn mandje van de rollator. Ik 
krijg hem uiteindelijk in de bus dus hop, naar de dialyse. Toch weer een leuke 
dag beleefd.                                                        Alle goeds, Harry Fecken 
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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 
 

Zondag 01 maart 
Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Maria 
Catharina Speller-Siekman, 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, 
overl. ouders Veringa-Kolmer. 
                                                               Na afloop koffie in de parochiezaal 
 

Zaterdag 07 maart 
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, overl. 
ouders Bruins-Arling, Lubertus Beukers en Maria Magretha Hemel en Johannes 
Hermannus Hemel en overl. fam., Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, 
Gerhardus Albertus Plas. 
 

Zondag 15 maart 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, 
Harm Kolmer, overl. ouders Muller-Wesseling, 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 21 maart 
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Jan Koop 
en Lies Koop-Schepers en zoon Gerard Koop, Sophia Maria Magdalena van 
der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-
Peters, Gerhardus Albertus Plas, overl. ouders Veringa-Kolmer. 
 

Zondag 29 maart 
Anna Tecla Tappel-Loves, Johan Bernard Cosse en Maria Margraretha Hoffard 
en zoon Bennie en schoonzoons Joop en Bennie, Maria Catharina Speller-
Siekman, Jo en Grietje Wesseling-van Os en zoon Benny, Harm Kolmer, 
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Jan 
Roufs, Maria Regina Heller-Wehkamp, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-
Peters, Gerhardus Albertus Plas, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs. 
  
 
 

 
 

OUDERENVIERING  
 

Op woensdag  04 maart           
is er om 10.00 uur in de Dillehof voor de 
bewoners van de Dillehof en de Melde een  
eucharistieviering.  

 
U bent van harte welkom. 

 
 



Klaverblad  Klazienaveen Pagina | 33 

CONTACTMIDDAG VOOR OUDEREN 
 

Dinsdag 17 maart 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. 
 

Noteert u alvast: De volgende contactmiddag is dinsdag 21 april.  
 

Iedereen is welkom. 
Leo Mensen 

 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

24 febr t/m  01 mrt A. Peters 0591-313627 
02 mrt  t/m 08 mrt M. Koop 0591-312241 
09 mrt t/m 15 mrt J. Lohuis 0591-313286 
16 mrt t/m 22 mrt H. Beukers 0591-315725 
23 mrt  t/m 29 mrt A. Peters 0591-313627 
30 mrt t/m 05 apr M. Koop 0591-312241 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

zo 01 mrt A. Heijnen 0591-315653 
za 07 mrt G. Többen 0591-317515 
zo 15 mrt G. Timmerman 0591-317726 
za 21 mrt B. Menzen  0591-316132 
zo 29 mrt A. Heijnen 0591-312976 
 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
 

Datum Tijd Gelegenheid 
ma 02 mrt 10.00 uur KBO 
di 17 mrt 09.30 uur Mantelzorg 
di 17 mrt 14.00 uur Contactdag ouderen 
di 17 mrt  18.15 uur Voorbereiding Vormsel 
di 17 mrt 19.00 uur Redactie Klaverblad 
di 24 mrt 18.15 uur Voorbereiding Vormsel 
vr 27 mrt 10.30 uur Middelkoopschool 
 

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

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

 
Wij willen allen die de komende periode iets 

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

 
 

FAMILIEBERICHTEN  
 

18 januari 

Geert Hendrik Moorman 
61 jaar, De Schoepen 33 

10 februari 

Hendrik Joseph Robben 
91 jaar, van Echtensstraat 13 

 

 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 
 

ACTIE POTGROND 2020 
 

Geachte medeparochianen van de locatie Klazienaveen: 
Ook dit jaar houden we de traditie in ere en evenals 
voorgaande jaren gaan we weer zakken potgrond verkopen 
om geld in te zamelen voor onderhoud van ons kerkgebouw. 
We hebben zakken van dezelfde leverancier als vorig jaar. Dit 
betekent ook dezelfde goede kwaliteit. We hanteren ook 
dezelfde prijs, n.l. € 3,= per zak. 
Het zijn zakken van 40 liter en geschikt voor planten in een 

pot maar ook voor planten in de border of tuin.  
Ook dit jaar hopen we weer een aantal nieuwe “klanten” aan ons bestand te 
kunnen toevoegen. Voor hen die nog niet eerder potgrond bij ons hebben 
gekocht en voor hen die vergeten zijn hoe de actie verloopt, even het volgende: 
De verkoop gebeurt bij intekening. U kunt de zakken bestellen door het 
hiernaast afgedrukte formulier in te vullen en samen met het benodigde bedrag 
in te leveren op:    
 

maandag 24 februari, dinsdag 25 februari of woensdag 26 februari 

van 19.00 uur tot 20:00 uur in de parochiezaal. 
Daar zijn ook extra bestelformulieren aanwezig. 

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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De potgrond kost € 3,00 per zak van 40 liter. 
U mag net zoveel zakken bestellen als u wilt. U mag ook voor verdere familie, 
vrienden en buren bestellen. Men hoeft zeker niet katholiek te zijn om te mogen 
bestellen. 
Als u, nadat u uw formulier reeds hebt ingeleverd, nog meer zakken wilt 
bestellen, kunt u bij F. Kuper nieuwe bestelformulieren ophalen en na invullen 
ook weer inleveren. 
Bij het inleveren van het bestelformulier, of de bestelformulieren, moet echter 
wel gelijk aan de financiële verplichting worden voldaan. Dus betalen bij 
bestelling. 
Gelieve het bestelformulier niet bij in uw retourenvelop van de Kerkbalans 
te doen, maar in te leveren in de parochiezaal op één van bovengenoemde 
data. 
 

De zakken worden dan zaterdag 14 maart 2020 tussen 8.30 uur en 12.00 
uur bij u thuisbezorgd. 
 

Indien u ervoor kiest om de zakken zelf af te halen, kunt u dit aangeven op het 
formulier. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met F. Kuper   
tel: 0591-314493. 
 

Hierbij bestel ik …… zakken potgrond á 40 liter  
voor de prijs van € 3,00 per zak 
 

Dit formulier samen met het verschuldigde bedrag op   
24 februari, 25 februari of 26 februari 2020 
 
tussen 19.00 uur en 20.00 uur inleveren in de parochie zaal.       
 
Niet in de retour envelop Kerkbalans doen  
maar inleveren !!! 
 
Naam:    ……………………………….. 
 
Adres:    ……………….……..……….. 
 
Telefoon:     ..…………………………. 

 
De potgrond graag bij mij thuisbezorgen op zaterdag 14 maart 2020. 
 
De potgrond wordt zaterdag 14 maart 2020 voor 10.00 uur afgehaald 
op het kerkplein.   
 

Bij betaling ontvangt u een bon met nummer welke bij het afhalen 
van de zakken dient te worden ingeleverd. 
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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
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zaterdag 29 februari 
Ouders Oortmann-Peters en ouders Lambers-Roufs, Berry Schepers, mevr. 
Sandten-Suelmann, bijzondere intentie uit dankbaarheid, Bé Groote, ouders 
Lohuis-Lippold en zoon Jan, ouders Peters-Falke en Johan en fam., ouders 
Siebers-Siebum en zoon Herman, Annie Valke-Lambers.        
 

Zondag 08 maart    
Ouders Siebers-Siebum en zoon Herman, bijzondere intentie, Bé Groote, 
Engel Lubben-Lippold en fam. Lippold-Schnoink, Annie Valke-Lambers. 
 

Zaterdag 14 maart 
Herman en Triena Wubbels-Valke, pa en ma Fühler-Bernsen, pa en ma Post, 
ouders Siebers-Siebum en zoon Herman, Willem Strijker, Bé Groote, Annie 
Valke-Lambers.  
 

Zondag 22 maart    
Harm en Annie Heidotting-Peters, Johan Peters en schoondochters,  
Bé Groote, Annie Valke-Lambers. 
 

Zaterdag 28 maart                                            boeteviering 
Engel Lubben-Lippold en fam. Lippold-Schnoink. 
 

OUDERENVIERING 
 

Woensdag 25 maart 
Is er een eucahristieviering 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 

 

ACOLIETEN 
 

29 feb Bertha Heidotting 

08 mrt Jan Siebers 

14 mrt Jan Siebers 
22 mrt Marianne Keurs 
28 mrt Peter v/d Weide en Marianne Keurs 

 

               

Vrijdag 28 februari en 17 april  
                            staat er weer een container voor oudpapier  
                           bij basisschool De Banier, De Blokken 16 

DE BANIER 
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KOSTER VAN DE WEEK 
 

24 feb t/m 01 mrt Jan Knol 0591-31 65 78 
29 feb   Tiny Smit 0591-31 34 72 
02 mrt t/m 08 mrt Jan Siebers 0591-31 32 82 
08 mrt   Jan Knol 0591-31 65 78 
09 mrt t/m 15 mrt Tiny Smit 0591-31 34 72 
14 mrt   Jan Siebers 0591-31 32 82 
16 mrt t/m 22 mrt Jan Knol 0591-31 65 78 
23 mrt t/m 29 mrt Jan Siebers 0591-31 32 82 
28 mrt   Tiny Smit 0591-31 34 72 
30 mrt t/m 05 apr Tiny Smit 0591-31 34 72 
05 apr   Jan Siebers 0591-31 32 82 
 

 

 
 
 
 
 

 

Datum Tijd Gelegenheid 
03 maart               19.30 uur De Banier: Algemene leden vergadering 
09 tot 13 maart De Banier Kleding word 19 maart gehaald 
16 maart 19.30 uur KVG:                Bloemschikken 
19 maart 20.00 uur Vergadering locatieraad 
 

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 

LECTOREN en KOREN 

29 feb Bertha Heidotting Gemengd koor 
08 mrt Annie Bartels Gemengd koor 
14 mrt Jan Siebers Volkszang 
22 mrt Marianne Keurs Gemengd koor 
28 mrt Bertha Heidotting Gemengd koor 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
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BLOEMVERSIERING 

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

Beatrix Scheepbouwer 
 
 

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  
 

FAMILIEBERICHTEN 

 Overleden 
Op 29 januari 2020 

Johanna Paulina Lippold-Post 
De Hoven 113, 7894 BR Zwartemeer 

in de leeftijd van 93 jaar 
                  Op 04 februari 2020 

              Berend Johannes Groote 
               De Loegen 31, 7894 DA Zwartemeer 

         in de leeftijd van 73 jaar 

    

Op 04 februari 2020 

Anna Catharina Willemina Valke-Lambers 
P.A. Kamerlingswijk wz 59, 7894 AM Zwartemeer 

in de leeftijd van 87 jaar 

                                                             Dat zij mogen rusten in vrede 

COLLECTE 

Datum Collecte 
26 feb t/m 12 apr  Bisschoppelijke Vastenactie 
4 / 5 april Palmzondag PCI (zie Klaverblad) 
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KINDERKOOR YAËLA 
 

Wie zijn wij en waarom zingen we in het koor? 
Yaëla is het kinderkoor van de Maria hertogin van Drenthe parochie (locatie 
Zwartemeer) die in de huidige setting bestaat sinds augustus 2014 en houdt 
van zingen! Het is een kinderkoor die swingende liedjes ten gehore brengt. 
Yaëla’s motto is: ‘Zingen maakt blij!’  

 
De liedjes worden 
ondersteund met gebaren. Dit 
doen we omdat we de liedjes 
dan beter kunnen onthouden 
en we leren op deze manier 
ook verschillende woorden/ 
zinnen uit de Nederlandse 
gebarentaal. Daarnaast is 
zingen en bewegen ook nog 
eens goed voor onze 
ontwikkeling! 
 
 

Voor wie? 
Alle kinderen, van welke basisschool/ VO-school of dorp dan ook, met of 
zonder religieuze achtergrond, die graag bij ons koor zouden willen, zijn van 
harte welkom!  
 

Waaruit bestaat het kinderkoor? 
Ons koor bestaat momenteel uit elf enthousiaste leden. Dat zijn er eigenlijk te 
weinig en we zouden dan ook dolgraag meer nieuwe leden willen zodat we 
ook in de verdere toekomst door kunnen! 
 

Leden  
Yaëla bestaat uit de volgende leden (zie foto), bovenste rij van links naar 
rechts: Lieke, Jade, Esmay, Jennifer en Floortje. De onderste rij van links naar 
rechts; Luna, Serina, Stan, Chantal, Marlijn en Meike. Zoals u kunt zien heeft 
Yaëla er een nieuw lid bij, Luna! We wensen haar heel veel plezier bij ons koor!  
 

Wat kost het en wanneer repeteren we? 
Lid zijn van het kinderkoor kost niets, wel verwacht ik inzet en enthousiasme 
van de kinderen. We repeteren op woensdagavond van 17.45- 18.30 uur in de 
RK-kerk te Zwartemeer (m.u.v. schoolvakanties en de week waarin de 
wandel4daagse wordt gehouden). 
Wil je liever eerst een keer komen kijken en luisteren, dan mag dat natuurlijk 
ook. Kom dan gerust langs op een woensdagavond! Papa en/of mama mag 
dan ook gerust blijven om te kijken/ luisteren naar hun kind(eren). 
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Namens kinderkoor Yaëla met muzikale groet, 
Mirella Peters- Burmann 
begeleidster van het kinderkoor 
Tel: 0591-311464  
E- mail: mirellapetersburmann@hotmail.com   

 
WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 

 

Als ik dit schrijf is het een dag na de presentatiedienst van 
kapelaan Karol Mielnik in de kerk van Barger-Compascuum.  
Het was een mooie viering waarin onze bisschop voorging 
samen met pastoor Okonek. De koren van alle locaties deden 
ook mee. Nu niet afzonderlijk, maar samen. En dat gaf een heel 
vol geluid. Prachtig vond ik het communielied dat ze zongen 

"Aan de oever". Ik had het zelf nog niet eerder gehoord en ze sloten af door 
het laatste refrein in het Pools te zingen, wat een big smile teweeg bracht op 
de beide Poolse priesters. 

De officiële installatie en daarmee de bevestiging als parochievicaris, officiële 
benaming voor de kapelaan, gebeurde door bisschop Cornelis van den Hout. 
Maar daarvoor had de vice-voorzitter van het parochiebestuur Henk Kuhl de 
benoemingsbrief van de bisschop voorgelezen. Ook heette hij in zijn slotwoord 
op een hele mooie wijze en met warme woorden de kapelaan van harte 
welkom en wenste hem en de parochie een goede tijd samen.  Aan het eind 
van de viering sprak kapelaan Karol Mielnik ook zijn dankwoord uit voor deze 
mooie welkomstviering en ook hij hoopt op een mooie tijd hier in Zuid-Oost 
Drenthe. 

Net een artikel gelezen in het Dagblad van het Noorden, waarin een interview 
staat met onze pastoor en met de kapelaan. Een heel leuk artikel met een 
mooie foto van beide priesters in de kerk van Klazienaveen. 

Op 15 februari komt de kapelaan voor het eerst naar onze kerk in Zwartemeer 
om de eucharistieviering te doen. Op 19 februari is hij ook de voorganger in de 
ouderenviering. 

Op zondagmorgen 26 januari was er na de eucharistieviering een 
nieuwjaarsborrel met een brunch in de parochiezaal. De locatieraad had flink 
hun best gedaan om het gezellig te maken en dat is gelukt en de belangstelling 
was zeker goed te noemen. 

Inmiddels heeft iedereen een envelop ontvangen over de Actie Kerkbalans 
2020. Niet voor iedereen was het allemaal even duidelijk. Dat kwam omdat er 
eerst in december een brief kwam over de kerkbijdrage voor 2020.                

mailto:mirellapetersburmann@hotmail.com
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De kerkbijdrage van € 60 per persoon geeft recht op kortingen bij bepaalde 
kerkelijke diensten en is ook van belang voor degenen die meedoen aan het 
Fonds Uitvaartvoorzieningen. De Actie Kerkbalans is bedoeld om een extra 
gift van de parochianen te mogen ontvangen bovenop hun kerkbijdrage. Voor 
onze locatie is deze extra bijdrage erg belangrijk. Door minder kerkbezoek 
dalen de inkomsten uit collecten steeds meer en worden er daardoor ook 
minder intenties gevraagd. Hopelijk mag de locatie op uw steun rekenen. 

Als u dit leest is de maand februari alweer een eind gevorderd en staat 1 maart 
voor de deur. Dat betekent ook dat dan de kerstversiering op de grafstenen 
verwijderd worden door de beheerder. Maar het is fijner voor hem als u dat zelf 
gaat doen. Bedankt alvast. 

In de laatste "weetjes" van 2019 heb ik nog vermeld dat de sleutels van het 
muurkastje bij de ingang van de kerk zoek waren en dat Arie Buizer zich 
aangemeld had om het kastje weer gebruiksklaar te maken. Arie heeft het wel 
geprobeerd, maar het was lastiger dan gedacht. Maar Tonnie Conen van de 
locatieraad heeft samen met mensen van de onderhoudsgroep de klus weten 
te klaren en gezorgd dat er weer nieuwe sloten zijn. Het kastje is weer 
gebruiksklaar en nu nog zorgen dat der belangrijkste mededelingen erin 
worden opgehangen.  

Inmiddels is het probleem van een 
tekort aan sleutels voor de voordeur 
ook opgelost. De werkgroep 
ouderenviering heeft nu ook een 
sleutel en dat geldt ook voor alle 
leden van de werkgroep 
kerkversiering. De redactie van ons 
parochieblad krijgt binnenkort ook 
een eigen sleutel. 

Afgelopen dinsdagavond 4 februari bij 
de doordeweekse eucharistieviering 
verscheen naast pastoor Okonek ook 
pastor Karol Mielnik als mede-
voorganger. Dat was niet verwacht en 

dus bijzonder voor hen die niet aanwezig konden zijn bij de installatieviering in 
Barger-Compascuum. 

Tot slot zoals gewoonlijk weer een citaat of spreuk over het geloof. Deze keer 
van een filosoof uit India: Inayat Khan.  
"De mens die tracht te bewijzen dat zijn geloof beter is dan dat van een ander 
verstaat de zin van de godsdienst niet".                    
                                                                                                                 JS 
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H. ANTONIUS van PADUA 

ZWARTEMEER 

 

LOCATIECONTACTDAG 

    Zondag 28 juni 2020 

 
 

Het besef van lotsverbondenheid begint langzamerhand te ontstaan tussen de 

4 locaties en je kan alleen maar kerk zijn, of parochie zijn, als je dat samen 

doet.’ Het is belangrijk om de onderlinge band te versterken en elkaar te 

bemoedigen, in verbondenheid met Jezus Christus. 

We organiseren jaarlijks een mooi evenement waarbij voor jong en oud 

activiteiten worden georganiseerd om de onderlinge band met parochie- en of 

locatieleden te versterken.  

We hebben dus de inbreng nodig van alle parochianen uit de 4 locaties 

 

Kerk zijn doe je samen! 

 

-------------------------------------OPROEP----------------------------------- 
 
We zijn ook weer van plan om een rommelmarkt te organiseren. Om zoveel 
mogelijk weer “oude” spullen te verzamelen heeft de werkgroep besloten u de 
mogelijkheid te bieden om uw 2e hands, verkoopbare artikelen in te leveren bij 
de kerk. 

 
Onze knuffelboom willen we dit jaar weer helemaal 
vol hangen, hebt u nog mooie knuffels?  
We houden ons aanbevolen. 
Ook onze bloemengroep heeft voor opmaken van 
bloemstukjes behoefte aan moderne 
“bloemschalen” etc 
 

U kunt hiervoor een afspraak maken met Johan Peters, tel:  06-29137799  
vl.van Echtenskanaal nz 15, Zwartemeer 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zet deze dag dus alvast vast in uw / jouw agenda. 

LOCATIECONTACTDAG 
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De lezingen in de mis 
 

Paus Franciscus heeft onlangs de 3e zondag van de 
tijd door het jaar uitgeroepen tot Zondag van Gods 
woord. Deze zondag is dit jaar inmiddels gepasseerd 
(26 januari). In een apostolische brief van 30 
september 2019 heeft hij deze zondag aangekondigd. 
 

Deze brief heet in het Latijn Aperuit illis. Deze 
woorden verwijzen naar het verhaal van de Emmaüsgangers die met Jezus 
meelopen nadat Hij aan het kruis is gestorven. Zij luisteren naar zijn relaas en 
dan staat er: “Hij opende voor hen [aperuit illis] de geest om de Schriften te 
kunnen begrijpen.” Jezus opent onze geest, zodat wij de teksten van de Bijbel 
gaan begrijpen. Jezus vertelt dat de hele Bijbel over Hem gaat, ook het Oude 
Testament dat al vóór Hem tot stand gekomen was. Jezus is de sleutel om de 
soms moeilijke teksten te kunnen begrijpen. Dat is steeds weer zoeken en 
herlezen. 
 

Als we de indruk hebben dat we de Bijbelverhalen al kennen, omdat we ze al 
zo vaak gehoord hebben, wordt het tijd om er dieper in te duiken. Zelf heb ik 
soms de ervaring dat ik een tekst helemaal niet begrijp, of dat de tekst zelfs 
nieuw is voor mij. Ik raak niet uitgelezen. Gelukkig maar, Gods Woord is 
onuitputtelijk. Het is als met een stromende waterbron. Je kunt er uit drinken, 
maar de bron raakt niet leeg. 
  

In onze vieringen lezen we voor uit de Bijbel als uit een schat waaruit we 
telkens oud en nieuw tevoorschijn halen. Aandacht voor de lezingen blijkt uit 
het gebruik van het lectionarium en het evangelieboek. Het evangelieboek 
wordt door de diaken in de intredeprocessie meegedragen, of – als er geen 
diaken is – klaar gelegd op het altaar om tijdens het zingen van het Alleluia 
naar de lezenaar te worden gedragen. Het lectionarium ligt voor de viering 
klaar op de lezenaar (ambo). Het Woord Gods is belangrijk genoeg om goed, 
duidelijk en plechtig voorgelezen te worden.  

+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden 

 
 

ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA 

ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA 

COLUMN VAN DE BISSCHOP 
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Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus 
Vrijdag 27 maart 2020 

 
Eind maart 2020 is in het Klooster Thuine 
(Duitsland) een diocesaan retraiteweekend met 
Peter Vermaat over het leven en de betekenis van 
de apostel Paulus.  Aanvankelijk was Paulus 
fanatiek tegenstander en vervolger van ‘de 
aanhangers van de Weg’, zoals de eerste 
christenen werden genoemd. Na zijn dramatische 
ervaring en bekering in Damascus ontpopt hij zich 
echter als een vurig verkondiger van het christelijk 

geloof. Hij schrijft brieven en doorkruist tal van landstreken en steden op zijn 
zendingsreizen.  
 

Toch krijgen we moeilijk een beeld van Paulus. Bronnen over hem zijn 
tegenstrijdig. Zijn brieven zijn na zijn dood geredigeerd. De vraag is: wat heeft 
hij eigenlijk zelf geschreven? En waardoor of door wie werd hij gedreven? In 
dit retraiteweekend maken we kennis met het leven en enkele brieven van de 
apostel Paulus. 
 

Programma 
Plaats: Klooster Thuine, Duitsland.  Datum: vrijdag 27 maart – zondag 29 
maart 2020.  Tijd: aankomst 20.00 uur; vertrek 16.00 uur.  
 

Opgave vóór 13 maart 2020 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden, Lisette 
Winter, e-mail: l.winter@bisdomgl.nl    tel: 050-4065888. 
Inlichtingen over het programma: Peter Vermaat, tel: 0518-451751. 
 

 

Stille Omgang; vieren, ontmoeten en bezinning! 
 

In de nacht van 21 op 22 maart 2020 gaan wij het Mirakel van Amsterdam 
(1345) herdenken door een stille processie door de binnenstad van 
Amsterdam te lopen. Vorig jaar waren er wederom vele deelnemers vanuit het 
hele land. Ook dit jaar gaan wij als Bisdom Groningen-Leeuwarden opnieuw 
naar Amsterdam om aan te sluiten bij dit jaarlijkse gebeuren. We gaan er met 
de bus heen, welke route onder staat beschreven. We zitten samen in de bus, 
we hebben in Emmeloord een stop onder het genot van een kopje koffie/thee, 
we bidden en bezinnen in de bus, en in Amsterdam vieren we de H. Mis. 
Aansluitend lopen we de route van de Stille Omgang, in verbondenheid met 
allen die lichamelijk aanwezig zijn als ook met degenen die door gebed met 
ons verbonden voelen. 
 

RETRAITE MAART 2020 

STILLE OMGANG AMSTERDAM 

mailto:l.winter@bisdomgl.nl
https://bisdomgl.nl/wp-content/uploads/2019/12/Apostel-Paulus.jpg
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De route die wij gaan rijden is als volgt:  
17.30 uur: Uithuizen, Kennedylaan 33.  
18.00 uur: Hoofdstation Groningen.  
19.00 uur: Heerenveen, parkeerplaats bij de R.K. Kerk: Crackstraat 13. 
19.30 uur: Joure, parkeerplaats voor McDonalds: Sewei 4.  
20.20 uur: Emmeloord, Pastoor Koopmansplein 1.  
 

In Emmeloord zullen we een stop houden met koffie/thee en een broodje, 
inbegrepen bij de prijs van €22,00 per persoon voor het hele programma.  
Reist u pas mee vanaf Emmeloord, dan kost het u slechts €17,50! 
 

Opgave en inlichtingen bij dhr. A. van den Hende: 
stilleomgang.bisdomgroningen@gmail.com.  
Opgave is definitief bij betaling op rekeningnummer:  
NL71 ABNA 0502 4889 64, t.n.v. A. Lukassen, o.v.v. Stille Omgang 2020: 
Naam en opstapplaats.  
Mocht internetbankieren een probleem zijn, kunt u een mail sturen naar 
bovenstaand mailadres. 
 

Van harte welkom en voor degenen die thuisblijven: 
verbindt u met ons door uw gebed! Hartelijk dank. 

 

Hartelijke groet, Alex van den Hende 
 

 

Op zaterdag 21 maart a.s. is in de Mozes en Aäronkerk 
te Amsterdam het jongerenprogramma van de jaarlijkse 
Stille Omgang. Een programma dat in het teken staat 
van het thema ‘Luisteren’. Wat is Luisteren? Wat 
betekent dit begrip voor jou en hoe luister jij naar de 
ander? Welke vormen van Luisteren zijn er? En kunnen 
wij God ervaren door te Luisteren?  Het Jongeren 
Platform van ons bisdom organiseert de reis naar 
Amsterdam. 
 

We vertrekken zaterdag 21 maart tussen 16.15-17.15 
uur. Terugkomst 's nacht is tussen 02.00-03.00 uur. 
Kosten voor deelname zijn € 20,- .  

Meld je aan voor 16 maart a.s. via: jongeren@bisdomgl.nl.  
Vervoer is door car-pooling. 
 

De jaarlijkse Stille Omgang (stille tocht) in Amsterdam is een eeuwenoude 
traditie en sinds enige tijd uitgebreid met een speciaal jongerenprogramma. 
God werkt in deze stad, met haar bewoners en de mensen die er op bezoek 
komen. God is bezig met jou!  Duizenden gingen je al voor.  
Het jongerenprogramma in de Mozes en Aaronkerk gaat vooraf aan de stille 
tocht door de stad. 
 

STILLE OMGANG AMSTERDAM VOOR JONGEREN 

mailto:stilleomgang.bisdomgroningen@gmail.com
mailto:jongeren@bisdomgl.nl
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Voor meer info: kijk op www.sojongeren.nl  
Of blijf op de hoogte via  
facebook.com/StilleOmgang   en   instagram.com/stilleomgang 
Contact met de organisatie in Amsterdam via: info@stille-omgang.nl  
 

Namens het Jongeren Platform  
Marieke de Winter, voorzitter 

 

Chrismamis met gavenprocessie voor de 
Voedselbank Groningen 
Bisschop wijdt heilige oliën in de kathedraal  
De jaarlijkse wijding van heilige oliën door 
bisschop Ron van den Hout voor de kerken in 
het bisdom Groningen-Leeuwarden is op 
woensdag 8 april om 19.30 uur in de Sint-
Jozefkathedraal te Groningen (Radesingel 2).   
 
Tijdens de speciale eucharistieviering, 
ook wel Chrismamis genoemd, zegent de 
bisschop de oliën die in de parochies 
doorheen het jaar worden gebruikt voor 
ziekenzalving en opname van 
‘geloofsleerlingen’ (mensen die zich 

voorbereiden op toetreden tot de RK-kerk). Mgr. Van den Hout 
wijdt ook de speciale Chrisma-olie ten behoeve van de 
sacramenten van het doopsel, het vormsel en de priesterwijding.   
 
Bij de gaven processie tijdens de viering brengen parochievertegenwoordigers 
uit het hele bisdom voedselproducten naar voren die bij het altaar worden 
uitgestald. Ze worden geschonken aan de Voedselbank Groningen.  
 
Sacramenten   
De Chrismamis is altijd in de week voor Pasen, voorafgaand aan het zgn. 
‘paastriduüm’ waarin het Laatste Avondmaal, het lijden en de kruisiging van 
Jezus en zijn verrijzenis worden gevierd. Het leven met de sacramenten balt 
zich in deze bijzondere dagen samen. Alle pastorale beroepskrachten zijn 
uitgenodigd mee te komen en gelovigen mee te brengen, en alle aanwezige 
priesters concelebreren bij de eucharistie.  Parochianen komen in groten 
getale om het feest van samen kerkzijn te vieren. 
 
Contact/informatie: Lammert de Hoop  
perschef bisdom Groningen-Leeuwarden,  
tel. M 06 – 109 14 645. E-mail: l.dehoop@bisdomgl.nl  

OLIE WIJDING in ST. JOZEFKATHEDRAAL 

http://www.sojongeren.nl/
https://www.facebook.com/StilleOmgang
https://www.facebook.com/StilleOmgang
https://www.facebook.com/StilleOmgang
mailto:info@stille-omgang.nl
mailto:l.dehoop@bisdomgl.nl


 

Familie 
 
 

De sneeuw maakte de wereld wit.  
Een kleine jongen van een jaar of zeven  

loopt op blote voeten door de winkelstraat.  
Zijn kleren zijn tot op de draad versleten.  

Het joch staat stil om in een etalage te turen.  
In de etalage liggen de meest prachtige dingen  

maar het jongetje kijkt vol aandacht  
naar een schilderij  

van de heilige Maria en haar kind,  
dat in de etalage hangt.  

Een jonge vrouw loopt langs  
en ziet dat het armoedige uitziende jongetje  

zich staat te vergapen.  
In een opwelling pakt ze hem bij de hand  

en neemt hem mee de winkel in.  
Daar koopt ze schoenen voor hem en nieuwe warme kleren. 

Als ze weer buiten staan zegt de vrouw tegen het mannetje:  
‘Ga lekker naar huis en geniet van je kerstvakantie’. 

De kleine jongen kijkt omhoog naar de vrouw en vraagt:  
‘Mevrouw, bent u God?’ 

De vrouw moet glimlachen om het kind en zegt vriendelijk:  
‘Nee jongeman, ik ben alleen maar één van zijn kinderen’.  

Waarop het jongetje zegt:  
‘Ik wist dat u familie moest zijn’.  
En holt door de sneeuw naar huis. 

 
Uit ‘Doorstroming,’  

waardevolle verhalen uit de onderstroom 
 

 
 


