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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 8 mei 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. 4 

loopt van 30 mei t/m 26 juni 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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Beste parochianen, 
Met groot verdriet in ons hart hebben we moeten vernemen dat de 
weekendvieringen tot en met 1 juni (Pinksteren) niet bijgewoond mogen 
worden. Palmzondag, Goede Week en Pasen het absolute hoogtepunt in het 
kerkelijk jaar kunnen we als gemeenschap niet met elkaar vieren. Een 
verschrikkelijke maatregel die helaas wel nodig lijkt te zijn. 
 

In dit Klaverblad willen we zo goed mogelijk informeren over de consequenties 
van deze maatregelen voor onze Parochie. De locatiegedeeltes zijn zo goed 
mogelijk aangepast. 
 

De pastores (pastoor Okonek en pastor Karol) hebben samen met het 
parochiebestuur de volgende besluiten moeten nemen:  
 

1. Weekendvieringen 

• Op de zondagen is om 10.00 u vanuit de Willehaduskerk een 
livestream eucharistieviering van 22 maart tot en met Pinksteren. 
(31 mei) 

• Op de website Maria Hertogin van Drenthe staat een link. Middels 
deze link kunt u de livestream vieringen volgen. Ook op facebook 
staat een link die toegang geeft tot de livestream uitzendingen. 

• Andere diensten die uitgezonden worden :  
o De kruisweg op Goede Vrijdag 10 april om 15.00 u 
o De kruishulde op Goede Vrijdag 10 april om 20.30 u 
o De paaswake op 11 april om 20.30 u (er is ook een 

eucharistieviering op zondag 12 april = Eerste Paasdag 
om 10.00 u) 

o Hemelvaartsdag 21 mei om 10.00 u 
o Maria Vesper op 1 juni om 15.00 u 

• De kerken zijn op de volgende tijden tot 1 juni open voor 
aanbidding,  

o voor Barger Compascuum, Zwartemeer en Klazienaveen 
op de zaterdagen van 19.00 u – 19.30 u. 

o voor Emmer Compascuum op de zondagen van 9.15 u - 
9.45 u.  

• Misintenties van alle locaties worden gelezen tijdens de livestream 
vieringen van zondag.  

• Als u bloemen wilt brengen voor de kruishulde, kunt u dat doen op 
Goede Vrijdag tussen 16.00 en 18.00 uur in de Willehaduskerk. 

• We kunnen al deze weken geen collectes houden, maar 
misschien wilt u ons toch blijven steunen. Dat kan door een gift 
over te maken. Het rekeningnummer van uw locatie vindt u in dit 
Klaverblad. Hiermee kunnen we dan deze extra kosten betalen. 

MAATREGELEN tegen VERSPREIDING CORONAVIRUS 

x-apple-data-detectors://0/
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2. Vieringen die vervallen tot 1 juni 2020: 

• De weekendvieringen op alle locaties 

• De door de weekse vieringen op alle locaties. 

• De ouderenvieringen. 

• De vieringen in de verzorgingshuizen.  

• De geplande gezinsviering van 21 juni vervalt ook. 
 

3. Nieuws van de parochie 

• In dit Klaverblad staan alle zaken die tot 1 juni geregeld zijn. Voor 
Pinksteren komt een nieuw Klaverblad uit.  

• Op de website www.mariahertoginvandrenthe.nl staat steeds de 
meest actuele informatie over parochiële zaken. 

• We proberen u ook per mail te informeren. Als u dit op prijs stelt 
en u heeft uw mailadres nog niet aan ons doorgegeven (dan heeft 
u ook nog geen mail gehad), dan kunt u dit doorgeven aan 
leden.mhvd@gmail.com. Wilt u dan wel uw naam en adres 
vermelden, zodat we weten bij welke parochiaan het mailadres 
hoort? 

 

4. Huwelijk en Uitvaarten 

• Huwelijk- en Uitvaartdiensten worden in de kerk gehouden met 
inachtneming van de voorschriften, uitgevaardigd door het RIVM. 
Bij een uitvaart is het mogelijk om, op een later tijdstip, een 
herdenkingsbijeenkomst te houden. 

 

5. Diversen 

• Vastenactiedoosjes van de schoolkinderen kunnen ingeleverd 

worden in de kerk op 5 april van 12.00 u – 15.00 u.  
• De enveloppen met een gift voor de vastenactie kunnen op 5 april 

tussen 12.00 u en 15.00 u naar de kerk gebracht worden. De 
gevulde envelop kan ook afgegeven worden bij het locatie bureau. 
Ook kunt u geld storten op het IBAN nummer dat op de envelop 
vermeld staat. 

• Gewijde palmtakjes kunnen worden opgehaald uit de kerk op 5 
april van 12.00 u – 15.00 u.  

• De parochietelefoon blijft bereikbaar voor urgente zaken. Vragen 
over kerkbijdrage kunnen voorlopig niet beantwoord worden.  

• De locatiebureaus blijven open op de bekende tijden.  
Houdt 1 ½ meter afstand van elkaar ! 

• De geplande parochiedag van 31 mei gaat niet door.  
 
 
 
 
 
 

http://www.mariahertoginvandrenthe.nl/
mailto:leden.mhvd@gmail.com
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6. Vergaderingen 

• Alle vergaderingen van locatieraden, werkgroepen, 
parochiebestuur vervallen tot 1 juni. Via mail / app wordt 
gecommuniceerd over urgente zaken. 

 

7. Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel  

• Deze gaan niet door op de afgesproken data.  
De Eerste Heilige Communie schuift door naar 2021. 
Over de voorbereiding op en de toediening van het H. Vormsel 
volgt nader bericht aan de betrokkenen.  

 

Houdt u onze website in de gaten? Daar vindt u zo nodig de aanpassingen die 
wij moeten nemen i.v.m. het Coronavirus.  
We hopen dat u zich door deze maatregelen verbonden blijft voelen met elkaar 
en met God.  
 

Laten we samen bidden voor Gods steun in deze moeilijke tijd: 
 

God, toevlucht in onze nood,  
kracht in onze vertwijfeling en angst, 
vertroosting in ziekte en lijden. 
Wees ons, uw volk, nabij en genadig 
nu wij allen de gevolgen ondervinden 
van het uitgebroken corona-virus. 
Wees een Beschermer voor hen 
die dit virus hebben opgelopen, 
Wij bidden voor hen om hoop en genezing. 
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus 
zijn overl., dat zij bij U geborgen mogen zijn. 
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn 
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, 
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk 
ten dienste van heel de samenleving. 
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons 
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons 
bestaan ervaren. 
Versterk ons geloof en onze hoop 
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven 
aan uw vaderlijke voorzienigheid. 
Door Christus onze Heer. Amen. 

 
Pastoor Okonek 

Pastor Karol 
Parochiebestuur 
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De Eucharistievieringen vanuit de Willehaduskerk kunt u volgen via livestream 
uitzending op uw computer, laptop, iPad of telefoon. Hieronder onder staat de 
link die u kunt intoetsen op de YouTube zoekbalk:  

 

https://www.youtube.com/channel/UC_jkcVd-5UBQCYevK01mFEQ 
 

U kunt ook op Google   YouTube intoetsen en dan selecteren 
en dan in de zoekbalk van YouTube  

 

Parochie Maria Hertogin van Drenthe 
 

             op het moment dat er een uitzending is zal dit zichtbaar zijn. 
 

Datum Activiteit Tijd 

29 mrt Eucharistieviering 5de zondag 40dagentijd  10.00 uur 

 Poolse eucharistieviering 11.00 uur 

05 apr Palmpasen 10.00 uur 

 Poolse eucharistieviering 11.00 uur 

  
Takjes ophalen op eigen locatie en  
Inleveren vastendoosjes / vastenzakjes 

12 tot 15.00 uur 

10 apr Kruisweg 15.00 uur 

  Bloemen brengen in Willehaduskerk 16 tot 18.00 uur 

  Kruishulde 20.30 uur 

11 april Paaswake 20.30 uur 

12 apr Eerste Paasdag 10.00 uur 

 Poolse eucharistieviering Pasen 11.00 uur 

19 april Eucharistieviering 2e zondag van Pasen 10.00 uur 

 Poolse eucharistieviering 11.00 uur 

26 april Eucharistieviering 3e zondag van Pasen 10.00 uur 

 Poolse eucharistieviering 11.00 uur 

03 mei Eucharistieviering 4e zondag van Pasen 10.00 uur 

 Poolse eucharistieviering 11.00 uur 

10 mei Eucharistieviering 5e zondag van Pasen 10.00 uur 

 Poolse eucharistieviering 11.00 uur 

17 mei Eucharistieviering 6e zondag van Pasen 10.00 uur 

 Poolse eucharistieviering 11.00 uur 

21 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur 

 Poolse viering Hemelvaart 11.00 uur 

 

UITZENDSCHEMA YOUTUBE KANAAL  

https://www.youtube.com/channel/UC_jkcVd-5UBQCYevK01mFEQ
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24 mei Eucharistieviering 7e zondag van Pasen 10.00 uur 

 Poolse eucharistieviering 11.00 uur 

31 mei Eucharistieviering 1e Pinksterdag 10.00 uur 

 Poolse eucharistieviering 11.00 uur 

01 Maria Vesper 15.00 uur 
 

 

Actuele informatie over aanpassingen voor en vieringen en activiteiten i.v.m. 
het coronavirus vindt u op onze website mariahertoginvandrenthe.nl  
 

Pastoor Okonek 
Pastor Karol 

Parochiebestuur 
 

 

Week 14 30 mrt t/m 05 apr Pastoor Okonek  

Week 15 06 apr t/m 12 apr Pastoor Okonek 

Week 16  13 apr t/m 19 apr Pastor Mielnik 

Week 17 20 apr t/m 26 apr Pastor Mielnik 

Week 18 27 apr t/m 03 mei Pastoor Okonek 

Week 19 04 mei t/m 10 mei Pastoor Okonek 

Week 20 11 mei t/m 17 mei Pastor Mielnik 

Week 21 18 mei t/m 24 mei Pastor Mielnik 

Week 22 25 mei  t/m 31 mei Pastoor Okonek 

Week 23 1 juni t/m 7 juni Pastoor Okonek 

Week 24 8 juni t/m 14 juni 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 
 

COMMUNIE THUIS 
 

Op dit moment is het niet mogelijk om thuis 
de communie te ontvangen. 

 

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. 
 

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN 
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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.  
Donderdag 19.00 uur locatie H. Henricus te Klazienaveen. 
 

Let - op 
Tot en met 1 juni zijn er geen vieringen door de week 

 
In de r.-k. parochiekerken van Zwartemeer, Emmer-Compascuum en 
Klazienaveen is het vanaf 1 juni 2020 mogelijk, om te mediteren en in stilte te 
bidden tijdens uitstalling en aanbidding van het H. Sacrament op de 1e 

dinsdag van de maand in Zwartemeer, op de 1e woensdag van de maand in 
Emmer-Compascuum en op de 1e donderdag van de maand in 
Klazienaveen, in alle drie kerken van 18.00 tot 18.55 uur en tijdens 
aanbidding is er ook gelegenheid om te biechten. Aansluitend is dan op 
19.00 uur de Eucharistieviering. 
 

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 9 van 
dit Klaverblad. 
 
 
 
 

VIERINGEN DOOR DE WEEK 
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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. 
 
 
 

OPENINGSTIJDEN LOCATIEBUREAU 
 

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).  

 

 

 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   18.15-18.45  

Dinsdag     

Woensdag     

Donderdag 18.30-19.30 11.00-12.00   

Vrijdag     

Zaterdag 
 

10.00-12.00 

stuurgroep 
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WOORD VAN DE PASTOOR 
 

Van Pasen tot ... 

Beste parochianen, we kunnen alweer gelukkig merken dat de dagen gaan 
langen. Voordat we het feest van Pasen gaan vieren is er de Vastentijd. Een 
mooie tijd van bezinning, even stil staan waar we nu met ons leven mee bezig 
zijn. We mogen achteromkijken naar wat we gedaan hebben, om zo in 
gedachten naar boven te laten borrelen wat we anders willen, beter willen. 
De meeste mensen kennen Kerstmis en weten vaak ook nog wel dat het dan 
om de geboorte van een kind gaat. Het feest van Pasen is heel wat minder 
bekend. De naam weten veel mensen nog wel, maar waar het daarbij om gaat? 
Veel mensen denken dat het feest iets met eieren van doen heeft, of met het 
begin van de lente. In de Nederlandse samenleving weten steeds minder 
mensen wat de religieuze achtergrond van Pasen is. Een feest dat zijn 
voordeel doet met zijn naam is Hemelvaart. Dan kunnen mensen makkelijk 
raden dat het over de hemelvaart van Christus gaat. 
 

De periode van Pasen tot Hemelvaart duurt 40 dagen zoals ook de periode 
vanaf Aswoensdag tot Pasen 40 dagen betreft. We komen in de Bijbel vaker 
het getal 40 tegen, 40 duidt in de Bijbel op volheid.  
 

Zoals we in de 40-dagentijd voor Pasen door gebed en bezinning zijn 
toegeleefd naar het paasfeest, zo ook krijgen we na Pasen 40 dagen om toe 
te groeien naar het besef dat Jezus werkelijk is verrezen en als de levende ons 
tegemoet treedt. In de weken na Pasen horen we in de liturgie van 
verschijningsverhalen. Op diverse manieren en in verschillende situaties toont 
Jezus zich als de Levende o.a. aan hen die Hem vanaf Galilea tot Jerusalem 
hebben vergezeld zoals Maria van Magdala, de leerlingen en met name aan 
Thomas, de Emmaüsgangers en nog vele anderen.  
 

Jezus laat zich ontmoeten als de 
Levende en telkens klinkt bij een 
dergelijke ontmoeting de uitnodiging 
en de zending op weg te gaan en 
onderweg te vertellen en te getuigen 
van hetgeen ze gezien en gehoord 
hebben namelijk Jezus als de 
Levende. Ligt hierin ook niet de 
zendingsopdracht die wij als kerk 
hebben namelijk te vertellen en te 
getuigen van Jezus de Levende die 
voor onderweg met ons meetrekt.  
De opgestane Heer die ook ons doet 
opstaan om in woord en daad van 

De Heer is waarlijk opgestaan 
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Hem te getuigen. Getuige zijn vraagt niet zozeer om mooie woorden of 
prachtige formuleringen, maar getuige zijn vraagt om een geloofwaardige en 
betrokken levenshouding waarin het goede en hoopvolle nieuws van het 
evangelie kan doorklinken. Dat in periode van Pasen tot Hemelvaart ook in 
onszelf moge groeien het gelovig besef dat Jezus de Levende, de Verrezene 
ook met ons onderweg is gelijk Hij onderweg was met de Emmaüsgangers en 
hen voor onderweg vertelde van de schriften en het brood met hen brak 
waardoor bij hen geleidelijk aan de ogen opengingen. Het verrijzenisgeloof 
moge ook ons net als de eerste christenen maken tot een levende 
geloofsgemeenschap waarin we hartelijk met elkaar kunnen blijven omgaan 
en in saamhorigheid en eensgezindheid samen blijven optrekken.  

Ik wens u allen, mede namens pastor Karol Mielnik alvast een Zalig Pasen! 
Pastoor Józef Okonek SChr 

 

MISSIONAIRE PAROCHIE 
 

Maandag 23 maart zou Father Mallon naar 
Nederland komen om ons allen te inspireren 
en om zijn ervaringen met 
parochievernieuwing met ons te delen.  
 

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus was dit niet mogelijk. 
Inmiddels is er al een nieuwe datum bekend: 5 en 6 november 2020. Ook dan 
hopen wij als parochie erbij te kunnen zijn. Alle nieuws hierover en vanuit 
Father Mallon kunt u lezen op missionaireparochie.nl. Vooral het artikel over 
De drie sleutels van parochievernieuwing is erg de moeite waard.  

https://missionaireparochie.nl/de-drie-sleutels-van-parochievernieuwing 
 

VASTENAKTIE 2020 
 

Vastenactie steunt dit jaar projecten die jonge 
mensen de kans geven hun idealen te verwezen-
lijken. En net als in Nederland hebben mensen in 
ontwikkelingslanden niet genoeg aan 
basisonderwijs. Om een goede baan te vinden en 
uit de armoede te komen heb je ook daar een 
vervolgopleiding nodig. Ook zij willen graag een 
beroep leren zodat zij op eigen benen kunnen staan 
en in de toekomst voor zichzelf en hun familie 

kunnen zorgen. Onderwijs is dus erg belangrijk. 
Wanneer u dit leest zitten we midden in de vastentijd. Een mooie gelegenheid 
om tijd, geld en aandacht te delen met anderen die onze steun goed kunnen 
gebruiken. Op deze manier kunnen wij helpen hun dromen waar te maken. 
Daarom ontvangt u bij dit Klaverblad het Vastenzakje. 
Wilt u deze met uw bijdrage inleveren in de bus achter in de kerk.  

Hartelijk dank. VOM 

https://missionaireparochie.nl/de-drie-sleutels-van-parochievernieuwing
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Dit jaar staan onze vrijwilligers centraal. En dat heeft natuurlijk een reden. In 
ons pastoraal beleidsplan staat als missie: In onze parochie zien wij het als 
onze missie om mensen uit te nodigen open te staan voor de blijde boodschap 
van Jezus. Door Hem en door Zijn evangelie voelen we ons aangeraakt, dit 
verbindt ons met elkaar. Het is onze opdracht om Zijn boodschap door te 
geven aan anderen. Dat zien wij als een kerntaak van onze parochie. 
 

Dat is dus een taak voor ons allemaal. Ieder wordt 
gevraagd te doen wat hij of zij kan doen. Dat is voor 
iedereen verschillend, maar binnen onze parochie 
zijn er zoveel mogelijkheden dat er voor iedereen de 
mogelijkheid is zich in te zetten. En dat doen ook 
velen. Sommige mensen zijn zichtbaar, maar 
andere taken lijken soms niet zo duidelijk voor 
iedereen.  
Tot iemand ze niet meer doet….. 
 

Als parochiebestuur willen onze waardering voor alle vrijwilligers graag laten 
zien. Dat doen we door voor verschillende groepen een activiteit te 
organiseren. Deze zijn meestal een combinatie tussen iets leren (van elkaar) 
en elkaar ontmoeten. Heeft u voor uw vrijwilligersgroep een mooi idee of een 
speciale wens? Laat het ons horen! Want samen maken we meer mogelijk! 

 

Doet u ook mee? 

 

Donderdag 12 maart was het eindelijk zover. De 
uitreiking van de eerste grafaktes door de pastoor. 
Al geruime tijd geleden hadden we al grafaktes 
toegezegd, maar het was allemaal wat meer werk dan 
we op voorhand gedacht hadden. Maar nu zijn de 
eerste ruim 400 aktes afgedrukt en verspreid.  
 

In de komende jaren (we denken zeker 5 jaar nodig 
te hebben, zoveel werk is het) willen we aan alle 
rechthebbende een grafakte van de parochie Maria, 
Hertogin van Drenthe geven.  
 

Elke rechthebbende krijgt per graf 
een envelop met daarin een 
toelichting, de grafakte(s), de 

grafkaart(en) en het reglement. Op de grafakte staat om 
welk graf het gaat en wie rechthebbende is. Op de grafkaart 
staat de informatie die wij hebben over de overledenen. 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

UITREIKING EERSTE GRAFAKTES 
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Tegenwoordig zie je steeds meer boeddha’s in de voortuinen van huizen 
verschijnen. Gekocht in tuincentra of elders.  Zouden de bewoners overgegaan 
zijn naar het boeddhisme? Of staat het gewoon leuk, zo’n witte boeddha 
tussen al het groen? Of is het een teken dat veel mensen meedoen in de 
zoektocht naar spiritualiteit. Een zoektocht waar de tijdschriften vol van staan. 
Ook in de boekhandel, waar vaak bij binnenkomst een tafel overvloedig gevuld 
is met boeken over spiritualiteit. In de regel zijn het boeken die over van alles 
gaan, maar niet over het christendom of het katholicisme. Blijkbaar hebben de 
christelijke woorden en beelden veel van hun kracht verloren, zijn ze te gewoon 
geworden, slaan niet (meer) aan, worden niet meer gekend en geleerd. De 
’gelovigen’ gaan naar cursussen en bijeenkomsten waar zij meer aan hun 
trekken komen dan in de kerk. Mediterend, of in dialoog. Vaak ook meer ‘ik’ 
dan ‘wij’.  
 

Ook de bijbel is een spiritueel boek. Bijna iedereen heeft een bijbel in de 
boekenkast staan, maar hoe vaak lezen we daarin? In de oosterse religies 
betekent mediteren inkeren en gewaarworden.  
Vanuit de christelijke traditie duidt meditatie op het met aandacht kijken naar 
een voorwerp of een beeld of op een bijzondere schriftlezing van de Bijbel.   
 

Bij christelijke meditatie gaat het niet alleen om het contact met jezelf. Het 
beoogt ook dat het religieuze, een sprankje van eeuwigheid, tot ontwaken en 
diepere bloei in je komt. Dit heeft te maken met het verlangen om te ervaren 
wie of wat je ten diepste beroert. Dit verlangen is gericht op het in harmonie 
komen met jezelf, met de schepping en met God.  
 

In de christelijke meditatie heeft de persoon Jezus Christus een bijzondere 
plaats. Dat betekent echter niet dat elke meditatie over Jezus moet gaan. Het 
betekent wel dat de relatie van christenen met God gekleurd is door Christus 
en zijn weg. Na zijn verrijzenis heeft Hij ons zijn Geest geschonken, om onze 
harten te openen. Zijn aanwezigheid kunnen wij ervaren als genade, liefde die 
je niet zomaar ontvangt.  
 

Wij allen, Nederlanders, Polen, het maakt niet uit welke nationaliteit je ook 
bezit, wij allen, zijn immers in de kracht van één en dezelfde Geest door de 
doop één lichaam geworden. En ieder van u is door de doop lid van de 
Katholieke kerk geworden en ik hoop van ganser harte dat wij als leden van 
de katholieke kerk en als leden van onze parochiegemeenschappen onze 
katholieke spiritualiteit blijven behouden en door deze spiritualiteit een diepere 
verbinding krijgen met God.   
 

Vanaf 1 juni is het mogelijk om voorafgaand aan de door de weekse viering in 
stilte te bidden en mediteren, zie hiervoor blz. 9 
 

Pastoor Józef Okonek SChr 

ZOEKTOCHT NAAR STILTE, MEDITATIE EN AANBIDDING … 
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Marco    MGA   licht-geluid-beeld 

& 

Ron    RH SOUND 

& 
alle mensen die achter de schermen 

meehelpen om onze kerkviering  

via livestream uit te kunnen zenden 

 

BEDANKT 
VOOR JULLIE GEWELDIGE INZET  
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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: 
 

LET OP! voor deze intenties wordt gebeden tijdens de 
livestreamuitzendingen. Voor het uitzendschema zie blz. 8/9 
 

Zondag 5 april                                                                               Palmpasen 
Drea Sulmann-de Groot, fam. Nijzing-Heller, Gert Hartmann, Herman 
Suelmann, Leida Koiter-Hartmann, Maria Margareta Lingenaar-Heller, 
Mariëtta Hartmann, Martha Linnemann-Teiken, ouders Hake-Cramer, ouders 
Hartmann, ouders Scholte Albers-Hemmen, Wim Wehkamp. 
 

Zondag 12 april                             Pasen 
Anna Helena Pruim-Tiben, Annie Greve-Gepken, Annie Hölscher-Arling, Drea 
Sulmann-de Groot, echtpaar Vedder-Wehkamp, fam. Linnemann-Drees, fam. 
Nijzing-Heller, Gerard Koiter, Hendrik Cramer en ouders, Hendrik Dijck, Henk 
Heller, Hennie en Erwin Feringa, Herman Suelmann, Johan Hake, Karin Drent, 
Leida Koiter-Hartmann, Lies Griemink-Schulte, Lies Hartmann, Maria 
Margareta, Lingenaar-Heller, Martha Linnemann-Teiken, Mieke Gepken-Rass, 
Mini Wubkes-Többen, ouders Berends-Hölscher, ouders Berends-Lippold, 
ouders Cramer-Tubben, ouders Feringa-Hake, ouders Gepken-Veringa, 
ouders grootouders Linnemann-Kuhl, ouders Hake-Cramer, ouders Heller-
Benes, ouders Heller-Bols, ouders Kaiser-Wehkamp, ouders Lubbers-Schulte, 
ouders Moorman-Kúhl, ouders Pruim-Tiben, ouders Rocks-Siekman, ouders 
Suelmann-Berends, ouders- Sulman-Tappel, ouders Tubben-Keizer, overl. 
fam. Hartmann-Hartmann, Pastoor Ben Velthuis, Sieny Linnemann-Dieters, ter 
ere van het heilig hart van Jesus, Wim Grummel. 
 

Zondag 19 april 
Drea Sulmann-de Groot, Herman Suelmann, Leida Koiter-Hartmann, Maria 
Margareta Lingenaar-Heller, Martha Linnemann-Teiken, ouders Hake-Cramer. 
 

Zondag 26 april 
Drea Sulmann-de Groot, Herman Suelmann, Leida Koiter-Hartmann, Lies 
Griemink-Schulte, Maria Margareta Lingenaar-Heller, Martha Linnemann-
Teiken, ouders Hake-Cramer. 
 

Zondag 3 mei 
Annie Hölscher-Arling, Drea Sulmann-de Groot, Ebelina Heller-Benes, fam. 
Nijzing-Heller, Gerard Linnemann, Herman Suelmann, Leida Koiter-Hartmann, 
Maria Margareta Lingenaar-Heller, Martha Linnemann-Teiken, ouders Hake-
Cramer, ouders Pruim-Tiben. 
 
Zondag 10 mei                                                                              Moederdag 
Anna Helena Pruim-Tiben, Annie Greve-Gepken, Annie Hölscher-Arling, Drea 
Sulmann-de Groot, Hennie en Erwin Feringa, Herman Suelmann, Johan Hake, 
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Van harte 

feliciteren 

Karin Drent, Leida Koiter-Hartmann, Lies Griemink-Schulte, Maria Margareta 
Lingenaar-Heller, Martha Linnemann-Teiken, Mini Wubkes-Többen, ouders 
Berends-Lippold, ouders Cramer-Tubben, ouders Hake-Cramer, ouders 
Pruim-Tiben, ouders Tubben-Keizer, Wim Wehkamp. 
 

Zondag 17 mei 
Drea Sulmann-de Groot, Herman Suelmann, Leida Koiter-Hartmann, Maria 
Margareta Lingenaar-Heller, Martha Linnemann-Teiken, opa Leffert Cremer, 
opa Wim Wehkamp, ouders Hake-Cramer, ouders Steenhuis-Rolfes en 
dochter Lia. 
 

Zondag 24 mei 
Drea Sulmann-de Groot, Herman Suelmann, Leida Koiter-Hartmann, Maria 
Margareta Lingenaar-Heller, Martha Linnemann-Teiken, Mini Wubkes-
Többen, ouders Hake-Cramer, Willie Linnemann. 
 

Zondag 31 mei                                                                               Pinksteren 
Anna Helena Pruim-Tiben, Annie Hölscher-Arling, echtpaar Vedder-
Wehkamp, fam. Nijzing-Heller, Gerard Koiter, Herman Suelmann, Karin 
Drent, Leida Koiter-Hartmann, Lies Griemink-Schulte, Lies Hartmann, Maria 
Margareta Lingenaar-Heller, ouders Berends- Hölscher, ouders Berends-
Lippold, ouders Hake-Cramer, ouders Heller-Benes, ouders Heller-Bols, 
ouders Moorman-Kúhl, ouders Pruim-Tiben, ouders Suelmann-Berends, 
ouders Tubben-Keizer, overl. fam. Hartmann-Hartmann. 
 

KOSTERS 
 

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

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

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 locatiebureau,  
op donderdagavond tussen 18.30 uur en 19.30 uur  
of telefonisch 0591-349051 
 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Overl.  

Martha Linnemann-Teiken 
 

*12 december 1929     28 februari 2020 
       
 
We wensen haar familie Gods steun en kracht toe. 
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VERANDERINGEN I.V.M. CORONAVIRUS 

Beste parochianen, 
 
De wereld staat op dit moment op zijn kop, bijna dagelijks zijn er nieuwe 
maatregelen, met als gevolg vele wijzigingen in vieringen en activiteiten 
die gepland stonden, daarom vragen we u om vooral blz. 5 en 
daaropvolgende pagina’s door te lezen. 
 

We houden u zo goed mogelijk op de hoogte via de website 
mariahertoginvandrenthe.nl en mail 

 
Voor Pinksteren komt er een nieuw Klaverblad uit voor in dit blad staat de 
inleverdatum voor kopij. 

 
 

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 kennissenkring 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 locatiebureau.  

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. 
 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
 

We zijn in Barger-Compascuum alweer 
begonnen met de voorbereidingen van de 
Eerste Heilige Communie. Dit jaar zijn er van 
onze locatie 7 kinderen. Het is fijn te zien hoe 
enthousiast ze zijn. 
 

Dit zijn:      
 

Meike Berends   Sten Cremer 
Jasmijn Grummel   Vera Grummel   Emma Knol 

Sophia Luik  Noa Stevens 
 

Door de omstandigheden wordt de Eerste Heilig Communie verschoven naar 
2021 via de locatie worden de ouders op de hoogte gehouden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

mailto:lb.joseph.mhvd.@gmail.com
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NIEUWS VAN DE ST. THERESIASCHOOL 
 

 

I.v.m. de maatregelen rond het 
Coronavirus is de 
onderstaande tekst in overleg 
met school aangepast.  
 

Wat betreft de schoolviering en de 
Paasbrunch worden de ouders via 
onze school op de hoogte 
gehouden. 

Op weg naar Pasen… 
Woensdag 26 februari Aswoensdag, het begin van de vastentijd. 
We laten met de groepen de weg naar Pasen zien  
aan de hand van voetstappen. 
We zetten 40 voetstappen op weg naar Pasen.  
Woensdag 26 februari zijn de eerste voetstappen gezet. 
 

Elke groep zet een deel van de voetstappen  
in een bepaalde kleur,  
in een bepaalde week. 
 

Vrijdag 28 februari was er een voorstelling als inleiding van de landelijke 
vastenactie. Het thema van de landelijke vastenactie, waaraan ook onze 
school meedoet, is ‘Werken aan je toekomst’. 
De voorstelling vond plaats in onze parochiekerk van 13.15 uur tot 14.00 uur. 
Deze voorstelling was voor alle leerlingen van onze school. 
 

Om u een indruk te geven hoe we in school een invulling geven aan de 
stappen, leest u hieronder een paar voorbeelden. In school zijn we aan de slag 
gegaan met o.a. het vastendoosje. Het doosje waarin je geld kunt sparen. Je 
geeft iets van jezelf, je laat iets. Een ander krijgt iets van jou, waarmee hij/zij 
zijn of haar voordeel doet. Zo is het ook in de vastentijd. Je laat iets, je ontzegt 
je iets, past je aan om iemand anders iets te geven. 
 

Aswoensdag werd aan de kinderen gevraagd wat zij zouden kunnen laten en 
wat zij vervolgens voor een ander zouden kunnen/willen betekenen. Ze 
mochten hiervoor een bloem versieren en vervolgens op het ene blad 
aangeven wat ze laten en op het andere blad aangeven wat ze kunnen/willen 
doen voor een ander. De leerkracht heeft de inbreng van de kinderen verwerkt 
op één gezamenlijke bloem. Deze bloem werd aan de voorjaarstak in de vaas 
op onze identiteitstafel gehangen. 
 

Zo zijn wij samen op weg naar Pasen. 
Er zijn al heel wat voetstappen gezet. 
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live 

live stream 

Tel: 06-81053521 

Mail: heijnenron@gmail.com 

Uw specialist in 

videoverbinding en geluid 
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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   06-52473357 
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 
 

LET OP! voor deze intenties wordt gebeden tijdens de 
livestreamuitzendingen. Voor het uitzendschema zie blz. 8/9 
 

Zondag 5 april                          Palmpasen 
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, overl. 
ouders Teiken-Schulte en Ria Teiken, Truus Over-Meijer, Henderikus Herbers, 
Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, ouders de Groot-Kaiser, Sien en 
Frits Behrendt-Fischer en zus Anneke, Diny Hendriks, Renk Kuper, Hennie en 
Riet Deiman-Dekkers, Geert Harm Thole, Johannes Teiken en Maria Judith 
Twickler, Gerhard Geerdink, Lenie Bentlage-Tieben, Herman Heijnen, Taeke 
Graafsma, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen. 
 

Zaterdag 11 april                                                                             Paaswake 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno en Greet Timmer, 
Henderikus Herbers, Hendrik Wessel en Geertruida Wessel-Alberts, Renk 
Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Herman Heijnen en Annie Heijnen-
Greve, Geert Zaan en Maria Tekla Zaan-Albers, ouders Tubben-Buurman, 
overl. fam. Schepers-Zoelman, overl. fam. ter Veen-Borghuis, ouders Feringa-
Gustin, Herman Heijnen, Taeke Graafsma, ouders Koop en dochter Joke. 
 

Zondag 12 april                                                                             1e Paasdag 
Ouders Rolink-Huls en dochter Marianne, Greetje Schulte-Heller, Lucas 
Bolmer, Andries Harms en Helena Alida Harms-Ophof, Theo Deddens, overl. 
fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, 
ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, fam. Sturre-Schrör, overl. ouders 
Schulte-Schutte, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Jan 
Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne-Wessel, Albert en Herman Heijne, 
ouders en grootouders Wessel-Hempen, Pastoor van den Barselaar, Zuster 
Bernardo, Ina Schuur-Wilts, Henderikus Herbers, Willem en Herman Buurman, 
overl. ouders Ellermann-Schutte, Willem Hendrik Berends, Johan Herman 
Thole, ouders Thole-Kloppenburg, ouders Welling-Tieben, Renk Kuper, 
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, Gradus Welling, Gré van 
Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida 
Ellermann-Robben, Henk Scheven, Henk en Dinie Joosten-Hulleman, Geert 
Harm Thole, Hennie Bredek, levenden en overl. fam. Bredek-Hoffard, Geert 
Hendrik Mensen en Roelofje Mensen-Lange, Gerhard Geerdink, Henk Thole, 
Lenie Bentlage-Tieben, Tonny Bentlage, Theodor Bentlage en echtgenote, 
Grietje Bentlage-Tiekstra, Theodor Tieben en echtgenote, Grietje Tieben-de 
Jonge, Heinrich Theodor Langen, Theodoor Ahlers en Maria Katharina Ahlers-
Kragt en zoon Henk, ouders Koop en dochter Joke,  



Klaverblad  Emmer-Compascuum Pagina | 28 

ouders Bernardus Hoezen en Maria Susanna Hoezen, Roelfes, Maria 
Margaretha Ahlers-Hoezen, Gradus Welling en ouders Welling-Tieben, 
Herman Heijnen, Taeke Graafsma. 
 

Zondag 19 april 
Greetje Schulte-Heller, Andries Harms en Helena Alida Harms-Ophof, overl. 
fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina 
Wolthuis-Weghorst, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, ouders 
Tubben-Buurman, Herman Heijnen, Taeke Graafsma. 
 

Zondag 26 april 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Pastoor Franciscus Antonius Sturkenboom, Maria Wilhelmina 
Wolthuis-Weghorst, Enno en Greet Timmer, Hendrik Wessel en Geertruida 
Wessel-Alberts, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-
Mensink, Lenie Arling, Jan Geert Meijer, Henk Joosten (jaargetijde), Rika 
Harms-Schulte, Marlies Snuverink-Sturre, Herman Heijnen, Taeke Graafsma. 
 

Zondag 3 mei 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard 
Mensink, Truus Over-Meijer, ouders de Groot-Kaiser, Diny Hendriks, Johan 
Herman Thole, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Geert Harm 
Thole, Lenie Bentlage-Tieben, Herman Heijnen, Taeke Graafsma, en 
Gerardus Carolus Moes en Jozef Tieben. (Oorlogsgraven) voor ouders van 
ongedoopt gestorven kinderen. 
 

Zondag 10 mei                                                                               Moederdag 
Greetje Schulte-Heller, Andries Harms en Helena Alida Harms-Ophof, Theo 
Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, 
Jozef Sturre, Pastoor Franciscus Antonius Sturkenboom, Maria Wilhelmina 
Wolthuis-Weghorst, overl. ouders Teiken-Schulte en Ria Teiken, Hermann 
Spijker, ouders Caspers-Hoezen, ouders Welling-Tieben, Renk Kuper, Hennie 
en Riet Deiman-Dekkers, Gradus Welling, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert 
Meijer, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, 
Johannes Teiken en Maria Judith Twickler, Theodor Tieben en echtgenote, 
Herman Sturre, Geert Zaan en Maria Tekla Zaan-Albers, Thea de Jong-
Winkel, Herman Heijnen, Taeke Graafsma. 
 

Zondag 17 mei 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Henderikus Herbers, ouders 
Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Henk 
Scheven, Herman Heijnen, Taeke Graafsma. 
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Donderdag 21 mei                                                                        Hemelvaart 
Greetje Schulte-Heller, Andries Harms en Helena Alida Harms-Ophof, overl. 
fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Maria Wilhelmina Wolthuis-
Weghorst, Jan Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne-Wessel, Pastoor van 
den Barselaar, Zuster Bernardo, Ina Schuur-Wilts, Renk Kuper, Hennie en Riet 
Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida 
Ellermann-Robben, Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, Geert Hendrik 
Mensen en Roelofje Mensen-Lange, Herman Heijnen, Taeke Graafsma. 
 

Zondag 24 mei 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, fam. Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Renk 
Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Jan Geert Meijer, Rika Harms-
Schulte, Marlies Snuverink-Sturre, Herman Heijnen, Taeke Graafsma. 
 

Zondag 31 mei                                                                               Pinksteren 
Greetje Schulte-Heller, Lucas Bolmer, Andries Harms en Helena Alida Harms-
Ophof, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, overl. 
ouders Schulte-Schutte, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno en Greet 
Timmer, Gerard Mensink, Jan Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne-Wessel, 
Albert en Herman Heijne, ouders en grootouders Wessel-Hempen, Pastoor 
van den Barselaar, Zuster Bernardo, Henderikus Herbers, Willem en Herman 
Buurman, Hendrik Wessel en Geertruida Wessel-Alberts, ouders Caspers-
Hoezen, ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-
Dekkers, Ina Mensen-Ros, Gradus Welling, ouders Welling-Fehrmann, Jan 
Geert Meijer, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, 
Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, Hennie Bredek, levenden en overl. 
familie Bredek-Hoffard, Geert Hendrik Mensen en Roelofje Mensen-Lange, 
Gerhard Geerdink, Henk Thole, Herman Sturre, Geert Zaan en Maria Tekla 
Zaan-Albers, Herman Heijnen, ouders Koop en dochter Joke, Taeke 
Graafsma. 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

ma 06 apr t/m zo 12 apr Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 13 apr t/m zo 19 apr René Berendsen 0591-353630 
ma 20 apr t/m zo 26 apr Diny de Roo 0591-351697 
ma 27 apr t/m zo 03 mei José Wessel 06-27369058 
ma 04 mei t/m zo 10 mei Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 11 mei t/m zo 17 mei René Berendsen 0591-353630 
ma 18 mei t/m zo 24 mei Diny de Roo 0591-351697 
ma 25 mei t/m zo 31 mei José Wessel 06-27369058 
ma 01 juni t/m zo 07 juni Margriet Ahlers 0591-354093 
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LOCATIEBUREAU 
 

April  do 02 april Christa Schut Mei  do 07 mei Tilda Heine 
 do 09 april Tiny Hogenbirk  do 14 mei Christa Schut 
 do 16 april Tilda Heine  do 28 mei Tiny Hogenbirk 
 do 23 april Christa Schut    
 do 30 april Tiny Hogenbirk    

 

HET LOCATIEBUREAU IS OP ZATERDAG OPEN VAN 10.00 -12.00 UUR 
 

KERKSCHOONMAAK 
 

Groep 2 25 mei t/m 29 mei 
 

BLOEMVERSIERING 
 

Gr 4 Lena Mencke 
Maureen Nie 

30 maart t/m 12 april 
0591-349057 
0591-346365 

Gr 1 Siny Wilkens 
Magdalena Tiben 

13 april t/m 26 april 
0591-351081 
0591-353718 

Gr 2 Greetje Rengers 
Liezet Mouris 

27 april t/m 10 mei 
0591-354229 
06-49417006 

Gr 3  Mieke Tromp 11 mei t/m 24 mei 0591-354507 

Gr 4  
Lena Mencke  
Maureen Nie 

25 mei t/m 07 juni 
0591-349057 
0591-346365 

 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

Groep 1 13 april t/m 17 april 
Groep 2 27 april t/m 01 mei 

 

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.  
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. 
 

LEVER A.U.B. OP TIJD KOPIJ IN 
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Overleden 
Op 10 maart is, overl. onze parochiaan  

Johan Herman Hendrik Sturre 
Op vrijdag 13 maart was voor hem de avondwake waarna er 
gelegenheid was om het register te tekenen. 
De plechtige afscheidsviering was op zaterdag 14 maart in het 
crematorium in Emmen. 
 

Dat hij mag ruste in vrede. 
We wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies. 

******************************** 
Geboren 

Op 5 februari 2020 is geboren: 

Nové Anna Josépha Wesseling 
Dochtertje van Jorinde Wessel en Jeroen Wesseling 

en zusje van Lenn 
Veenhoeksweg 19, 7891 NW  Klazienaveen 

 

We wensen Jorinde, Jeroen en Lenn heel veel geluk 
met Nové. 

 

OPROEP 
 

Graag willen we nogmaals een oproep doen voor vrijwilligers die 1 of 2 keer 
per jaar onze medeparochianen willen bezoeken in de verzorging- en 
verpleeghuizen in de omgeving.  We weten dat deze parochianen het erg op 

prijs stellen om bezoek te ontvangen van onze 
parochie.  
Parochie/ kerk zijn we samen, daarom zoeken we 
parochianen die dat zouden willen doen.  
Als we met velen zijn dan hoef je maar één 
parochiaan te bezoeken. 
We hebben een lijst met parochianen in 

verzorgings- of verpleeghuizen, maar we horen het ook graag als u een 
medeparochiaan weet die een bezoek op prijs zal stellen.  
U kunt zich aanmelden om een parochiaan te bezoeken of doorgeven wie u 
denkt dat bezoekt moet worden door te bellen met: 

✓ Mariëlle Oost 06-52473357  
✓ Erik Meijer   06-51479189 

Of via de mail naar: lb.willehadus.mhvd@gmail.com  
We hopen dat we met elkaar laten zien dat we omzien naar elkaar. 
 

Locatieraad St. Willehadus 
 

FAMILIEBERICHTEN 

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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M.M. Bolmer-Hake Runde NZ 8 7881JE EC 5-4-1941 

W.C. Kaiser-Hölscher Runde NZ 155 7881JL EC 5-4-1936 

H.K.G.B.M. Neehoff Roswinkelerstraat 150 7895AS Roswinkel 5-4-1938 

J.H. Thole Kloosterweg 37 7881LG EC 11-4-1936 

M.H. Steenhuis-Alberts Kloosterweg 11 7881LE EC 22-4-1942 

R. Wolbers Hoofdkanaal OZ 70 7881CM EC 23-4-1937 

W.C.M. Peerdeman–Visser Westerdiep OZ 72 7881HE  EC  24-4-1939  

A. Wolbers-Dost Hoofdkanaal OZ 70 7881CM EC 26-4-1939 

R. Geerts Roswinkelerstraat 138 7895AS Roswinkel 1-5-1939 

A.M. op 't Ende-Musters Runde NZ 168 7881JL EC 8-5-1937 

G.M. Abeln-Schulte J. Abelnstraat 2 7881AH EC 11-5-1938 

J.G. Ahlers Hoofdkanaal OZ 34 7881CL EC 12-5-1937 

J.A.B. Möller Spil 41 7881BT EC 14-5-1944 

Zr.Johannita van 't Klooster Herenstraat 1 3811HC Amersfoort 15-5-1939 

H.T. van Doeveren Spoel 139 7881BN EC 16-5-1931 

J. Thole-de Groot Wikkel 26 7881BA EC 17-5-1943 

J.H. Mensen Twijn 4 7881BS EC 23-5-1945 

A.J.M. van Mensvoort-Klijs Westerdiep WZ 124 7881HK EC 23-5-1936 

T.M. van Roon Westerdiep OZ 100 A 7881HG EC 25-5-1937 

H.J. de Roo Kloosterweg 36 7881LG EC 27-5-1939 

A.M. Ramaker-Hof Lange Kavel 9 7881LP EC 28-5-1934 

 
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. 
 
 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 1 JUNI 

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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VERBONDEN…….. 
 

Beste medeparochianen, 
 

Nu de vieringen zijn komen te vervallen, hetgeen begrijpelijk is om het 
coronavirus in te dammen, moeten we onze verbondenheid op een andere 
manier laten zien. Want misschien wel meer dan anders is er in deze onzekere 
tijd behoefte om te laten zien en voelen dat we met onze zorgen niet alleen 
zijn.  We mogen ons verzekerd wezen dat de Heer ons altijd nabij is. Hij die 
met ons mee gaat, die ons kracht en bemoediging geeft in moeilijke tijden. 
 

We zullen de komende tijd als St Willehadusgemeenschap elkaar minder zien 
en ontmoeten en toch kunnen we solidair met elkaar zijn.  
Laat ons creatief zijn en zoeken naar mogelijkheden om mensen te 
ondersteunen die het moeilijk hebben, want in welke situatie u of jij ook bent, 
misschien in quarantaine, misschien zonder bezoek ontvangen. Misschien kun 
je niet op bezoek bij je vader of moeder, opa of oma laten we dan vooral voor 
elkaar bidden en laten we aan elkaar denken door eens te bellen of een kaartje 
te sturen. 
 

En laten we dankbaar zijn naar de mensen die hard moeten werken in 
risicovolle omstandigheden. Hun dienstbaarheid is een vorm van gebed en wij 
kunnen met ons gebed God vragen om kracht en bemoediging voor hen zelf 
en voor al het werk dat zij verrichten. 
 

Er zijn op dit moment veel veranderingen, ongewisse tijden en dat geldt ook 
voor u en onze St. Willehadusgemeenschap, we kunnen ons voorstellen dat 
u vragen heeft of dat u een gesprek wilt neem dan gerust contact met ons op.  
We zijn op zaterdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur telefonisch bereikbaar op 
0591-351351 of op andere tijden kunt u contact opnemen met: 
Diny Thole   06-23155557 
Marielle Oost  06-52473357 
Erik Meijer    06-51479189 
 

Laten we aandacht houden voor elkaar, ver weg en dichtbij, en mogen we ons 
altijd gedragen weten door Onze Lieve Heer en verbonden met ons aller 
moeder Maria, Hertogin van Drenthe.  
 

Vrede en alle goeds  
Locatie St. Willehadus 

Laten we juist nu, werkelijk Pasen vieren, 

omdat het gaat om het vieren van het Leven 

dat voortdurend opstaat ondanks alles. 
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VASTENACTIE 2020 “WERKEN AAN JE TOEKOMST” 
 

Het begon allemaal heel onschuldig en gewoon zoals het hoort, nou ja hier in 
Nederland hoort het zo. Ik ging met 3 jaar naar de peuterclub, nu ook wel 
voorschool genoemd’ en vanaf 4 jaar ging ik naar de basisschool.  
 

Iedereen deed dat, en in ons land zijn er allerlei voorzieningen waardoor ook 
iedereen de káns heeft om naar school te gaan. Al in groep 3 wist ik dat ik zelf 
ook juf wilde worden en daar leefde ik dan ook naartoe. Eerst nog even de 
HAVO afronden op het Hondsrugcollege in Emmen en dan direct door naar de 
PABO, ook gevestigd in Emmen. 
 

Alles om mijn droom te verwezenlijken was hier in de buurt, ik had het 
openbaar vervoer tot mijn beschikking en met een studiefinanciering kon ik ook 
nog eens gemakkelijk en snel mijn boeken kopen. Het enige waar ik mij druk 
om heb gemaakt was het feit of ik het wel zou kunnen, was ik wel slim genoeg? 
Zou ik de HAVO wel halen? En kon ik wel naar het HBO? En terwijl dat mijn 
enige angst was, is het hier in Nederland zelfs zo goed geregeld, dat ik ook 
daar niet bang voor had hoeven zijn. Want mocht het nou allemaal niet zijn 
gelukt, dan hebben we hier in ons 
koude kikkerlandje nog 100 
wegen die naar Rome, oftewel 
naar dat diploma leiden. Ik ben in 
2019 afgestudeerd en ik kon 
gelijk in Barger-Compascuum 
aan het werk, want ja, er is 
immers een lerarentekort, dus 
ook daar hoefde ik mij geen 
zorgen om te maken.  

 

 

 

 

En nu sta ik dan zelf voor groep 
3, de kinderen hebben de leeftijd 
waarop voor mij deze grote 
droom begon. Nu hoor ik mijn 
leerlingen zeggen dat ze ook juf of meester willen worden en dat is voor mij 
het moment dat ik mij besef hoe goed het hier in Nederland is geregeld!  
 

Wij mogen dromen en met een beetje hulp hier en daar kunnen wij bijna al 
onze dromen verwezenlijken! 
 

En terwijl ik daar nu zo over nadenk, denk ik ook gelijk aan het thema van de 
Vastenactie van dit jaar: ‘Werken aan je toekomst’.  
 

Iets dat voor ons nuchtere Nederlanders als iets zeer gewoons wordt ervaren, 
is ook iets wat ze in vele andere landen niet eens kennen! Er zijn nog steeds 
plaatsen in onze wereld waar onderwijs niet vanzelfsprekend is, waar kinderen 
nog steeds op het land helpen en niet in de schoolbanken zitten.  
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Deze kinderen zien het werken op het land als vanzelfsprekend, terwijl wij hier 
in Nederland mogen dromen over het worden van brandweerman, dierenarts, 
professioneel voetballer of toch juf. Laten wij met elkaar stil staan bij de kansen 
die wij hier allemaal krijgen en de kansen die vele andere kinderen, op andere 
plekken in de wereld niet eens krijgen. Laten wij ons steentje bijdragen, dat er 
ook voor hen kansen mogen komen, dat iedereen het recht krijgt om te werken 
aan zijn of haar toekomst!                                               Mariska Zwols 
 

VASTENACTIE 
 

Ook de kinderen van R.K.B.S de Hoeksteen werkten ijverig mee aan een 
goede opbrengst. Zo zet de jeugd zich in voor de toekomst 
van anderen.  Zij verfden potjes en vouwden tulpen. Het 
geeft een blij/ lentegevoel en tevens het gevoel van tot bloei 
komen. Zij hopen, net als wij dat de jongeren daar ook een 
vak mogen leren en dat ze naar een middelbare school 
kunnen gaan. Zodat ze een betere toekomst tegemoet 
kunnen gaan.  In ons vastenwinkeltje achter in de kerk kunt 
u dus ook de tulpenvaasjes van de kinderen kopen. Hoe fijn 
is het dat parochie en school zo samen kunnen werken. De stand voor de 
Vastenactie is op dit moment € 503,94. 

 

Op Palmzondag van 12.00 uur tot 15.00 uur is het mogelijk om uw vastenzakje 
en de vastendoosjes in te leveren. U kunt dan ook een palmtakje meenemen 
dat in de livestream-uitzending gewijd is. 
 

GEWIJZIGDE TIJDEN LOCATIEBUREAU 
 

Door een aantal wijzigingen in de bezetting van het 
locatiebureau is besloten om met ingang van april 
de maandag als openingstijd te laten vervallen. 
Vanaf 1 april is het locatiebureau geopend op:  
 

✓ Donderdagmorgen van 11.00 uur-12.00 uur  
✓ Zaterdagmorgen van 10.00 uur -12.00 uur.  

 

Dank aan de locatiebureau-medewerksters die zich zoveel jaren ingezet 
hebben en nu om verschillende redenen moeten stoppen. Ook dank aan 
degenen die zich in blijven zetten en die op donderdag aanwezig zullen zijn 
op het locatiebureau. 
 

BEDANKT! 
 

Hartelijk dank voor de vele beterschapswensen 
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn 
revalidatie thuis. Hoop binnenkort weer aan de 
parochiële activiteiten deel te kunnen nemen. 

Vriendelijk gegroet, Wim van Uem 
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 NACHTELIJKE AANBIDDING 
 

In onze Willehaduskerk is ‘s avonds op Witte Donderdag vanaf 
20.00 uur tot middernacht, de Nachtelijke Aanbidding.  
Ieder half uur wordt gebeden voor uw opgegeven persoonlijke 
intenties  
Tussen 22.30 en 23.00 uur is er een half uur stilte.  
  

U kunt uw persoonlijke intenties dit jaar alleen inleveren 
door een e-mail te sturen naar lb.willehadus.mhvd@gmail.com  
 

KRUISWEG EN BLOEMEN VOOR KRUISVERERING 
 

Op Goede vrijdag wordt de Kruisweg uitgezonden via livestream  
om 15.00 uur. Zie ook het uitzendschema voorin het Klaverblad. 
Dit jaar kunt u bloemen (bij voorkeur witte en gele bloemen) voor de kruishulde 
brengen op: Goede Vrijdag van 16.00 uur tot 18.00 uur. 
U bent dan ook van harte welkom om te bidden of een kaarsje aan te steken.  

 

Alvast hartelijk dank! 
 

GOEDE VRIJDAG KRUISHULDEVIERING 
 

Op Goede Vrijdag is er om 20.30 uur een kruishuldeviering voorbereidt door 
de jongeren in samenwerking met ‘Jesus Freaks’ en deze is te volgen via de  
livestream. Zie ook het schema op blz. 8/9 van dit Klaverblad. 
 

Vier jaar geleden hebben de jongeren deze viering ook in onze kerk gehouden 
en daarom kunnen we het u zeker aanbevelen om naar deze viering te kijken. 
Het is een indrukwekkende viering met prachtige zang en de jongeren nemen 
ons mee in het lijdensverhaal.  
 

PAASWAKE EN 1E PAASDAG 
 

Via de livestream uitzending is het mogelijk om toch samen de Paaswake te 
vieren en wel op zaterdagavond 11 april om 20.30 uur. En ook 1e Paasdag 
kunnen we op deze manier samen vieren op zondag 12 april om 10.00 uur. 

 

EMAILADRESSEN LOCATIE 
 

Onlangs was er wat onduidelijkheid over welk emailadres van de locatie je 
wanneer moet gebruiken, daarom hier een korte toelichting. Alle vragen die 
betrekking hebben op het locatiebureau, zoals misintenties, dopen, 
huwelijk, het opgeven voor vrijwilligersgroep en m.b.t. parochieblad kunnen 
naar dit emailadres gestuurd worden: lb.willehadus.mhvd@gmail.com  
Vragen voor locatieraad, zoals vragen over kerkhof, gebouwen, financiën 
kunnen via het emailadres: willehadus.mhvd@gmail.com Naar dit 2e mailadres 
kunnen ook vragen die besproken moeten worden in de locatieraad m.b.t. 
diaconie, catechese, liturgie en parochieopbouw en facturen. 

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


Klaverblad  Klazienaveen Pagina | 39 

GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

LET OP! voor deze intenties wordt gebeden tijdens de 
livestreamuitzendingen. Voor het uitzendschema zie blz. 8/9 
 

Zondag 5 april                                                                               Palmpasen 
Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Jan Koop en 
Lies Koop-Schepers en zoon Gerard Koop, Sophia Maria Magdalena van der 
Werf-Tieben en Henk van der Werf, overl. ouders Siewes-Heijnen, Lubertus 
Beukers en Maria Magretha Hemel en Johannes Hermannus Hemel en over.l 
fam., Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus Plas, 
overl. ouders Plas-Rolfes, Anna Helena Loves-Schoemaker, Peter Johannes 
Jacobus Overberg. 
 

Zaterdag 11 april                                                                             Paaswake 
Johanna Maria Post-Lankhorst en kleinzoon Joppe, Joop Wübkes, overl. 
ouders Heijnen-Wittendorp, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en 
Henk van der Werf, Tinus Peters en Tinie Peters-Grol, Hendrikus Lankhorst 
en Maria Helena Lankhorst-Falke en fam., Gerhardus Albertus Plas, Herman 
Gerard Tieck en fam., overl. ouders Veringa-Kolmer, ouders Arling-Peters en 
overl. kinderen, Gerard Haverkort, Peter Johannes Jacobus Overberg. 
 

Zondag 12 april                                                                                      Pasen 
Pastoor Middelkoop, Jan Koop en Lies Koop-Schepers en zoon Gerard Koop, 
Anna Tecla Tappel-Loves, Pastoor Swart, Maria Catharina Speller-Siekman, 
Harm Kolmer, overl. ouders Siewes-Heijnen, Angela Dina Ellerman en Steffen 
Groen, Jan Roufs, Maria Regina Heller-Wehkamp, Bennie Heidotting en Griet 
Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus Plas, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, 
overl. ouders Plas-Rolfes, Anna Angela Menzen-Kappen en overl. fam., Anna 

Helena Loves-Schoemaker. Peter Johannes Jacobus Overberg. 
 

Zondag 19 april 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Johan 
Bernard Cosse en Maria Margraretha Hoffard en zoon Bennie en schoonzoons 
Joop en Bennie, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van 
der Werf, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus 
Plas, Peter Johannes Jacobus Overberg. 
 

Zondag 26 april 
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, overl. 
ouders Tenfelde-Prinsen en overl. kinderen, 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, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-
Peters, Gerhardus Albertus Plas, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, Peter 
Johannes Jacobus Overberg. 
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Zondag 3 mei 
Overl. ouders Heijnen-Wittendorp, Sophia Maria Magdalena van der Werf-
Tieben en Henk van der Werf, overl. ouders Bruins-Arling, Toon Loves en 
Annie Loves-Tholen en overl. fam. Loves en Tholen, Maria Regina Heller-
Wehkamp, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus 
Plas, Peter Johannes Jacobus Overberg. 
 

Zondag 10 mei                                                                               Moederdag 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Gerard 
Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Mannus Plas 
en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Jan Koop en Lies Koop-
Schepers en zoon Gerard Koop, Johan Bernard Cosse en Maria Margraretha 
Hoffard en zoon Bennie en schoonzoons Joop en Bennie, overl. ouders 
Tenfelde-Prinsen en overl. kinderen, Maria Catharina Speller-Siekman, Annie 
Wittendorp-Kloppenburg, overl. ouders Heijnen-Wittendorp, overl. ouders 
Muller Wesseling, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van 
der Werf, Margaretha Aleida Kolmer-Kramer, Maria Regina Heller-Wehkamp, 
Lubertus Beukers en Maria Magretha Hemel en Johannes Hermannus Hemel 
en overl. fam., Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhardus 
Albertus Plas, Anna Angela Menzen-Kappen en overl. fam., overl. ouders 
Veringa-Kolmer, Peter Johannes Jacobus Overberg. 
 

Zondag 17 mei 
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, Peter Johannes Jacobus 
Overberg. 
 

Donderdag 21 mei                                                                        Hemelvaart 
Joop Wübkes, Maria Regina Heller-Wehkamp, Gerhardus Albertus Plas, Peter 
Johannes Jacobus Overberg. 
 

Zondag 31 mei                                                                        1e Pinksterdag 
Overl. ouders Heijnen-Wittendorp, Sophia Maria Magdalena van der Werf-
Tieben en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, 
Gerhardus Albertus Plas, overl. ouders Veringa-Kolmer, Pastoor Middelkoop, 
Jan Koop en Lies Koop-Schepers en zoon Gerard Koop, Pastoor Swart, Joop 
Wübkes, Jo en Grietje Wesseling-van Os en zoon Benny, Harm Kolmer, 
Angela Dina Ellerman en Steffen Groen, Jan Roufs, Maria Regina Heller-
Wehkamp, Gerhardus Albertus Plas, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, Peter 
Johannes Jacobus Overberg. 
 

FELICITATIES 
 

 

Wij willen allen die de komende periode iets te 
vieren hebben,  

namens de parochie, van harte feliciteren. 
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KOSTER VAN DE WEEK 
 

30 mrt.  t/m 05 april M. Koop 0591-312241 
06 april t/m 12 april J. Lohuis 0591-313286 
13 april t/m 19 april H. Beukers 0591-315725 
20 april   t/m 26 april A. Peters 0591-313627 
27 april t/m 03 mei M. Koop 0591-312241 
04 mei t/m 10 mei J. Lohuis 0591-313286 
11 mei t/m 17 mei H. Beukers 0591-315725 
18 mei t/m 24 mei A. Peters 0591-313627 
25 mei t/m 31 mei M. Koop 0591-312241 
 

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.  

 

FAMILIEBERICHTEN 

 
Op 29 februari is overleden 

Anna Helena Loves-Schoemaker 
93 jaar, Herenstreek 152 

 
Op 16 maart is overleden 

  Peter Johannes Jacobus Overberg 
  34 jaar, Zwichtstraat 5 

 
We wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies. 

 

WIJZIGING IN HET BEHEER VAN DE LEDENADMINISTRATIE 
 

Eén van de onderdelen van de fusie is dat de ledenadministratie centraal 
geregeld wordt. Dit gebeurde in Navision en gebeurt nu in DocBase.  
DocBase staat per parochie slechts één persoon toe die wijzigingen kan 
doorvoeren in het systeem. Verder is het zo geregeld dat er per locatie slechts 
één persoon een “leesfunctie” kan krijgen. Deze leesfunctie was voor 
Klazienaveen voorbestemd aan Bertha Hemme. Bertha heeft jaren ( meer dan 
45 jaar) de leden administratie naar volle tevredenheid beheerd.  
Alle wijzigingen werden door haar ingevoerd. Alle informatie die een 
werkgroep nodig was kon men bij Bertha verkrijgen.  
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Tijdens het overzetten van de leden naar DocBase zijn er door Bertha ook 
avonden gevuld met controle van het systeem om zeker te zijn dat alle leden 
correct vermeld werden. Al met al heeft Bertha er in de loop der jaren heel veel 
tijd in gestoken. 
 

Nu de administratie in DocBase gebeurd en Bertha geen wijzigingen meer kan 
doen, zijn haar werkzaamheden t.a.v. de ledenadministratie weggevallen. De 
locatieraad wil Bertha heel hartelijk bedanken voor haar inzet gedurende vele 
jaren waarin zij altijd op zeer accurate wijze haar administratieve taken 
vervulde. 
 

Het “leesrecht “ in DocBase is overgezet naar Ria Bakker, lid van de werkgroep 
Omzien naar Elkaar. Deze werkgroep maakt gebruik van de ledenadministratie 
voor verjaardagen en bij het overlijden van parochianen. 
 

Wilt u informatie over, of een wijziging doorgeven aan de ledenadministratie 
dan kunt u dat doen via de mail: leden.mhvd@gmail.com  
of via de parochietelefoon 06-51751592. 

Namens de locatieraad, 
Frederikus Kuper 

 

BELANGRIJKE CONTROLE 
 

We hebben de laatste tijd een paar keer berichten gekregen dat parochianen 
denken dat er kerkbijdrage wordt betaald, maar dit in werkelijkheid niet 
gebeurd is. Nabestaanden worden hier hard mee geconfronteerd op het 
moment dat er een gezinslid overlijdt en de rekening van de uitvaart op tafel 
komt te liggen. Indien dan niet kan worden vastgesteld dat er kerkbijdrage voor 
de overledene is betaald, krijgt men geen korting op de rekening en moet het 
volle bedrag betaald worden. Dit is uiteraard voor alle betrokkenen een 
vervelende situatie. 
 

Het is voor onze budgethouder niet mogelijk, mede door de centrale 
ledenadministratie, om van iedere parochiaan te controleren of er kerkbijdrage 
betaald wordt of niet. 
Daarom wil ik u vragen om zelf te controleren of de kerkbijdrage die u wilt 
betalen ook daadwerkelijk van uw rekening wordt afgeschreven. (U weet dat 
het drempel bedrag € 60,= per ingeschrevene is). 
 

Daar er voor ieder persoonlijk bijdrage betaald moet worden, graag extra 
controleren of dit ook daadwerkelijk gebeurt. Mocht dit niet zo zijn, dan wil ik u 
echt aanraden om te zorgen dat de kerkbijdrage voor alle jaren dat het niet 
betaald is, te regelen en alsnog te betalen.  
 

Het wel of niet betalen is uiteindelijk uw eigen verantwoording. Ook indien u 
een automatische incasso hebt afgegeven bent u er zelf verantwoordelijk voor 
dat de bedragen ook daadwerkelijk van uw bankrekening worden 

mailto:leden.mhvd@gmail.com
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VERANDERINGEN I.V.M. CORONAVIRUS 
 

Beste parochianen, de wereld staat op dit moment op zijn kop, bijna 
dagelijks zijn er nieuwe maatregelen, met als gevolg vele wijzigingen in 
vieringen en activiteiten die gepland stonden, daarom vragen we u om 
vooral blz. 5 en daaropvolgende pagina’s door te lezen. 
 

We houden u zo goed mogelijk op de hoogte via de website 
mariahertoginvandrenthe.nl en mail 

 

Voor Pinksteren komt er een nieuw Klaverblad uit voor in dit blad staat de 
inleverdatum voor kopij. 
 

overgeschreven naar de bankrekening van de kerk. Samen met u proberen we 
op deze manier de administratie van de parochie te verbeteren.  
Tot slot nog dit: Bij de laatste actie kerkbalans hebben we van een aantal 
parochianen de bijdrage met volledig ingevulde formulieren terugontvangen. 
Deze bedragen zullen in dat geval ook op uw naam geboekt worden. Er zijn 
echter ook parochianen die contant geld hebben gegeven zonder daarbij hun 
naam en adres te vermelden. U zult begrijpen dat we deze bedragen dan ook 
niet meetellen als kerkbijdrage voor de gever. 
Heeft u vragen over dit onderwerp kunt u altijd bellen met de 
parochietelefoon 06-51751592 of mailen met leden.mhvd@gmail.com 
Geloven is goed, maar soms moet je controleren. 

Met vriendelijke groet 
Frederikus Kuper, voorzitter locatieraad 

 

ACTIE POTGROND HEEL GOED VERLOPEN 
 

Evenals voorgaande jaren hebben we ook dit jaar de verkoopactie van 
potgrond met elkaar weer tot een succes gemaakt. Het weer zat ons geweldig 
mee. Omdat het ’s nachts gevroren had, was het eerst een beetje koud, maar 
later in de morgen was het heel goed te doen. We hebben meer zakken 
verkocht dan vorig jaar, Dit jaar hebben we 720 zakken besteld en allemaal 
binnen 4 uur verkocht.  
 

We hebben wederom transportbedrijf Wittendorp bereid gevonden om een 
vrachtauto ter beschikking te stellen. Dit tegen een vergoeding voor de 
brandstof. Hierbij hartelijk dank aan de heer Wittendorp en dank aan de 
chauffeur, de heer Dillerop, voor de geboden hulp. 
 

De opbrengst voor dit jaar is € 890,60. Dit is een heel mooi bedrag wat zal 
worden bijgeschreven op de rekening van onderhoud kerk. Allen hartelijk 
bedankt voor dit prachtige resultaat. Natuurlijk ook de mensen bedankt die 
belangeloos hun inzet hebben gegeven bij het rondbrengen van de zakken. 
We hopen volgend jaar weer op u te kunnen rekenen. 

Frederikus Kuper 
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Doorndistel 16 

Klazienaveen 

Tel: 0591-312223 
www.woonsfeerheine.nl 

 
 

 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

  

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 

http://www.woonsfeerheine.nl/
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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 
 
KOSTEN MISINTENTIE: € 6,00  

ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA 

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


Klaverblad  Zwartemeer Pagina | 46 

GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

LET OP! Voor deze intenties wordt gebeden tijdens de 
livestreamuitzendingen. Voor het uitzendschema zie blz. 8/9 
 

Zondag 05 april                                                                             Palmpasen 
Gré Schoonbeek-Lambers, Engel Lubben-Lippold en fam. Lippold Schnöink, 
Lies Peters, Joop Lambers, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman,  
Lies Brüning-Bolmer. 
 

Zondag 12 april                                    Pasen 
Sientje Kolmer-Heidotting, Herman en Triena 
Wubbels-Valke, Mia Santing-Abeln, Gerrit en Triena 
Louwes, pa en ma Fühler-Bernsen, Hennie en Lies 
Bruins-Linneman, Bennie en Sientje Bruins, Willem 
Strijker, ouders Immink-Kolmer en zonen Geert en 
Harrie, Johannes Hendrikus Prenger en Theresia 
Euphemia Prenger-Linneman, ouders Linneman-
Heine, ouders Prenger-Tapper, ouders Tieck-Rocks en kinderen, ouders 
Siebum-Nusse, Lies Peters, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman, Hennie 
Rass, Herman Lambers en ouders Fischer v/d Aa en tevens voor een Goede 
afloop, Berry Schepers, ouders Conen-Thöne, Lies Brüning-Bolmer.  
 

Zondag 19 april 
Harm en Annie Heidotting-Peters, Engel Lubben-Lippold en fam. Lippold 
Schnöink, Johan Peters en schoondochters, ouders Siebers-Siebum en zoon 
Herman, Lies Brüning-Bolmer. 
 

Zondag 26 april 
Sientje Kolmer-Heidotting, pa en ma Post, ouders Oortmann-Peters,  
ouders Siebers-Siebum en zoon Herman, ouders Lambers-Roufs,  
Lies Brüning-Bolmer. 
 

Zondag 3 mei 
Ouders Tieck-Rocks en kinderen, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman, 
Berry Schepers. 
 

Zondag 10 mei                                                                               Moederdag 
Harm en Annie Heidotting-Peters, Herman en Triena Wubbels-Valke, pa en 
ma Fühler-Bernsen, Gré Schoonbeek-Lambers, Mia Santing-Abeln, pa en ma 
Post, Engel Lubben-Lippold en fam. Lippold- Schnoick, Lies Peters, Johan 
Peters en overleden families Peters en Arling, Lea Peters en Alie Vos. 
 

Zondag 17 mei 
Lies Peters. 
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Zondag 24 mei 
Herman Lübbers en kinderen, Engel Lubben-Lippold en fam. Lippold-Schnoick 
 

Zondag 31 mei                                                                               Pinksteren 
Pa en ma Fühler-Bernsen, Gré Schoonbeek-Lambers, Mia Santing-Abeln, 
Hennie en Lies Bruins-Linneman, Bennie en Sientje Bruins, ouders Tieck-
Rocks en kinderen, Lies Peters. 
 

AANVRAGEN VAN MISINTENTIES 
 

Wilt u graag misintenties doorgeven voor één of meerdere vieringen tijdens 
de livestream vieringen? Dan kunt u mailen naar 
lb.antoniusvanpadua.mhvd@gmail.com of in een envelop in de brievenbus 
van de kerk doen. 
 

Er zijn nogal eens vragen over wat kost één misintentie, de kosten hiervoor 
zijn  € 6,00. 

Locatieraad H. Antonius van Padua 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

30 mrt t/m 04 apr Tiny Smit 0591-313472 
05 apr   Jan Siebers 0591-313282 
06 apr t/m 12 apr Jan Knol 0591-316578 
13 apr t/m 19 apr Jan Siebers 0591-313282 
20 apr t/m 26 apr Tiny Smit 0591-313472 
27 apr t/m 03 mei Jan Knol 0591-316578 
04 mei t/m 10 mei Jan Siebers 0591-313282 
11 mei t/m 17 mei Tiny Smit 0591-313472 
18 mei t/m 24 mei Jan Knol 0591-316578 
25 mei t/m 31 mei Jan Siebers 0591-313282 
 

GEEN ACTIVITEITEN 
 

Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus, 
zijn in de locatie Heilige Antonius van Padua geen activiteiten tot 1 juni. 

Ook het locatiebureau is tot 1 juni gesloten. 
 

BLOEMVERSIERING 
 
 

 
 

  

 
 
 
 

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

  Beatrix Scheepbouwer  

mailto:lb.antoniusvanpadua.mhvd@gmail.com


Klaverblad  Zwartemeer Pagina | 48 

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 
 
 

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   
                         

FAMILIEBERICHTEN 

   
  Overleden 

Op 9 maart 2020 

Maria Elizabeth Brüning – Bolmer 
Lies 

 

De Paldert 7,  7891 SJ Klazienaveen 
In de leeftijd van 83 jaar 

 

                                       Dat zij mag rusten in vrede 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR 



Klaverblad  Zwartemeer Pagina | 49 

 

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 
 

Dit stukje geschreven is voor de laatste, verregaande 
maatregelen, die het bijwonen van een viering verbieden. 
Daarom is de informatie over de vieringen niet helemaal 
juist. Kijk voor de laatste ontwikkelingen op onze website 
of op Facebook. 
 

Het zijn bijzondere tijden door het Corona virus. In de kerk zijn er ook al door 
de bisschoppen regels afgekondigd voor de vieringen in de kerk. Geen 
wijwater meer in de wijwaterbakjes, geen hand geven met de vredeswens, 
geen hostie op de tong en de communie alleen laten uitreiken door de 
celebrant.  

Vandaag werd een samenkomst van meer dan 100 personen verboden door 
ons kabinet. Die laatste maatregel is tot 1 april voorlopig.  

Als dat op 1 april wordt ingetrokken hebben we daar met de paasvieringen 
geen probleem mee, wat betreft het aantal kerkgangers. Wat dat laatste 
betreft: Er worden in het weekend van 22 en 29 maart in opdracht van de 
onderzoeksinstantie Kaski tellingen gedaan van het aantal kerkgangers in de 
weekendvieringen in de Rooms Katholieke kerk in Nederland. De telling moet 
door de plaatselijke locaties zelf worden gedaan en doorgegeven aan Kaski. 
Ik heb even op hun site gekeken hoe het verloop is de laatste jaren. In 2003 
waren er 385.675 kerkgangers in een weekend. In 2018 waren dat nog 
153.800. Uitschieters zijn de paasdagen en vooral de kerstvieringen. Bij de 
kerstvieringen van 2007 kwamen nog 1.789.000 kerkgangers. Van latere jaren 
was dit niet aangegeven. In onze locatie komen er regelmatig in een weekend 

25 à 30 mensen naar de kerk (inclusief koor). Daar staat tegenover dat in de 

doordeweekse eucharistieviering in de parochiezaal er meestal tussen        de 
15 en 20 personen aanwezig zijn. Ditzelfde aantal komt ook naar de 
maandelijkse ouderenvieringen. 

*) Inmiddels is op 13 maart een mededeling van het bisdom gekomen dat alle 
vieringen in de weekenden in maart niet meer gehouden zullen worden. De 
ouderenvieringen gaan ook niet meer door in maart, maar de doordeweekse 
eucharistievieringen bij ons op de dinsdagavond gaan wel door. Echter niet in 
de parochiezaal maar in de kerk. Op zaterdagavond had ik kosterdienst en had 
ik de deur van de kerk opengesteld om mensen die geen weet hadden dat er 
geen dienst zou zijn op te vangen en ze de gelegenheid te bieden om een 
kaarsje op te steken. Er kwamen drie parochianen die het niet wisten.   Ze 
namen de boodschap aan en hebben nog een kaarsje opgestoken. 



Klaverblad  Zwartemeer Pagina | 50 

In februari heeft u een envelop ontvangen voor uw bijdrage aan de Actie 
Kerkbalans 2020. Voor velen was deze envelop verwarrend, want ze hadden 
in december ook al een envelop ontvangen voor de kerkbijdrage 2020. Maar 
de Actie Kerkbalans is bedoeld voor een extra bijdrage naast de kerkbijdrage 
van € 60 per persoon. Inmiddels zijn de bedragen van de retour ontvangen 
enveloppen en de bankoverschrijvingen geteld en de teller staat op ongeveer 
€ 3.200. Daar zijn we als locatie heel blij mee. Want de ontvangen kerkbijdrage 
is een stuk lager dan enkele jaren terug. Gelukkig hebben we op zondag 28 
juni onze jaarlijkse Locatiecontactdag waarmee die werkgroep ook een flink 
bedrag hoopt binnen te halen voor met name onderhoud van ons kerkgebouw. 
Als u thuis nog hele mooie spullen hebt die alleen maar in de weg staan op  
zolder is het misschien een goed idee om die spullen ter beschikking te stellen 
voor de Locatiecontactdag. U heeft nog even tijd om erover na te denken. 
 
Inmiddels is de onderhoudsgroep op het kerkhof weer begonnen met hun 
wekelijkse schoffel - en harkwerkzaamheden. En onkruid is er ook met koud 
en slecht weer. Het gras op het voorterrein bij het kerkhof is ook alweer 
gemaaid door Jo Bruins. En de tuin rond de kerk ligt er ook weer piekfijn bij. 
Alvast dank voor jullie inzet. En die dank is er natuurlijk voor alle vrijwilligers, 
want jullie zijn enorm belangrijk. 
In de kerk zelf is er ook iets aangepast. Er zijn namelijk twee leuningen 
geplaatst langs de treden van het priesterkoor. Niet iedereen vond het passen 
bij de uitstraling van het priesterkoor, maar het is niet zonder reden gedaan. 
Dit was van belang voor enkele vrijwilligers die moeilijk zonder steun de treden 
op kunnen gaan. En vrijwilligers willen we graag vasthouden. En dat lukt 
helaas niet altijd. Want ik heb vernomen dat de dirigent van The Young People, 
Richard Valentin, gaat stoppen. En een opvolger heeft zich nog niet 
aangemeld. Ik hoop dat er snel iemand komt die de taak van Richard gaat 
overnemen, want het zou zonde zijn als daardoor het koor gaat verdwijnen. 
Dus als u interesse heeft of iemand weet meldt dat dan bij het koor of de kerk. 
Het aantal parochiebladen dat bezorgd wordt is de laatste keer behoorlijk 
ingeperkt. Dat heeft te maken met het feit dat sommigen het blad niet meer op 
prijs stelden of met geen enkele bijdrage onze locatie wensen te 
ondersteunen.  

Mocht u het parochieblad toch graag willen ontvangen of weet u iemand die 
dit graag zou willen neem dan contact op met de locatieraad. 

Zoals gebruikelijk weer als slot een spreuk of gezegde.  
Dit keer van Martin Luther. 
 "Ik heb vele dingen in mijn handen gehouden en ben ze allemaal kwijt geraakt; 
maar wat ik in de handen van God heb geplaatst, dat bezit ik nog steeds".  
              

JS 
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Zondag 28 juni 2020 

LOCATIECONTACTDAG  ZWARTEMEER 
 

Heeft u deze datum 
 al genoteerd in uw agenda?  

 
Namens de locatieraad “H. Antonius van Padua” organiseren we als 
kerkgemeenschap ieder jaar op het kerkplein voor de Verrijzeniskerk  

een ontmoetingsdag voor een ieder. 
 

 

Thema van deze dag:     JEZUS OP DE EERSTE PLAATS?                   
(Staat Jezus op 2e plan of laten we God en zijn kerk in Zwartemeer verdwijnen) 
 

We organiseren voor u weer de bekende leuke activiteiten en een heuse 
rommelmarkt.  
 

Ook zal de accordeongroep  
weer enkele optredens verzorgen 

 

Hoogtepunt van deze dag is: de 
Eucharistieviering om 10.00 uur, 

ook met als thema: 
 

Jezus op de eerste plaats? 
 

 

“Wie zijn leven vindt, zal het verliezen 
 en wie zijn leven verliest om 
Mijnentwil, zal het vinden.” 

 
Heel fijn is dat onze 3 koren hebben toegezegd de viering liturgisch met zang 
te zullen ondersteunen.                                                

 
 

Om zoveel mogelijk weer “verkoopbare” spullen te verzamelen voor 
de rommelmarkt heeft de werkgroep besloten u de mogelijkheid te 

bieden om uw gebruikte artikelen in te leveren bij de kerk. 
Ook zijn knuffels en bloemschalen welkom. 

 
 

 
 
 

LOCATIECONTACTDAG 
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Duurzaamheid door hergebruik gebruiksgoederen. 
Zeer milieuvriendelijk. 

 
 
 
 
 

 
U kunt een afspraak maken voor het inleveren van herbruikbare spullen 

met: 
Johan Peters Vl. van Echtenskanaal nz 15   

tel: 06-29137799 

 
Begin april start de grote verloting, SVP laat de aanbieders van loten niet in 
de kou staan. De organisatie is ook van plan “eigen” gebakken koeken, 
koekjes, taartjes, cakes etc. te gaan verkopen. Bent u bereid om een of 
meerdere “eigen” baksels te maken voor onze markt dan kunt u zich opgeven 
bij 1 van de leden van onze werkgroep “parochiecontactdag” 

 

God zij dank  
Thea Lohuis, Bert Kiers, Mieke Schepers, Ria Bruinsma en Paul van Olffen  

 
 

 
Vrijdag 17 april OUD PAPIER 

staat er weer een container 
voor oud papier bij 

de basisschool De Banier 
De Blokken 16 

 
 
 
 

Ondanks de lastige tijd 
willen we 
u toch een 

Zalig Pasen wensen 
 

 

DE BANIER 



Klaverblad  Zwartemeer Pagina | 53 

 

 Het Paastriduüm – één lange liturgie  
“Met de pastoor.” Ik pak de telefoon op en krijg een jonge 
vrouw aan de telefoon. “Ik heb een vriend en wij willen 
graag volgende jaar op vrijdag 10 april trouwen. Kan dat?” 
Ik kijk in mijn agenda: 10 april is op Goede Vrijdag! Mijn 
antwoord aan haar is een teleurstelling, want ze hebben 
het gemeentehuis en de feestzaal al min of meer 

besproken. Het lukt me om het huwelijk op een andere geschikte datum te 
krijgen, maar ik moet wel wat argumenten uit de kast halen.  
 

De viering van Pasen is zo bijzonder, omdat we er drie dagen over doen: het 
zgn. Paastriduüm. Het mysterie van Christus’ leven, sterven, en verrijzen wordt 
over meer vieringen uitgespreid. Dat ene mysterie is zó rijk, dat we 
verschillende aspecten en emoties een plaats kunnen geven. We beginnen 
met het vriendenmaal van Jezus en zijn apostelen, de angst en arrestatie door 
het verraad van Judas. Daar staan we bij stil op de avond van Witte 
Donderdag. Goede Vrijdag staat in het teken van Jezus’ lijden, zijn 
eenzaamheid, zijn pijn en lijden en sterven aan het kruis. En dan komt de stilte 
van het graf: Stille Zaterdag. Dat is ook de dag van hoop, want Jezus had 
gezegd – zonder dat we het goed hadden begrepen – dat Hij op de derde dag 
zou verrijzen.  
 

Dat het Paastriduüm eigenlijk één viering is, blijkt hieruit dat Witte Donderdag 
zonder zegen wordt afgesloten en in stilte eindigt, en dat de viering op Goede 
Vrijdag in stilte begint en ook weer stil eindigt. Pas op het einde van de 
Paaswake wordt weer plechtig de zegen gegeven.  
 

We concentreren ons op Jezus’ dood en verrijzenis. In deze drie dagen vieren 
we geen doopsels, vormsels, huwelijken en jubilea. Een uitvaart – als die niet 
tot na 2e paasdag uitgesteld kan worden – vieren we als gebedsdienst en 
zonder H. Communie. Het bidden van de kruisweg als volksdevotie op Goede 
Vrijdag kan uiteraard wel , maar allerlei andere devoties pikken we pas na 
Pasen weer op.  
 

Ik hoop dat u tijdens het Paastriduüm de dood en verrijzenis van Jezus kunt 
meebeleven. Zalig Pasen.  

 
+ 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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We leven in een bizarre tijd nu de Coronacrisis ernstig ingrijpt in ons dagelijks 
leven. Alle evenementen en bijeenkomsten zijn inmiddels afgelast, het centraal 
eindexamen gaat niet door, de Olympische Spelen evenmin, we moeten een 
afstand van 1,5 m tot elkaar in acht nemen, de horeca en sommige winkels 
zijn gesloten, enzovoort. Iedereen krijgt huisarrest. Wie had dit kunnen 
denken! We kennen wel situaties uit het verleden dat oorlogen, epidemieën en 
hongersnood de samenleving ontwrichtten, maar dat het in onze tijd ook nog 
zou kunnen gebeuren! Ik had het me een paar weken geleden niet kunnen 
voorstellen. 
 
Velen van u, ikzelf ook, zijn meer dan ooit aan huis gekluisterd, zeker de 
zieken, ouderen en kwetsbaren onder ons. Als familieleden of vrienden 
verblijven in het ziekenhuis, komt het virus ineens heel dichtbij. Dat kan bang 
maken. We proberen thuis te werken en we zullen ons in kleine kring bezig 
moeten zien te houden. Het negatieve is soms ook positief. Ik zie en hoor over 
creatieve sociale contacten. In filmpjes via de telefoon of app wordt ook 
medeleven en plezier gedeeld. Ondertussen wordt het leven wel saaier, en het 
einde is nog niet in zicht. Ook in economisch opzicht hebben we nog het een 
en ander te verwachten. Ik ben vooral bezorgd om de kleine zelfstandigen en 
de ZZP’ers. Er waart een onzichtbare vijand rond, een besmettelijk virus. 
 
Ook ons kerkelijk leven valt stil. De maatregelen die we als kerken hebben 
genomen grijpen diep in. Het raakt ons persoonlijk. Er gebeuren op kerkelijk 
terrein dingen die ik niet voor mogelijk had gehouden: priesters lezen privé de 
mis, het uitreiken van de H. Communie is nagenoeg onmogelijk geworden, de 
Goede Week kan niet publiekelijk worden gevierd, er wordt weer gesproken 
over ‘geestelijke communie’ als alternatief voor het ontvangen van het H. 
Brood tijdens de eucharistieviering. 
 
En toch durf ik te zeggen: “De Heer is verrezen. De Heer is wáárlijk verrezen.” 
Dit historische gegeven blijft van waarde. Het belang van de dood en 
verrijzenis van Christus is er niet minder om. Alleen, u en ik kunnen het niet 
gezamenlijk vieren zoals we gewend zijn. In de geschiedenis van Israël waren 
er perioden dat men de feesten niet vierde of niet kon vieren.  
 
Sommigen van ons missen het enorm en hebben de neiging om te morren.  
Het volk Israël had Egypte ontvlucht en zwierf 40 jaar rond in de Sinaï-woestijn 
op weg naar het Beloofde Land. De Israëlieten morden tegen God en tegen 
Mozes: “Geef ons water te drinken” (Ex 17,3). God zei tegen Mozes: “Ik zal 
ginds, voor uw ogen, op een rots staan, op de Horeb.  

VEERTIG DAGEN QUARANTAINE 
BRIEF IN VERBAND MET DE CORONACRISIS 
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Sla op die rots: er zal water uitstromen, zodat de mensen kunnen drinken” (Ex 
17,6). God doet een bron ontspringen waar het volk Israël het niet had 
verwacht.  
 
Ook wij verlangen in deze woestijntijd naar geestelijk voedsel. God kan nieuwe 
bronnen doen ontspringen. Zelf kan ik me beter concentreren op het dagelijkse 
getijdengebed en op het half uur meditatie dat ik me voor de vastentijd heb 
voorgenomen. Probeert u thuis, eventueel met uw huisgenoten of gezinsleden 
tijd en ruimte voor gebed te reserveren. Onze katholieke traditie biedt allerlei 
mogelijkheden, bijvoorbeeld het bidden van de rozenkrans of de kruisweg – er 
bestaan tal van tekstboekjes. Het gebed kan troost en uitzicht bieden.  
 
Ik zie dat pastores in ons bisdom creatieve wegen zoeken om via internet hun 
misviering en pastorale boodschap met u te delen. Anderen schrijven per mail 
pastorale brieven. We worden uitgedaagd ons geestelijk leven meer 
persoonlijk gestalte te geven en wegen te zoeken voor een goede 
geloofsvernieuwing. Ik hoop dat u kan meebewegen om geestelijk fris te 
blijven.  
 
Ik hoop ook dat u ontspannen, rustig en geduldig blijft. En let op uzelf en op 
anderen. Van de sterkeren mag verwacht worden dat ze de zwakkeren helpen 
waar mogelijk. Laat in deze moeilijke omstandigheden het goede in u naar 
boven komen, en niet egoïsme of zelfverdediging. De priesters, diakens en 
pastoraal werkers zijn per telefoon of email bereikbaar en in geval van ernstige 
nood ook persoonlijk aanwezig. Probeer om te gaan met het alleen zijn en niet 
eenzaam te worden. 
 
In het woord quarantaine zit het woord italiaanse quaranta, en dat betekent 
veertig. De veertigdagentijd is dit jaar een periode met ernstige beperkingen. 
Het zal zelfs in de paastijd nog voortduren. Maar toch zijn we op weg naar het 
Beloofde land. We zijn ook op weg naar Pasen en Pinksteren. De Corona-
epidemie gaat voorbij, dat is zeker. Het leert ons om samen moeilijkheden te 
dragen, solidair te zijn en tevreden te zijn met minder. Het is wel goed dat we 
er in de toekomst minder gemakkelijk van uitgaan dat we alles onder controle 
hebben. We zijn in allerlei opzichten verwend geraakt. Laten we als gelovigen 
voldoende geestelijk geworteld zijn, en het desnoods opnieuw zoeken. 
  
De viering van de Goede Week zal dit jaar heel anders zijn, maar we houden 
vast aan onze belijdenis dat de Heer verrezen is, dat Hij wáárlijk verrezen is. 
God blijft u en mij nabij. En wij blijven onze medemens in nood nabij. Ik wens 
u alle goeds en sterkte. 
 

Vanuit Groningen, 27 maart 2020 
+ Ron van den Hout, bisschop van Groningen – Leeuwarden  



 

OPSTAAN 
 

Wat wil ik? 
Terwijl ik roep in de stilte van de nacht? 

Een antwoord? 
 

Dat is de vraag niet, 
De vraag is: 

Kan ik het antwoord aan? 
Ook als het klinkt als: ‘VOLG MIJ!’ 

 

Als er iets moet opstaan vannacht 
is het onze moed om te doen als Hij 

 

Als er iets moet opstaan  
is het onze wil Hem te volgen 

 

Als er iets moet opstaan is het ons geloof  
dat de dood niet het laatste woord heeft 

 

Als er iets nieuw moet zijn vannacht  
is het onze liefde geboren in Hem  

maar bestemd voor de wereld 
 

Als er iets moet opstaan vannacht  
is het mijn antwoord op: ‘Heb je mij lief?’ 

 

En pas op als je ‘Ja’ zegt,  
want het Woord dat opgestaan is zegt:  

‘Oké, dat is goed, volg Mij . . . 
 
 

Uit: Intercity bestemming Pasen 
 
 


