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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 5 juni 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. 5 

loopt van 27 juni t/m 24 juli 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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Door de bisschoppenconferentie is op 20 mei een nieuw protocol bepaald voor 
de kerkelijke vieringen. Daarin staat o.a. het volgende: 

• Op 1 juni kunnen de publieke liturgievieringen weer worden hervat 
voor maximaal 30 personen. 

• Vanaf 14 juni mag weer de H. Communie uitgereikt worden.  
( Sacramentsdag ) 

• Hopelijk kan vanaf 1 juli weer gevierd worden met maximaal 100 
personen. 

 

Op dit moment zijn het Parochiebestuur en de locatieraden druk bezig dit 
protocol toe te snijden op onze plaatselijke situatie. 
Voorlopig kunnen we dit zeggen: 

• Na 14 juni is er op iedere locatie een liturgie viering door de week voor 
maximaal 30 personen.  

• In het weekend van 4 en 5 juli starten we weer met de weekend 
vieringen op locatie. 

• Een gastheer of gastvrouw zal bij de ingang van de kerk u het protocol 
overhandigen en u aanwijzingen geven voor het plaatsnemen. 

 

Vooralsnog houden we de komende tijd de vieringen als volgt: 
1. Iedere zondag in juni wordt vanuit de Willehaduskerk een livestream 

viering uitgezonden. U kunt deze live meevieren, maar is ook later, op 
een tijdstip dat het u het beste uitkomt, te zien. 
Op tweede Pinksterdag – 1 juni – wordt een livestream uitgezonden 
van het Maria lof, waarin bisschop van den Hout zal voorgaan. ( Dit in 
tegenstelling tot eerdere berichten waarin een Maria Vesper stond 
aangekondigd ). 

 

2. Op zaterdagavond in juni zijn de kerken in Barger Compascuum, 
Zwartemeer en Klazienaveen van 19.00 u – 19.30 open voor gebed 
en bezinning. De kerk in Emmer Compascuum is op zondag van  
9.15 uur - 9.45 uur open voor gebed en bezinning.  
Dit loop tot eind juni. 

 

3. Op vaste tijden is door de week de kerk van  
18.30 uur– 19.30 uur open. 

• Tot 14 juni voor aanbidding en rozenkrans-gebed. Een van onze 
pastores gaat daarin voor. Voor Zwartemeer is dat op dinsdag, voor 
Emmer Compascuum op woensdag en voor Barger Compascuum 
en Klazienaveen is dat op donderdag.  
 
 

VIEREN IN DE KERK IN DEZE “CORONA-PERIODE” 
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• Na 14 juni worden dat door-de-weekse eucharistievieringen. Om 
18.30 uur wordt het rozenkransgebed gebeden en vanaf 19.00 uur 
is een eucharistieviering. Deze door de weekse vieringen zijn ook 
in juli.  

 

4. Vanaf 4 en 5 juli zijn de eucharistievieringen weer op locatie volgens 
het bestaande rooster.  

 

5. Voor eucharistievieringen dient iedere deelnemer zich aan 
te melden. Aanmelden kan: 
• Via de parochietelefoon: 06-517 515 92   

• Via de RKK app 

• Voor de viering bij de ingang van de kerk. Bij deze mogelijkheid 
loopt u het risico dat u niet deel kunt nemen, wanneer het 
maximum aantal al is bereikt.  

Aanmelden is noodzakelijk  
o Voor de door de weekse vieringen na 14 juni  
o Voor de eucharistievieringen vanaf 4 juli.  

 

6. Omdat er deze tijd er nogal wat verandert, is het moeilijk u op tijd van 
deze veranderingen snel op de hoogte te brengen. We doen dat nu 
via de website, middels dit Klaverblad en met flyers op of bij de 
kerkdeur.  
We willen u daarom verzoeken het email adres van uw huishouden 
door te geven aan leden.mhvd@gmail.com , onder vermelding van 
naam, adres en emailadres, zodat we u snel van veranderingen op de 
hoogte kunnen brengen.  
We hebben in de afgelopen periode al een nieuwsbrief per email 
verspreid. Maar we bereiken via de mail nog lang niet alle 
parochianen.  

 

7. Zoals gezegd zijn Parochiebestuur en Locatieraad momenteel druk 
bezig een plaatselijk protocol te maken. Daarin zal onder andere 
staan: 

• Hoe gaan we om met het maximumaantal? 

• Hoe gaan we om met het ontvangen de H. Communie? 

• Wat doe we met de zang en muziek?  

• Wáár kunt u plaats nemen? 

• Welke hygiëne maatregelen worden getroffen? 
We hopen hiermee te bereiken dat iedere parochiaan zonder risico op 
besmetting, dus veilig deel kan nemen aan onze vieringen. 
Dit protocol zal u vóór de komende eucharistievieringen uitgereikt worden, 
zodat u het rustig door kunt lezen.  

Het Parochiebestuur 
 

mailto:leden.mhvd@gmail.com
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De Eucharistievieringen vanuit de Willehaduskerk kunt u volgen via livestream 
uitzending op uw computer, laptop, iPad of telefoon. Hier 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 deze dan selecteren 
en dan in de zoekbalk van YouTube  

 

Parochie Maria Hertogin van Drenthe 
 

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

Datum Activiteit Tijd 

31 mei Eucharistieviering 1e Pinksterdag 10.00 uur 

01 juni Marialof voorgegaan door bisschop v.d. Hout 15.00 uur 

07 juni Feest Drie-een-heid 10.00 uur 

14 juni Sacramentsdag 10.00 uur 

21 juni 12e  zondag door het jaar Vaderdag 10.00 uur 

28 juni 13e  zondag door het jaar 10.00 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 22 25 mei  t/m 31 mei Pastoor Okonek 

Week 23 01 juni t/m 07 juni Pastoor Okonek 

Week 24 08 juni t/m 14 juni Pastor Mielnik 

Week 25 15 juni t/m 21 juni Pastor Mielnik 

Week 26 22 juni t/m 28 juni Pastoor Okonek 

Week 27 29 juni t/m 05 juli Pastoor Okonek 
 

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

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

COMMUNIE THUIS 
 

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

 

UITZENDSCHEMA YOUTUBE KANAAL  

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN 

https://www.youtube.com/channel/UC_jkcVd-5UBQCYevK01mFEQ
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Pastoor Okonek of Pastor Mielnik zal in de door-de-weekse-viering voorgaan 
op iedere:  
 

Dinsdag  18.30 uur locatie H. Antonius van Padua te Zwartemeer. 
Woensdag  18.30 uur locatie St. Willehadus te Emmer-Compascuum.  
Donderdag 18.30 uur locatie H. Henricus te Klazienaveen. 
Donderdag 18.30 uur locatie St. Joseph te Barger-Compascuum. 
 

Let - op 
Tot 14 juni om 18.30 uur uitstalling Allerheiligste  

en om 19.00 uur Rozenkrans bidden 
Na 14 juni om 18.30 uur Rozenkrans gebed  

daarna om 19.00 uur Eucharistieviering  
 

In de maand juni zijn er geen ouderenvieringen 
 

In de r.-k. parochiekerken van Zwartemeer, Emmer-Compascuum en 
Klazienaveen is het vanaf 1 september 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 7 van 
dit Klaverblad. 
 
 
 

 

VIERINGEN DOOR DE WEEK 
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DOOP - WELKOM IN DE GEMEENSCHAP VAN DE KERK 

 
Op dit moment wordt het doopsel uitgesteld.  
Leest u ook blz. 11-12 waar de nieuwe richtlijnen voor de kerk 
beschreven staan. 
Mocht u vragen hebben kunt u altijd contact opnemen met het 
locatiebureau van uw locatie. 
 

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. 

 

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 PASTOR 
 

Kom, Heilige Geest… 
 
Beste parochianen.  
Op zondag 31 mei, dus 50 dagen na Pasen vieren wij Pinksteren. 
Het feest van enthousiastelingen en van doorzetters. 
Het feest van: doe maar!!! Het hoeft niet, maar het kan best. 
Het feest van de Geest, van de Goede Geest, van de Heilige Geest. 
 

Als je jezelf nu eens gaat afvragen: wanneer ervaar ik die Geest?  
Dan moet je zeggen:  
Ik ervaar die Goede Geest als ik mensen ontmoet die het druk hebben, en toch 
niet gehaast zijn; die tijd hebben om me een handje te helpen.  
Ik ervaar die Goede Geest als ik aan mensen iets vraag en ze doen het, zonder 
in hun agenda te kijken.  
Ik ervaar iets van die Goede Geest, als ik iemand opbel en de telefoon 
vriendelijk wordt aangenomen. 
Ik ervaar die Goede Geest, als iemand mij helemaal onverplicht een 
complimentje geeft. 
 

Als je er een beetje oplet, moet je toch zeggen: ik ervaar die Goede Geest toch 
meer dan ik denk. Het valt wel op, dat je die Geest telkens ervaart in het contact 
met een ander. Blijkbaar moeten we aan elkaar die Geest geven, en blijkbaar 
moeten we van elkaar die Geest ontvangen.  
 

Nu is Pinksteren ook een dag, waarop God 
trakteert. Hij geeft ons geschenken die wij 
broodnodig hebben om elkaar die Geest te 
geven. En die geschenken van God 
moeten wij meteen uitpakken. Wij mogen 
desnoods vergeten ervoor te bedanken. 
Wij moeten maar net doen als een kind dat 
zo blij is met een cadeau dat het er meteen 
mee gaat spelen. Dat is eigenlijk de 
grootste dankbaarheid die bestaat. 

Welnu:  
Dit zijn Gods geschenken: vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, trouw, 
ingetogenheid. Laten we ze meteen uitpakken en ermee aan de slag gaan. 
Dan geven we de Heilige, Goede Geest aan elkaar. 

Ik wens u allen,  
mede namens pastoor Józef Okonek  

 

Een Zalig Pinksteren!!! 

Pastor Karol 
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Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen 
of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt 
gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig 
samen kunnen vieren.  
 

Algemeen  
Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne - handen reinigen 
bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van 
papieren zakdoekjes - en gezondheid - bij verkoudheidsklachten en/of 
verhoging thuisblijven - dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te 
worden. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico. 
 
Liturgieviering 
 
RESERVEREN 
 • U moet zich vooraf aanmelden.  
 
HYGIËNE   
• U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de 
aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan.  
• Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.  
 
DIENST VAN HET WOORD  
• Bij het drievoudig kruisteken vóór het evangelie wordt het lichaam niet 
aangeraakt.  
 
DIENST VAN HET ALTAAR  
• Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.  
 
H. COMMUNIE UITREIKING  
• U houdt anderhalve meter afstand van elkaar.  
• U dient voor het ontvangen van de H. Hostie uw handen te reinigen.  
• Kinderen die niet communiceren worden zonder aanraking gezegend op 
anderhalve meter afstand.  
• Wilt u de H. Hostie niet met de hand aanraken, dan kan een eigen ‘corporale’ 
meegebracht worden op de hand en zo de H. Hostie naar de mond gebracht 
worden. Bij een corporale kunt u denken aan een kleine schone witte zakdoek.  
 
COLLECTE  
• U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus op een tafel bij de 
uitgang of via een bankoverschrijving. 
 

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER 
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DOOPSEL  
• Het toedienen van het doopsel wordt uitgesteld.  
• In geval van nood kan het doopsel thuis zelf door de ouders toegediend 
worden (nooddoop), in overleg met de pastoor. Daarna, op een later tijdstip, 
volgen de andere riten in de kerk (inclusief de zalving).  
• Als de doop niet wordt uitgesteld moet bij het toedienen van het doopsel de 
regel van anderhalve meter zoveel mogelijk in acht worden genomen.  
 
VORMSEL  
• Het ontvangen van het vormsel wordt uitgesteld.  
 
EERSTE COMMUNIE  
• Het ontvangen van de Eerste Communie door een groep wordt uitgesteld.  
 
SACRAMENT VAN DE ZIEKEN  
• Bij zalving wordt de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk in acht 
genomen.  Er wordt gebruik gemaakt van een ’virgula’ (staafje).  
 
HUWELIJK  
• Feliciteren bij huwelijksvieringen doet u zonder fysieke aanraking en met 
inachtneming van de anderhalve meter regel. Niet alleen in het kerkgebouw, 
maar ook in de trouwstoet houdt u anderhalve meter afstand.  
 
UITVAART  
• Condoleren bij uitvaarten doet u zonder fysieke aanraking en met in 
achtneming van de anderhalve meter regel. Niet alleen in het kerkgebouw, 
maar ook op het kerkhof en in de rouwstoet houdt u anderhalve meter afstand. 
• De kist met de overledene wordt gezegend zonder besprenkeling.  
 
MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING  
• Er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens 
de viering.  
 
NA AFLOOP  
• Napraten in groepjes en koffiedrinken in het kerkgebouw kan gezien de 
geldende maatregelen niet, maar kan wel plaatsvinden in een parochiezaal of 
in een tuin bij de kerk, waar u anderhalve meter afstand tot elkaar kunt 
bewaren.  
 
GEBED EN DEVOTIE  
Maria/Heiligen 
• Het Maria- of Heiligenbeeld, schilderij of icoon mag niet worden aangeraakt 
of gekust. 
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KAARSEN  
• Bij het kaarsenbranden en gebed dient u de anderhalve meter regel te volgen.  
• De betaling van de kaarsen moet bij voorkeur contactloos plaatsvinden.   
Als dat niet kan dient u uw handen te ontsmetten alvorens te betalen.  
• De kaars wordt aan een andere reeds brandende kaars aangestoken.  
Als dat niet kan gebruikt men een eigen aansteker of lucifer.  
 

 

Laten we beginnen met het uitspreken van de wens dat het met u allemaal 
goed gaat. Zowel wat betreft uw gezondheid, maar vooral ook dat u een weg 
kan vinden in deze nieuwe wereld van Corona.  
In veranderende tijden hebben we vaak extra behoefte om naar de Kerk te 
gaan, om samen te bidden en samen ter communie te gaan. Helaas kunnen 
we aan dat laatste nog geen invulling geven, maar samen bidden kan gelukkig 
op verschillende manieren. Velen van u hebben onze vieringen op YouTube 
gevolgd, zowel live als via het terugkijken.  
U kunt ons vinden op YouTube via de volgende link: 
https://www.youtube.com/channel/UC_jkcVd-5UBQCYevK01mFEQ  
En ook velen van u hebben gebruik gemaakt van de 
openstellingen, zowel door de week als in het weekend. 
We hopen dat we snel weer met elkaar ter communie 
kunnen gaan. Hou daarom onze website in de gaten. 
En als u over email beschikt, kunt u dat adres 
doorgeven aan leden.mhvd@gmail.com Dan ontvangt 
u ook regelmatig een nieuwsbrief, met daarin de laatste 
nieuwtjes.  
 

Laten we het, zeker in deze tijd, weer meer samen 
doen. Laten we er voor elkaar proberen te zijn, maar 
durf ook om hulp te vragen! 
 

Blijf gezond en zorg goed voor jezelf en voor elkaar! 
 

 

Helaas moeten we afscheid nemen van onze 
penningmeester Jan van Keeken. Jan heeft zijn functie 
neergelegd om gezondheidsredenen. Maar gelukkig zal hij, 
zodra dat weer kan, zijn inzet blijven geven aan het koor van 
St. Willehadus.  
 
We willen Jan bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid. Het 
afscheid in het bestuur zal op een later tijdstip plaatsvinden. 

 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

VERTREK PENNINGMEESTER 

https://www.youtube.com/channel/UC_jkcVd-5UBQCYevK01mFEQ
mailto:leden.mhvd@gmail.com
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Maar door het vertrek ontstaat opnieuw een vacature in ons bestuur.  
Juist op een zo belangrijke plaats! 
Daarom zijn we op zoek naar een Financieel 
Manager. Je hoeft niets te doen aan de 
boekhouding, maar we zijn op zoek naar 
iemand die in staat is een visie te ontwikkelen, 
samen met het parochiebestuur. 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 
 

Op zaterdag 9 mei is 
 

Nové Anna Josépha Wesseling 
 

opgenomen in de geloofsgemeenschap van de 
parochie Maria, Hertogin van Drenthe. 

 
Nové is het dochtertje van  

Jeroen Wesseling en Jorinde Wessel 
en het zusje van Lenn. 

 
We wensen de familie veel geluk. 

 
 

MIJN RKK APP 
 

We hebben er lang op moeten wachten en hij doet nog 
lang niet alles, wat hij zou gaan doen, maar het begin is 
er: mijn RKK app.  
 

We zijn nog volop bezig met het inrichten voor onze 
eigen parochie, maar voor wie nieuwsgierig is alvast wat 
informatie. 
 

In deze app kunt u het laatste nieuws vinden, een 
activiteitenkalender, contactgegevens en een verwijzing naar zowel Facebook 
als onze website. Er zijn nog meer mogelijkheden, maar deze zullen we 
geleidelijk aan gaan gebruiken. 
 

U kunt alleen inloggen als u door ons, uw parochie wordt uitgenodigd. 
Binnenkort zullen wij alle leden, die een emailadres doorgegeven hebben 
uitnodigen (of dat is al gebeurd). In deze uitnodiging staat hoe het werkt om u 
aan te melden. Wilt u ook toegang tot de app, maar wij hebben uw email-adres 
nog niet, geef dit dan door aan onze ledenadministratie 
(leden.mhvd@gmail.com). U krijgt dan z.s.m. een uitnodiging. 
 

mailto:leden.mhvd@gmail.com
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KERKBIJDRAGE CONTROLEREN 
 

In het vorig Klaverblad stond deze oproep bij het 
locatiegedeelte van Klazienaveen. Hier zijn nog al wat 
reacties op binnengekomen, zodat we het bij alle 
parochianen nogmaals onder de aandacht willen brengen. 
 

“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 door de overledene is betaald, krijgt 
men geen korting op de rekening en moet het volle bedrag betaald worden. Dit 
is uiteraard voor alle betrokkene een vervelende situatie. 
Het is ondoenlijk, 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). 
 

Omdat 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 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 mailen met 
boekhouding.mhvd@gmail.com” 
 

Er is momenteel nog wel een achterstand bij de beantwoording van de mail, 
maar we proberen u zo snel mogelijk verder te helpen. 
 

mailto:boekhouding.mhvd@gmail.com
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Zoals u reeds in het vorige Klaverblad heeft kunnen lezen 
is de Eerste Heilige Communie door de Corona 
maatregelen doorgeschoven naar 2021. Maar helaas 
heeft Bisschop van den Hout het besluit moeten nemen 
dat het Heilige Vormsel op 12 juni niet door kan gaan. 
Ook deze verschuift naar een later moment. 
 

Hoe we hier precies invulling aan gaan geven is nog niet duidelijk. Natuurlijk 
heeft dat in grote mate te maken met mogelijkheden, die we dan hebben i.v.m. 
coronavirus. Zodra er meer bekend is zullen wij u daarvan op de hoogte 
stellen. 

Pastoor Okonek, Pastor Mielnik en de  
Werkgroep Catechese 

 

MARIALOF  2020   
 

Op tweede Pinksterdag maandag 1 juni om 15.00 
uur, wordt vanuit de Willehaduskerk in Emmer-
Compascuum via livestream een MARIALOF 
uitgezonden ter ere van Maria, Hertogin van 
Drenthe! 
 

Traditie in de parochie is dat elk jaar vanuit de 
parochiekerk in Emmer-Compascuum op tweede 
Pinksterdag een Mariavespers wordt gehouden en een 
processie door de kerktuin. Maar in verband met de 
Coronacrisis kan de Mariavespers helaas dit jaar niet 
doorgaan, daarom hebben we dit jaar gekozen om een 
MARIALOF op te nemen en uit te zenden voor 

parochianen en andere belangstellenden. 
De bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden Mgr. van den Hout zal in 
het MARIALOF voorgaan, bijzonder is dat hij geassisteerd wordt door een 
aantal pastores vanuit de buurtparochies. Het MARIALOF wordt afgesloten bij 
de kapel van Maria Hertogin van Drenthe, daar wordt dan gebeden en als 
slotlied gezongen het mooie lied ‘O, Hertogin van Drenthe’. 
 

Moge Maria ons bevrijden van onrust en angst,         
Moge Maria ons verlichten in pijn en verdriet.        
Moge Maria ons hoop geven als wij het niet meer zien zitten.        
Moge Maria ons en onze dierbaren beschermen.  
 

U bent van harte welkom om het MARIALOF mee te vieren via YouTube. 
https://www.youtube.com/channel/UC_jkcVd-5UBQCYevK01mFEQ 

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN HEILIG VORMSEL 

https://www.youtube.com/channel/UC_jkcVd-5UBQCYevK01mFEQ
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Beste parochiebladlezer, 
iedereen zal begrijpen dat een parochieblad uitgeven geld kost en dat het fijn 

is als dit door bijdragen kan worden bekostigd. Daarom 
vragen wij aan u een vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 15,-).  
Op die manier kunnen we het geld dat binnenkomt via o.a. 
Kerkbijdrage en Kerkbalans, voor andere belangrijke 
zaken gebruiken.  
Iedere locatie van Parochie Maria, Hertogin van Drenthe, 
bekostigt zelf de parochiebladen voor hun eigen 
parochianen. Uw vrijwillige bijdrage betaalt u aan uw eigen 
locatie. 
LET OP: 

U ontvangt géén acceptgiro, het bedrag dat u wilt betalen kun u 
overmaken op het bankrekeningnummer van uw locatie. 

Bij de omschrijving a.u.b. vermelden: uw adres en ‘Parochieblad’.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VRIJWILLIGE BIJDRAGE PAROCHIEBLAD 

EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN BIJ LIVESTREAM 

Een half uur voor  
de viering begint  

zit Ina thuis 
voor de buis  
en appt hoe  

beeld en geluid is ook 
tijdens uitzending 

 

Als Marco andere verplichting heeft valt 
Rick in, maar vindt er ook nog technisch 

overleg plaats via app 
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elke viering zit de koster alleen in 
de kerk en hij/zij luidt de belletjes 
bij opheffing van Brood en Wijn 

 

Sandra ondertiteling 
en muziek 

 

Marco geluid en 
camerabediening 

 

 
 
 
 

ieder 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

werkgebied voor Ron 
beeld/regie 

het scherm waarop 
pastoor en pastor  
kunnen zien wat  

er op dat moment wordt  
uitgezonden 

 

          iedere week         een andere lector 
Simon                                                      Ria  
Klazienaveen                      Emmer-Compas 
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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: 
 

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. 
 
Zondag 7 juni 
Fam. Nijzing-Heller, Herman Suelmann, Leida Koiter-Hartmann, Lies 
Griemink-Schulte, Maria Margareta Lingenaar-Heller, Martha Linnemann-
Teiken, ouders Feringa-Hake, ouders Hake-Cramer, ouders Steenhuis-Rolfes 
en dochter Lia. 
 
Zondag 14 juni                        Sacramentsdag 
Hennie en Erwin Feringa, Herman Suelmann, Leida Koiter-Hartmann, Maria 
Margareta Lingenaar-Heller, Martha Linnemann-Teiken, ouders Hake-Cramer, 
Annie Greve-Gepken.  
 
Zondag 21 juni                            Vaderdag 
Annie Hölscher-Arling, Gert Hartmann, Hendrik Dijck, Henk Heller, Herman 
Suelmann, Jan Heller, Johan Hake, Leida Koiter-Hartmann, Maria Margareta 
Lingenaar-Heller, Martha Linnemann-Teiken, ouders Berends-Lippold, ouders 
Cramer-Tubben, ouders Hake-Cramer, ouders Hartmann, ouders Pruim-
Tiben, ouders Tubben-Keizer. 
 

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 
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FELICITATIES 

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

 

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

FAMILIEBERICHTEN 

           

Johan Lingenaar 
op de leeftijd van 89 jaar 

 

  Sientje Feringa-Hegeman 
  op de leeftijd van 76 jaar                                                      
 

Jan Schulte 
op de leeftijd van 87 jaar 

 
 
 
 
   We wensen de familie’s Gods kracht en sterkte! 
 

Van harte 

feliciteren 
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LOCATIERAAD 
 

Beste parochianen van de Locatie St. Joseph, 
 

vanuit de Locatieraad willen wij graag leden van onze Locatie die ernstig en/of 
langdurig  ziek zijn een kaartje sturen. Is er iemand binnen uw familie en/of 
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 Parochiebureau.  

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

pastorie. 
Wij zullen dan een kaartje sturen. 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de maand juni kunt u nog via livestream  

meevieren, daarna zijn er grote veranderingen. 
 

Informatie over kerkbezoek en het nieuwe protocol 
vindt u verspreid in het gedeelte  

ALGEMEEN NIEUWS van dit blad 

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

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, ouders Ahlers-Koop en dochter Joke,  Hendrik Wessel en 
Geertruida Wessel-Alberts, ouders Caspers-Hoezen, ouders Thole-
Kloppenburg, Rudolf Tiben en Helena Tiben-Heller, 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. fam. Bredek-Hoffard, Geert Hendrik Mensen en Roelofje 
Mensen-Lange, Gerhard Geerdink, Henk Thole, Herman Sturre, Geert Zaan 
en Maria Tekla Zaan-Albers, Taeke Graafsma, Herman Heijnen. 
 

Zondag 7 juni  
Greetje Schulte-Heller, Andries Harms en Helena Alida Harms-Ophof, overl. 
fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina 
Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Jan Kasper Heijne en Maria Gesina 
Heijne-Wessel, Truus Over-Meijer, ouders de Groot-Kaiser, Diny Hendriks, 
Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Jan 
Geert Meijer, Geert Harm Thole, Lenie Bentlage-Tieben, Taeke Graafsma, 
Herman Heijnen, Herman Sturre, voor ouders van ongedoopt gestorven 
kinderen. 
 

Zondag 14 juni        Sacramentsdag 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Maria Wilhelmina 
Wolthuis-Weghorst, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gerhard 
Geerdink, Herman Heijnen. 
 

Zondag 21 juni          Vaderdag 
Greetje Schulte-Heller, Andries Harms en Helena Alida Harms-Ophof, Theo 
Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. Mulder-
Wolters, Bé Möller, fam. Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, 
Henderikus Herbers, Willem Hendrik Berends, Hermann Spijker, Johan 
Herman Thole, ouders Thole-Kloppenburg, ouders Welling-Tieben, Renk 
Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus Welling, Gré van Uem-
Mensink,  
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Jan Geert Meijer, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-
Robben, Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve,  
Henk Scheven, Geert Harm Thole, Grietje Bentlage-Tiekstra,Geert Zaan en 
Maria Tekla Zaan-Albers, Herman Heijnen.  
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

ma 01 juni t/m zo 07 juni Margriet Ahlers 0591-354093 

ma 08 juni t/m zo 14 juni René Berendsen 0591-353630 

ma 15 juni t/m zo 21 juni Diny de Roo 0591-351697 

ma 22 juni t/m zo 28 juni José Wessel 06-27369058 
 

LOCATIEBUREAU 
 

 
HET LOCATIEBUREAU IS 

OOK OP ZATERDAG OPEN 
VAN 10.00 -12.00 uur  

 

BLOEMVERSIERING 
 

Gr 1 Siny Wilkens 
Magdalena Tiben 

08 juni t/m 21 juni 
0591-351081 
0591-353718 

Gr 2 Greetje Rengers 
Liezet Mouris 

22 juni t/m 05 juli 
0591-354229 
06-49417006 

 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

Groep 2 08 juni t/m 12 juni 
Groep 3 22 juni t/m 26 juni 

 

 

Overleden 

We hebben bericht ontvangen dat op 11 april is overleden onze parochiaan  

Anna Maria Helena Geerdink-Berends 
Mieke 

 

Gezien de huidige omstandigheden  
heeft de crematieplechtigheid in besloten kring 
plaatsgevonden.  
 

Dat zij mag rusten in vrede. 
We wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies. 
. 

 

 

Juni  do 04 juni Tilda Heine 
 do 11 juni Christa Schut 
 do 18 juni Tiny Hogenbirk 
 do 25 juni Tilda Heine 

FAMILIEBERICHTEN 
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C.B. Hempen Westerdiep OZ 2 7881HB EC 8-6-1935 

H. Tiesema Boetseweg 25 7895AV Roswinkel 9-6-1940 

J.A.M. van Mensvoort-Burgmans Runde NZ 64 7881JJ EC 10-6-1939 

M.A. Mensink-Deddens Runde NZ 154 7881JL EC 17-6-1943 

Hennie H. Pol Braakhekkeplein 40 7881MC EC 24-6-1937 

M. Graafsma - van Luijn Hoofdkanaal OZ 81 S 7881CN EC 25-6-1933 

B.F.P. Thole - van Luijn Kloosterweg 37 7881LG EC 27-6-1945 

A.E. Möller - Rolfes Spil 41 7881BT EC 1-7-1943 

Euphemia E. Petterson Herenstraat 1 3811HG Amersfoort 2-7-1923 

Leny H.A. Arling - Thole Willehadshof 5 7881LH EC 2-7-1942 

Willy J.W. Wellen Kloosterweg 10 7881LE EC 9-7-1941 

H.W. Smits Kloosterweg 8 7881LE EC 13-7-1938 

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. 
 

OPBRENGST VASTENACTIE 
 

De Vastenaktie heeft, ondanks alle coronamaatregelen, nog een hoger 
bedrag opgeleverd dan in 2019! In 2020 een opbrengst van € 1130,81 
 

Héél, héél hartelijk bedankt namens alle kinderen die straks een fijne toekomst 
tegemoet kunnen gaan, die een vak kunnen leren en 
misschien zelf een  
onderneming kunnen opzetten. 

Dank, dank, dank namens Vastenactie voor uw gulle 
gaven. Ook de kinderen hebben hun doosjes nog in de kerk gebracht. De 
tulpen, gemaakt door de kinderen, hebben mensen blij gemaakt in coronatijd. 

 

BEDANKT 
 

Graag wil ik de locatie St. Willehadus bedanken voor hun steun in deze Corona 
tijd. Dank voor het palmtakje met mooie tekst, dank voor het telefoontje, dank 
voor de mooie kaart met Maria Hertogin van Drenthe en het bemoedigende 
gebed. Fijn dat er ook in deze tijd aan ons ouderen wordt gedacht. Dank aan 
iedereen die meegeholpen hebben.         

Een parochiaan 
 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER  

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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HAKEN ALS TIJDVERDRIJF én VOOR DE KERSTSTAL 
 

En dan zit je ineens thuis. Geen bezoek. Niemand komt 
even een bakkie doen. Nergens heen. De dagen glijden 
door de vingers, maar bij sommige dames glijdt ook het 
garen door de vingers. Ik denk dat onze gehaakte stal 
dit jaar weer uitgebreid gaat worden. Waarschijnlijk 
staat er met kerst de grootste kudde van Drenthe. Het is 
voor velen tijdverdrijf en zijn ze blij dat ze iets kunnen 
doen.  
En wij zijn dankbaar voor al 
die gouden handen! 
Wie nog garen heeft wit of 
crème voor engeltjes of 

bruinig/crème enz. voor schapen. Belt u mij maar 
of brengt u het naar het parochiebureau en het 
komt goed. Hoeft geen katoen te zijn hoor, mag 
ook gewoon acrylgaren zijn. 

 

Ans Berendsen  tel: 06-27535468 
 

WEEKMAIL 
 

Vanaf het moment dat we niet meer samen konden vieren, hebben we als 
stuurgroep iedere zaterdag een mail gestuurd met daarin mededelingen, maar 
ook wat woorden die ons kracht mogen geven in deze tijd. 
Dat het wordt gewaardeerd blijkt wel uit de leuke reacties die we terug krijgen. 
Aangezien deze mail alleen gestuurd kan worden naar degenen waarvan wij 
het e-mailadres hebben, verzoeken wij u of jou als je deze mail ook wilt 
ontvangen om een mailtje te sturen naar ons e-mail adres:  
lb.willehadus.mhvd@gmail.com 
Zet in de mail als onderwerp ‘weekmail’ en wij zorgen ervoor dat u/jij die in de 
toekomst ook ontvangt.     

Stuurgroep St. Willehadus 
 

HART VOOR WILLEHAD 
 

Helaas gaat de fancy fair en rommelmarkt deze zomer niet door in verband 
met de coronacrisis. Wel komt er een andere  
 

actie "Hart voor Willehad" 
 

waar u binnenkort meer informatie over ontvangt. We hopen dat we met 
elkaar ook in deze tijden laten zien dat we samen kerk zijn. 

 
Financiële commissie St. Willehadus 

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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4 MEI DODENHERDENKING 
 

Op 4 mei hebben we álle oorlogsslachtoffers, waaronder Jozef Tieben en 
Gerardus Carolus Moes die op ons 
kerkhof zijn begraven, herdacht.  
Om tien voor acht luiden de klokken 
van de kerken in ons dorp voor alle 
oorlogsslachtoffers.  
Aansluitend heeft Sandra Heijnen bij 
de oorlogsgraven de ‘Taptoe’ op 
trompet gespeeld. 

 

Na twee minuten stilte zijn er kaarsen geplaatst 
en bloemen gelegd bij de graven. 
 

Samen met een kleine afvaardiging van de 
familie Tieben en van onze parochie was dit een 
waardige en indrukwekkende herdenking. 

 

LIVESTREAM 
 

Dankzij onze parochianen Marco Gustin 
en Ron Heijnen kunnen we, ondanks dat 
we niet meer naar de kerk kunnen voor 
Eucharistieviering, toch iedere zondag 
via livestream met veel parochianen 
samen vieren. 
 

Naast dank aan Marco en Ron, ook dank 
aan degenen die de liedjes en 
ondertiteling verzorgen ieder weekend,  

                                                de kosters, de lectoren en de bloemversiersters.  
Fijn om te zien dat we als 

parochie ‘Maria, Hertogin van Drenthe’ 
zo met elkaar verbonden zijn. 

U kunt de vieringen volgen door op Google 
YouTube in te toetsen en dan in de zoekbalk 
van YouTube: Parochie Maria Hertogin van 
Drenthe intoetsen. 
 

Ook kunt u familieleden die niet meer in 
Emmer-Compascuum wonen dit doorgeven. 
Zij kunnen dan ook vanuit hun huiskamer in Nederland of waar ook in de 
wereld met ons meevieren in de, ook voor hen bekende, Willehaduskerk. 
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In de maand juni kunt u nog via livestream mee 

vieren, daarna zijn er grote veranderingen. 
 

Informatie over kerkbezoek en het nieuwe 
protocol vindt u verspreid in het gedeelte  

ALGEMEEN NIEUWS van dit blad 

BESTE MEDEPAROCHIANEN 
 

Velen zullen de boodschap van onze premier op de televisie met gemengde 
gevoelens hebben aanhoort. Sommigen gerustgesteld, omdat er heel kleine 
stapjes worden gezet naar een meer normalere situatie. Anderen 
teleurgesteld, omdat het voor hun gevoel te langzaam gaat en daarmee de 
economie in gevaar komt. Niemand kan zeggen wat de genomen beslissingen 
voor de toekomst zullen betekenen.  
 

Geleidelijk aan lijkt het wat beter te gaan. We mogen een paar meer mensen 
ontmoeten, men gaat bekijken hoe er toch bezoek mogelijk is in verpleeg- en 
verzorgingshuizen.   
Eucharistie vieren in de kerk is, op moment dat we dit schrijven nog niet 
mogelijk, maar gelukkig zijn er wel momenten om samen te vieren of even te 
bidden. Naast de livestream, de kerk opening op zondag (09.15 - 09.45 uur) 
en woensdag (18.30 - 19.30 uur) heeft u alle dagen de mogelijkheid om een 
kaarsje bij Maria op te steken en uw intentie achter te laten in het 
intentieboekje, dat in onze Mariakapel buiten ligt. 
 

Het zijn allemaal lichtpuntjes in deze tijd. We mogen dus, ondanks alles, een 
beetje opgewekt zijn. Opgewekt: dat is het woord dat in de verhalen van de 
afgelopen Paastijd vaak wordt gebruikt. Ook wel ‘verrezen’ maar ‘opgewekt’ is 
mooier. Waarom? Omdat we allemaal graag “opgewekt’ door het leven gaan. 
 

Opgewekt: het woord laat ook zien dat het ‘aan je gebeurt’. 
 Anderen wekken ons op...  
Gelukkig ervaren wij dat ook. Nog nooit eerder zijn er zoveel initiatieven 
genomen, om ons dichter bij elkaar te brengen zonder dat we bij elkaar in huis 
of kerk komen. 
 

Als parochie hebben we als patroonheilige Maria, onze Maria Hertogin van 
Drenthe zij is ons aller moeder. En ze is er altijd voor ons. We hopen dat het 
een troost mag zijn dat we altijd bij Maria terecht kunnen met al onze zorgen 
en vragen en dat zij onze voorspraak is bij Onze Lieve Heer. 
 

Zo mag God voelbaar aanwezig zijn in al die mensen die proberen er te zijn 
voor hun medemensen. Een God die liefde is en ons draagt, die ons OPWEKT, 
heel het leven dat ons gegeven is. God is met ons.. 

 

Vrede en alle goeds.             Locatieraad St. Willehadus 
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ONDERONSJE MET MARIA 
 

Als ik in de buurt kom van Maria, 
blijf ik altijd even staan. 
Dan maak ik stil met haar een praatje, 
alvorens ik weer verder ga. 
 

Ik denk dat zij dan naar me luistert 
en begrijpt wat ik bedoel, 
en als ik klaar ben met vertellen 
geeft ze me een blij gevoel.  
 

God koos op een dag Maria 
als moeder voor Zijn Zoon, 
omdat zij lief was en eenvoudig 
en wat wij vroeger noemden:  "Vroom".  
 

Nu staat haar beeld op zo veel plaatsen, 
daar gaan heel veel mensen heen, 
voor troost en hoop, en om te vragen, 
Moeder laat me niet alleen. 
 

In de Bijbel staat Maria 
heel bescheiden op de achtergrond. 
Maar nooit loop ik haar voorbij en kan het niet laten 
om even stil met haar te praten. 
 

(Tekst van Petra Govers uit het boekje "Tilburgse Mariagedichten") 
 

TAXIPASTORAAT 
 

CORONAVIRUS 
Het weekend van de 15de maart (toen pas) kwam 
bij mij het volledige besef dat er écht iets aan de 
hand was. 
Eerst denk je nog het zal allemaal niet zo’n vaart 
lopen met het virus, je bent immers gezond. 
 

We stonden met een stuk of tien taxi’s op het NS-
station te Emmen. Werkelijk uitgestorven. Bijna 
geen particuliere auto te zien. Geen mens in de 

bus en geen mens bij ons in de taxi. Het voelde unheimisch en ik voelde het 
in mijn hele lijf.  
De overheid kondigde maatregelen aan om de verspreiding van het virus in te 
dammen. Die werden een week later weer aangescherpt. Gelukkig óók 
financiële bijstand zodat voor de urencontracten in ieder geval die uren 
vergoed zullen worden. Natuurlijk worden en altijd mensen de dupe. Immers 
wanneer je geen vast contract hebt of een nul urencontract dan moet je WW-
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aanvragen en zal er een financiële aderlating zijn. De stress die alle 
onzekerheid met zich meebrengt is overal voelbaar.  
 

Ik ben gelukkig nog redelijk aan het werk omdat ik ook in een uitleengroep zit, 
waar onze chauffeurs uitgeleend worden aan een busmaatschappij en het 
kleinschalig openbaar vervoer verzorgt met 8 persoonsbusjes. Maar ja, je komt 
op de zaak en er zijn haast geen collega’s te bekennen, we werken nu met 
zeker 2/3 minder collega’s, de stilte grijpt me aan. Er is bijna niemand om even 
lekker tegen aan te leunen.  
 

In het busje hangt een lintje achter mijn stoel zodat de klanten niet te dichtbij 
kunnen komen.  
Als collega’s onder elkaar is de groep ruil-app nu veranderd in een sociaal 
ontmoetingsmedium. De grootste flauwekul wordt er nu op gedeeld en zo 
hebben we, ook met de thuiszitters, op onze eigen manier nog contact. We 
zouden in april met een aantal collega’s naar een voute vrijdag party gaan en 
daar was ook een groepsapp voor opgezet, ook die wordt nu heerlijk voor het 
sociale contact ingezet.  
 

In de taxi ontmoet ik nu zéér weinig mensen. Toch proberen sommigen er wel 
even uit te gaan. Zo trof ik een vader en een moeder die een oudere zoon bij 
zich hadden die verstandelijk beperkt is. Die hadden ze nu een week volledig 
in huis, dagbestedingen zijn immers ook gesloten. De vader gaf aan dat ze pas 
een week onderweg waren maar dat de stressgraad nu al erg hoog was thuis. 
Los van alle stress over het virus.  
 

Zelf ben ik natuurlijk net een mens en ik maak me ook zorgen over mijn eigen 
kinderen, mijn moeder van bijna 80 en mijn broer en zus met hun familie. Ik 
woon in het hoge Noorden, nu nog redelijk Coronavrij, maar zij wonen in de 
drukke Randstad. Je ziet bij de supermarkten en sommige winkels, plastic 
tussen de kassamedewerker en de klant.  
 

Onze taxi’s waar we nog mee rijden worden nu ook voorzien van plastic achter 
de stoelen. Ik heb zelf een flesje ontsmettingsgel bij me, je wast ontzettend 
vaak je handen nu, het besef is daar. Let eens op hoe vaak je een klant wel 
niet aanraakt, zeker als je een ouder iemand even uit de taxi helpt. 
 

Mijn gedachten gaan naar ál die gezinnen, die reeds werkelijk te maken 
hebben met het virus. Die ziek zijn maar zeker ook naar de groep die al een 
dierbare hebben verloren. Als je hoort dat er op één dag wel 60 doden zijn, 
dan denk ik, hoeveel mensen zitten daar wel niet om heen die nu leven met 
het verdriet daarvan? 
 

Alle goeds Harry Fecken en ik hoop snel weer een vrolijker stukje te kunnen 
aanleveren. Hou jullie goed en zie om naar elkaar. 
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KLAZIENAVEEN – LOCATIE HEILIGE HENRICUS 

 

 

 

Kerk en Parochiebureau: 
Stellingstraat ZZ 4 
7891 JA  Klazienaveen 
Telefoon: 0591-649071 
 
Website: mariahertoginvandrenthe.nl 
 
Voor alle betalingen 
NL30 RABO 0125 7013 30 
t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe 
H. Henricus 
 

 
 

LOCATIERAAD 
Mailadres:  henricus.mhvd@gmail.com 
 
Voorzitter:             Frederikus Kuper   0591-314493 
Secretaris:             Marleen Bauerhuit   0591-349580 
Budgethouder:           Jan Dobbe       0591-317268 
Catechese:             Gerda Reuvers 
Diaconie:              Ria Bakker       0591-315252 
Gebouwen:            Henk Oost       0591-312080 
Liturgie:              Albert Bruinewoud   0591-314698 
Communicatie/Parochie-opbouw: Vacant 
 
 

REDACTIEADRES EN LOCATATIEBUREAU 
Mailadres:  lb.henricus.mhvd@gmail.com 
 
 

CONTACTGEGEVENS UITVAARTVERENIGING IN CHRISTO SALUS 
Website:          www.uitvaartzorgics.nl  
Mailadres:         leden@uitvaartzorgics.nl 
Tel. ledenadministratie:  06-28660516 of 0591-312499  
 
 

MELDEN STERFGEVAL 
Bij een sterfgeval kunt u zich in verbinding stellen met:  
uitvaartleider H.J. Harmes      tel: 0591-394528    mob: 06-22480061  b.g.g. 
       E. Seubers-Wittendorp   tel: 0591-707101    mob: 06-38965889 
 

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

Zondag 31 mei                                                                               Pinksteren 
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, Jan Koop en Lies 
Koop-Schepers en zoon Gerard Koop, overl. ouders Valke-Tholen, 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, overl. ouders 
Valke-Tholen, Maria Regina Heller-Wehkamp, Gerhardus Albertus Plas, overl 
fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, Agatha Maria Josephina Snijders-Dillerop, 
Johannes Bernardus Middendorp. 
 

Zondag 07 juni 
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, 
Margaretha Aleida Kolmer-Kramer, over. Ouders Valke Tholen, 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. 
 

Zondag 14 juni                   Sacramentsdag 
Martinus Prinsen en Maria Aleida Koop, 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, Anna Angela Menzen-Kappen en overl. fam. 
 

Zondag 21 juni                      Vaderdag 
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, Marie Kloppenburg en overl. fam., Johan 
Bernard Cosse en Maria Margraretha Hoffard en zoon Bennie en schoonzoons 
Joop en Bennie, Johannes Bernardus Kolmer, overl. ouders Tenfelde-Prinsen 
en overl. kinderen, Jan Berens, Willem Wittendorp, overl. ouders Heijnen-
Wittendorp, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der 
Werf, overl. ouders Valke-Tholen, Toon Loves en Annie Loves-Tholen en 
overl. fam. Loves en Tholen, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, 
Gerhardus Albertus Plas, Theo Kempers, Gerhard Schiphouwer, Bertus 
Snippe, overl. ouders Veringa-Kolmer. 
 

OUDERENVIERING IN DE DILLEHOF 
 

            I.v.m. coronamaatregelen 
zijn er geen ouderen vieringen in de maand juni. 
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CONTACTMIDDAG voor OUDEREN 
 

I.v.m. coronamaatregelen 
is er geen contactmiddag voor ouderen in de maand juni. 

 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

25 mei t/m 31 mei M. Koop 0591-312241 
01 juni t/m 07 juni J. Lohuis 0591-313286 
08 juni t/m 14 juni H. Beukers 0591-315725 
15 juni t/m 21 juni A. Peters 0591-313627 
22 juni t/m 28 juni M. Koop 0591-312241 
 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
 

ma 08 juni 10.00 uur KBO 
di 09 juni 19.00 uur Redactie Klaverblad 
   

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

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

 

FELICITATIES 

 
Wij willen allen die de komende periode iets te 

vieren hebben,  
namens de parochie, van harte feliciteren. 

 

KAARTEN  
 

Voorlopig even niet. 
 
 

In de maand juni kunt u nog via livestream  

meevieren, daarna zijn er grote veranderingen. 
 

Informatie over kerkbezoek en het nieuwe protocol 
vindt u verspreid in het gedeelte  

ALGEMEEN NIEUWS van dit blad 

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

 
16 maart 

Peter Johannes Jacobus Overberg 
34 jaar, Zwichtstraat 5 

29 maart  

Lodewijk van Rijswijk 
84 jaar, Veenhoeksweg 10 

19 april  

Johannes Bernardus Middendorp 
83 jaar, Schoorstraat 2 

20 april 

Agatha Maria Josephina Snijders-Dillerop 
85 jaar, Melde 159 
 

Dat zij mogen rusten in vrede. 

We wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies. 
 

VASTENACTIE 2020 
 

De vastenactie die dit jaar is gehouden steunen we projecten in onder andere 
Bangladesh, Zambia en Sierra Leone die beroepsonderwijs aanbieden. Voor 
veel jonge mensen zijn scholen waar ze een vak kunnen leren vaak te ver weg. 
Anderen die wel een opleiding hebben gevolgd vinden op het platteland waar 
ze wonen geen werk.  
 

Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere 
toekomst. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. 
Ondanks de corona hebben veel mensen en kinderen de gang naar de kerk 
gemaakt op Palmzondag en hun vastenzakje of doosje ingeleverd. 
Dit heeft het mooie bedrag van € 554,82 opgeleverd. 
 

Dank aan alle kinderen van de Pastoor Middelkoop school en de 
Henricusschool en alle mensen die hun vastenzakje of machtigingsformulier 
hebben ingeleverd. 
 

VOM groep Klazienaveen, Ria Bakker 
 

KERKSCHOONMAAK 
 

We zijn dringend op zoek naar mensen die mee willen helpen met het 
schoonmaken van de kerk. 

U kunt contact opnemen met Annie Peters 
tel: 0591-313627. 
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ERKENNING VOOR EEN VRIJWILLIGER 
 

Als u dit stukje leest is het alweer een tijdje geleden, maar u hebt het allemaal 
vast wel in één van de kranten die bij eenieder wel in de brievenbus komt 
gelezen dat Albert Bruinewoud geridderd is in de Orde van Oranje-Nassau.  
 

Albert heeft zich vele jaren ingezet als 
vrijwilliger voor verschillende functies. Zo 
was Albert jaren lid van schoolbestuur, lid 
van de cliëntenraad bij Sedna, jaren lid van 
de parochieraad en later locatie raad, 
lekenvoorganger in onze locatie en 
daarbuiten. Voorganger in de Dillehof, lid 
van de Oecumenische werkgroep, en noem 
maar op.  
 

Langs deze weg willen we Albert nogmaals 
van harte feliciteren met deze Ridder Orde.  
We hopen dat we nog jaren gebruik mag 

kunnen maken van zijn enthousiasme en aanpak als vrijwilliger. 
 

Met vriendelijke groet 
Frederikus Kuper 

Voorzitter locatieraad Klazienaveen 
 

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN 
 

• Afsluiting van banken 
Vorig jaar is in het Klaverblad twee keer melding gemaakt van het afsluiten 
van banken. Hierbij is ook de reden aangegeven waarom we dit voorstellen. 
Er is toen gevraagd of er mensen bezwaren hadden tegen deze afsluiting. 
Hierop is geen reactie binnengekomen. 
Daarop heeft de locatieraad besloten om de afsluiting tot een feit te maken. 
Vanaf nu zullen de laatste zes banken aan het middenpad zijn afgesloten. 
Als we na de Corona crisis weer een Eucharistieviering mogen bijwonen zullen 
degene die gewend waren hier te zitten een andere plaats moeten zoeken. 
 

• Kosten Weekend missaaltjes. 
Met ingang van heden gaan de kosten van de boekjes verhoogd worden van 
€ 0,25 per boekje naar € 0,50 per boekje. De kosten staan ook aangegeven 
op de bussen. 
Bij deze wil ik eenieder oproepen om te betalen voor het boekje. We zien met 
regelmaat dat mensen een boekje meenemen en vervolgens vergeten te 
betalen. 
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HET CORONA VIRUS 
 

Op het moment dat ik dit schrijf heeft het virus ons nog steeds in de greep. Het 
heeft ons allemaal geraakt.  We weten nog niet welke omvang het uiteindelijk 
zal krijgen. De berichten van de deskundigen geven deze signalen ook af.  
Ook wij gaan scherp luisteren naar deze berichten en de maatregelen die 
afgekondigd worden. We zullen van dag tot dag moeten bekijken of de 
maatregelen moeten worden aangescherpt of verlengd. Velen van u zullen al 
wel gemerkt of gelezen hebben dat er nog steeds geen weekendvieringen 
gehouden worden. Ook koorrepetities zijn stopgezet. Het locatiebureau is wel 
geopend. U kunt daar uw misintenties nog blijven opgeven. U kunt de laatste 
mededeling over de consequenties van de huidige maatregelen lezen op de 
kerkdeuren. 
Zodra er door het bisdom of door het parochiebestuur nieuwe maatregelen 
uitgevaardigd worden, zullen we proberen u hierover zo snel mogelijk te 
berichten. Dit kan echter bijna niet anders dan via mededelingen aan de 
kerkdeuren of in het volgende uitgave van het Klaverblad, of via doorvertellen. 
Ook maken we gebruik van onze website, FaceBook en we sturen 
nieuwsbrieven per email. Mocht u geen nieuwsbrief ontvangen en u wilt dat 
wel, stuur dan een mail naar leden.mhvd@gmail.com . En natuurlijk kunt u tot 
we weer naar de Kerk kunnen onze vieringen volgen via YouTube:  
https://www.youtube.com/channel/UC_jkcVd-5UBQCYevK01mFEQ  
Mocht u van mening zijn dat u niet, te laat of verkeerd bent ingelicht, dan bied 
ik u hiervoor bij deze mijn excuses aan. We doen wat in ons vermogen ligt, 
maar er zijn beperkingen. 
Ik hoop dat we met z’n allen hier een beetje goed doorkomen en we blijven 
bidden voor een voorspoedig herstel voor de mensen die, ondanks alle 
voorzorgsmaatregelen, toch getroffen worden. Sterkte gewenst. 
 

Frederikus Kuper 
 

IN CHRISTO SALUS JAARVERGADERING 2020 
 

Beste leden, ondanks lichte versoepelingen van de regeling, blijven de 
belangrijkste maatregelen inzake de preventie van Corona intact en de 
verwachting is dat deze maatregelen nog een tijdje gaan duren. Met name 
vanwege het "afstand houden" en de zogenaamde "blijf thuis" theorie, heeft 
het bestuur besloten om de voor dit jaar geplande jaarvergadering te 
verplaatsen naar 2021. Het boekjaar 2019 en 2020 worden dan tegelijkertijd 
behandeld. Het bestuur heeft haar eigen reguliere vergaderingen ook 
opgeschort; al het onderlinge contact vindt plaats d.m.v. mail en telefoon. Alle 
aandacht is momenteel gericht op de veiligheid van ons personeel en allen die 
bij of rondom een uitvaart aanwezig zijn. We hopen dat positieve 
ontwikkelingen spoedig een reden zijn om verdere versoepelingen op 
uitvaartgebied te kunnen aankondigen.  

Namens het Bestuur, H. Wesseling Voorzitter

mailto:leden.mhvd@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC_jkcVd-5UBQCYevK01mFEQ
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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
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 

 
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-Heidotting, ouders Jan en Lies Brüning-
Bolmer, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman. 
 
Zondag 07 juni    
Engel Lubben-Lippold en fam. Lippold-Schnöink, ouders Jan en Lies Brüning-
Bolmer, Berry Schepers, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman,  
Joop Lambers.  
        
Zondag 14 juni                         Sacramentsdag 
Johan Peters en overl. fam. Peters en Arling, ouders Jan en Lies Brüning-
Bolmer, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman. 
 
Zondag 21 juni                          Vaderdag 
Harm en Annie Heidotting-Peters, Herman en Triena Wubbels-Valke, pa en 
ma Fühler-Bernsen, ouders Tieck-Rocks en kinderen, pa en ma Post, Willem 
Strijker, ouders Immink-Kolmer en zonen Geert en Harrie, Jo Kuhl, Engel 
Lubben-Lippold en fam. Lippold-Schnöink, Lies Peters-Heidotting, ouders 
Siebers-Siebum en zoon Herman, ouders Jan en Lies Brüning-Bolmer, Joop 
Lambers. 

  

OUDERENVIERING 

 

Ouderviering van 27 mei gaat niet door.  
 
 
 
 

In de maand juni kunt u nog via livestream  
meevieren, daarna zijn er grote veranderingen. 

 
Informatie over kerkbezoek en het nieuwe protocol 

vindt u verspreid in het gedeelte  

ALGEMEEN NIEUWS van dit blad 
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KOSTER VAN DE WEEK 
 

 t/m 31 mei Jan Siebers 0591-31 32 82 
01 juni t/m 07 juni Tiny Smit 0591-31 34 72 
08 juni t/m 14  juni Jan Knol 0591-31 65 78 
15 juni t/m 21 juni Jan Siebers 0591-31 32 82 
22 juni t/m 28 juni Tiny Smit 0591-31 34 72 
 

 

09 juni 19.30 uur Oudervereniging de Banier 
10 juni 20.00 uur Vergadering locatieraad 
 

ZIEKENBEZOEK – BLOEMENGROET 
 

Weet u iemand die volgens u eens extra aandacht verdient 
van de parochie door middel van een bloemetje of een 

bezoekje, laat het ons even weten. 
 

                       Jan Siebers    tel: 0591-313282 
                       Tiny Klein       tel: 0591-393425 
 

 
Werkgroep  
 

   
                          aandacht voor nabestaanden   
  

     Contactpersoon: Minie Snippe   tel: 0591-314063 

BLOEMVERSIERING 

 
 
 
 
 
 

ZIEKEN EN BEJAARDEN BEZOEK 
 

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

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

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

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

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

  Beatrix Scheepbouwer  
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Beste parochianen van de geloofsgemeenschap Heilige Antonius van Padua, 
Het coronavirus heeft inmiddels de hele wereld 
in zijn greep. Angst om ziek te worden is aan de 
orde van de dag. De maatregelen, die ons 
beschermen, zorgen voor eenzaamheid. Laten 
we samen er voor zorgen dat wij, maar ook 
onze naasten in deze spannende tijd, er niet 
alleen voor staan.  
 

Heeft u vragen of behoefte aan telefonisch 
contact, kunt u een e-mail sturen naar 
antoniusvanpadua.mhvd@gmail.com 
Wij wensen jullie in de komende maanden veel 
wijsheid, kracht en liefde toe.  
 

Locatieraad H. Antonius van Padua. 
 

Na vele weken mochten we weer samen in de 
kerk bidden. Dinsdag 5 mei jl. mocht de kerk 
weer open op dinsdagavond.  
Met de 1,5 meter in acht nemen hebben we 
samen een mooi en stil gebedsmoment 
gehad.  

Mocht 
u ook 
deel 
willen 
nemen aan een stille aanbidding met 
als afsluiting de rozenkrans bidden, 
bent u van harte welkom op 
dinsdagavond van half 7 tot half 8. 
 
 
 

Planten gezocht. 
Heeft u een plant in huis, waar u op uitgekeken bent? En u bent van plan uw 
plant weg te gooien? 
Misschien wilt u uw plant wel schenken aan de kerk. Wij zijn op zoek naar 
planten voor in onze kerk.  
U kunt mailen naar antoniusvanpadua.mhvd@gmail.com of de plant brengen 
naar de kerk op dinsdagavond tussen half 7 en half 8. 
 

Met vriendelijke groet, De bloemversieringscommissie. 

LOCATIERAAD ZWARTEMEER 

mailto:antoniusvanpadua.mhvd@gmail.com
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FAMILIEBERICHTEN 

 

    Overleden 

Op 17 februari 2020 

Johannes Bernardus Jozeph Lambers 
Het Waal 8,  7823 NR Emmen 

In de leeftijd van 90 jaar 

Op 09 april 2020 

Anna Angela Schulte-Peters 
correspondentieadres Molenstraat 61,  7811 JR Emmen 
                     In de leeftijd van 86 jaar 

Dat zij mogen rusten in vrede. 

COMPLIMENTEN VAN DANKBARE PAROCHIAAN 
 

Vrijwel onmiddellijk na het “intelligente verbod” op Eucharistievieringen op 
maandag 16 maart heeft onze parochie Maria, Hertogin van Drenthe acties 
ondernomen. 
 

Op zondag 22 maart al een rechtstreekse uitzending via You Tube van “onze” 
Eucharistievieringen met “onze” pastoor en pastor.  
Heel vertrouwd en inspirerend. 
 

Bij elke ontmoeting kreeg ik een devoot en warm gevoel. 
 

Mijn grote WAARDERING wil ik uitspreken richting de organisatie en alle 
medewerkers die helpen om deze live uitzendingen te doen laten slagen. 
Vooral richting het pastorale team. 
Ze doen het geweldig goed. 
 

Grote dank allen en hopende op een spoedig “lijfelijk” weerzien in onze 
kerken. 

Paul van Olffen 
(dankbare parochiaan) 

 

       
            Vrijdag 29 mei OUD PAPIER 
        staat er weer een container voor oud 

                      papier bij de basisschool De Banier, De Blokken 16 
 
 

 

DE BANIER 
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Het is u vast niet ontgaan. Onze administratie gaat via DocBase. Dat is een 
programma van de R.-K. Kerk en daarin kunnen we veel bijhouden; onze 
ledenadministratie, een deel van de financiële administratie en de 
begraafplaatsadministratie. En met dat laatste zijn wij nu druk bezig voor 
Zwartemeer. Eerst hebben we de graven in kaart gebracht en vervolgens 
gekeken wie er begraven of bijgezet zijn. Alle grafstenen zijn gefotografeerd 
en komen straks ook in onze administratie. Dus dit stuk is bijna klaar. 
 

Tegelijkertijd bleek dat de rij voor de urnengraven zo goed als vol is en dat op 
dit momenteel er wel behoefte aan urnengraven is. Daarom gaan we daar een 
“nieuwe plaats” voor inruimen. Maar wel zo dat we juist de leeg gevallen 
plaatsen weer gaan gebruiken. Want we willen een mooie begraafplaats 
hebben en houden. Door deze nieuwe rij urnengraven moeten we de 
nummering van de rijen een klein beetje aanpassen. Het gaat alleen om de 
nummering; verder verandert er natuurlijk aan de bestaande graven niets.  
 

Een volgende stap is om alle rechthebbende in te voeren. Daarom nodigen we 
nu alvast alle rechthebbenden uit om, na de zomervakantie, langs te komen 
op het locatiebureau. Hoe we dit precies gaan doen, zullen we u in het komend 
Klaverblad verder over informeren. 
 

We hopen dat u hier allemaal aan mee wilt werken, want we merken dat veel 
rechthebbenden in de loop der jaren verhuisd zijn en dan is het soms voor ons 
heel moeilijk om hen te vinden. Kunnen we op uw medewerking rekenen? 
 

Team Begraafplaatsen met voor Zwartemeer Annet Harms 
 

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 
 

Het is door de coronacrisis erg stil rond de kerk. Er zijn namelijk 
geen diensten en dus hoor je ook weinig van kerkgangers over 
wat hun bezighoudt of waar ze mee zitten. Op zaterdagavond 
is de kerk één uur geopend om te bidden of om een kaarsje op 
te steken. Er wordt wel gebruik van gemaakt, maar de 

belangstelling is gering. Er is meer behoefte aan het traditionele kerkbezoek, 
maar dat laat nog even op zich wachten. En als het weer mogelijk is komt de 
vraag op hoeveel mensen er in een dienst aanwezig mogen zijn. 

Ik zelf heb alle livestream uitzendingen van de diensten van onze parochie 
gevolgd. Dus de diensten op Witte Donderdag, de Kruisweg, de Kruishulde, 
de Paaswake en alle eucharistievieringen op de zondag. Ik moet zeggen dat 
was heel professioneel. Je kon de teksten meelezen op het scherm en de 
gekozen liederen waren heel duidelijk. En eindelijk kon ik weer eens het Credo 
horen zingen. Ik heb er erg van genoten. 

VERANDERINGEN OP DE BEGRAAFPLAATS 
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Afgelopen zondag had ik de gelegenheid om zelf aan zo'n eucharistieviering 
mee te werken. Er was mij gevraagd om lector te zijn bij de dienst van zondag 
3 mei. In de kerk zelf zijn dan 3 personen aanwezig. De priester, de lector en 
de koster. In de sacristie zijn 3 personen aanwezig die de techniek, de muziek 
en de teksten regelen. In de kerk hoor je de liederen op een zachte toon zodat 
je als lector weet wanneer je een lezing moet doen of bijvoorbeeld de 
voorbeden. Alleen de priester komt in beeld via een vaste camera die vanuit 
de sacristie wordt bediend. Voor de dame die voor de teksten in beeld zorgt is 
het een hele klus, want er kunnen steeds maar enkele regels in beeld. Deze 
uitzendingen zijn niet gratis. De mannen van MGA Soundrentals en RH Sound 
moeten beloond worden voor hun arbeid en voor de apparatuur die ze inzetten 
om de uitzendingen mogelijk te maken. Er kijken elke zondag ongeveer 100 
personen. Als er collecte gehouden kon worden kwam er een behoorlijk 
bedrag binnen om de kosten te kunnen dekken. Maar misschien dat u de 
parochie kunt kan steunen door een extra gift. 

Op Koningsdag kwamen mijn vrouw en ik op het Hoogveenkerkhof in Barger-
Compascuum. Vlak daarbij is ook een expositieruimte met bijzonderheden 
over het hoogveenkerkhof en over bepaalde gebeurtenissen. Indrukwekkend 
vond ik het verhaal van vader Albert Louwes en zijn twee dochters die op 
dezelfde dag zijn overleden. Ze zijn namelijk verdronken in het 
Limietwegkanaal. Hun graf ligt op het hoogveenkerkhof.  

Ik kan u een bezoek aan deze expositieruimte van harte aanbevelen.          
De toegang is gratis. Overdag is de deur altijd geopend. 

Ik wil zoals gewoonlijk weer eindigen met een spreuk. Dit keer heb ik er drie 
uitgekozen die ons een beetje moed moeten geven in deze moeilijke tijd. 

Het is hoe het was, het gaat hoe het komt. 

Een waardevol leven is een verzameling van dankbare momenten 

Als je het woord moeilijk weglaat zal je zien dat het vanzelf wat gemakkelijker 
gaat.                                                                                                              JS 

 

LOCATIECONTACTDAG  ZWARTEMEER 
 

Zondag 28 juni 2020 gaat niet door! 

 Dinsdag 21 april 2020 de toespraak van onze 
minister-president de Heer Rutte 

“Tot 1 september 2020 geen evenementen” 

Als werkgroep PC-dag hebben we geen andere keus dan onze jaarlijkse 
locatie-dag af te blazen. Helaas, maar volgend jaar zien we u allen wel weer 
op onze prachtige ontmoetingsdag. De werkgroep wenst u allen een goede 
gezondheid toe. 

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

LOCATIECONTACTDAG GAAT NIET DOOR 
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Rozenkrans 
Op 25 april schreef paus Franciscus een boodschap 
waarin hij pleit voor het Rozenkransgebed, juist in deze 
tijd van de Coronacrisis. Het is een gebed dat bij uitstek 
thuis beoefend kan worden, en het is in de katholieke 
kerk een van de meest bekende en vertrouwde 
manieren om te bidden. Het herhalen van 
formuliergebeden aan de hand van een kralensnoer is 
overigens niet typisch katholiek. We treffen het ook 

aan in onder meer de islam. De moslim noemt bij het gebruik van de 
kralensnoer de 99 namen van Allah. Gebeden herhalen brengt je in een sfeer 
van meditatie. 
 

Er zijn in de katholieke traditie nog meer vormen van kralensnoeren dan de 
ene die wij het beste kennen: 5 ‘tientjes’ met 10 kralen voor een Weesgegroet 
en 5 kralen voor een Onzevader. Er zijn ook snoeren van 7 Onzevaders en 
telkens 7 Weesgegroeten om de smarten van Maria te herdenken. Ik heb er 
zo eentje. Een aantal jaren geleden is de rozenkrans van de goddelijke 
barmhartigheid bekend geworden. 
 

De bedoeling van het bidden van de rozenkrans is dat je geheimen overweegt 
uit het leven van Jezus en Maria. Dat mediteren bij het bidden valt niet zo mee, 
is mijn eigen ervaring. Mijn gedachten dwalen vaak af. Ondertussen ben ik 
toch op een eenvoudige manier met Jezus en Maria verbonden, en daar gaat 
het eigenlijk om. Langzaam wordt hun gezindheid de mijne. 
 

De hele rozenkrans bestaat eigenlijk uit 150 Weesgegroeten. Dat komt 
overeen met het aantal psalmen in de Bijbel. Die worden (werden) door de 
monniken wekelijks gebeden. Het rozenkransgebed kunnen we dan ook 
beschouwen als een eenvoudig alternatief voor wie niet deel kunnen nemen 
aan het koorgebed dat behoorlijk veel tijd vraagt. 
 

Zelf bid ik de rozenkrans vaak als ik aan het wandelen ben, en vaak verbind ik 
er ook intenties aan: voor de vrede, voor de priesters, voor mijn familie. Er zijn 
tal van intenties die ik met me meedraag. 
 

+ 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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Verbondenheid op afstand 
 
Omdat het Coronavirus nog steeds rondwaart in ons land, houden we 1,5 m 
afstand van elkaar. We gaan niet onnodig bij elkaar op bezoek en we mogen 
het verpleegtehuis waar opa of oma verblijft niet binnen. We moeten verplicht 
afstand houden. Eigenlijk heel pijnlijk en vervelend. Ik hoorde van iemand die 
soms aan het huis van haar moeder voorbij wandelt: “Zal ik zwaaien naar 
haar?” We zoeken alternatieven om met elkaar verbonden te blijven. De 
sociale media, internet of gewoon de telefoon worden belangrijker. Ik merk zelf 
dat ik intussen al wat bijgeleerd heb, want ik loop in de ontwikkelingen op 
communicatiegebied niet voorop. De laatste bisdomstaf vond laatstelijk plaats 
via Skype. 
 

 

Ook in de liturgie geldt: afstand houden. Dat betekent ook dat we geen H. 
Communie kunnen ontvangen, want dan komen we te dicht bij elkaar in de 
buurt. Ook dat is pijnlijk en zeer ongewoon. Hoe houden we contact met 
Christus? Daarvoor bestaat er een oude traditie waar we nu weer gebruik van 
kunnen maken: de geestelijke communie. In het volgende gebed wordt de 
essentie uitgedrukt: “Mijn Jezus, ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament 
tegenwoordig bent. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te 
verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik 
van U de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn 
verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit 
van U gescheiden worden. Amen.”  
 

 

Elke gelegenheid dat we de H. Communie ontvangen is sowieso een 
geestelijke ontmoeting met Christus. Ter communie gaan zonder geestelijke 
beleving mogen we zelfs een zonde noemen. Ook op geestelijke wijze kunnen 
we ons met Christus verbonden voelen en met de Kerk als zijn Lichaam. We 
maken er deel van uit, en door bekering willen we er méér deel van uitmaken, 
en een levend lidmaat worden. 
 

+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden 

 
 
 
 
 
 



 

 

Als de wind, die waait met vlagen  
 

 Als de wind, die waait met vlagen, 

zo verrassend waait de Geest,    

soms een storm, met donderslagen, 

soms een stem: wees niet bevreesd! 

Soms een vlam, een vonk van boven, 

soms een haard die laait van vuur, 

soms een lamp die uit kan doven,  

soms een glans van korte duur. 
 

Soms een wolk die gul wil geven 

schaduw op geblakerd land, 

soms een zon die, hoogverheven, 

zindert op het mulle zand; 

Bron van lachend, levend water, 

bedding, beek, rivier, fontein, 

stroom van heil – maar even later 

opgedroogd en weer woestijn. 
 

Als een woord dat weg wil wijzen, 

richting geeft en ruimte biedt, 

als een brood, een vaste spijze, 

soms, soms éven – soms ook niet. 

Soms,  

soms lijkt geen wind te waaien, 

alles tevergeefs geweest 

totdat weer in lichterlaaie 

vonkt en vlamt: het vuur, de GEEST. 


