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BEWAREN!!! BEVAT PROTOCOL  

KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER EN 

RICHTLIJNEN PER LOCATIE 
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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 3 juli 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. 6 

loopt van 25 juli t/m 4 september 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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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 kunt zich vooraf aanmelden via de aanmeldtelefoon: 

Voor vieringen in de 
 

St. Willehadus:    06-57673387 
St. Joseph:    06-57683379 
H. Antonius van Padua:   06-57656702 
H. Henricus:    06-57658994 

 

U kunt zich ook aanmelden bij binnenkomst voor de viering. U loopt dan wel 
het risico dat het maximale aantal bezoekers is bereikt en dat u dus de viering 
niet kunt bijwonen. 
Aanmelden voor door-de-weekse vieringen bij voorkeur op maandag en 
dinsdag. Aanmelden voor weekendvieringen bij voorkeur op vrijdag en 
zaterdag tot 12.00 uur.  
 

BOEKJE: 
Er is geen boekje met liederen. Wel is er een blad met teksten voor deze 
liturgie. U kunt een blad meenemen en een vrije gift doneren in het busje. 
 

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.  
 

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER 
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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. 
 

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.  

 

KAARSEN  
•  Bij het kaarsenbranden en gebed dient u de anderhalve meter regel te 

volgen.  
•  De betaling van de kaarsen moet bij voorkeur contactloos plaatsvinden. o 

Als dat niet kan dient u uw handen te ontsmetten alvorens te betalen.  
•  De kaars wordt aan een andere reeds brandende kaars aangestoken.  
 

Gebed en devotie  
Maria/Heiligen 
• Het Maria- of Heiligenbeeld, schilderij of icoon 
mag niet worden aangeraakt of gekust. 
 
 

 
 
Juli 2020 
R.-K. Parochie Maria, Hertogin van Drenthe 
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Vergeet niet u aan te melden op vrijdag of zaterdag voor 12.00 uur via 
de speciale aanmeldtelefoon. Leest u ook a.u.b. het protocol op pagina 

5 en de richtlijnen voor de locaties in de locatiegedeeltes. 
 

De nummers waarop u zich aan kunt melden zijn: 
St. Willehadus:        06-57673387 
St. Joseph:          06-57683379 
H. Antonius van Padua:   06-57656702 
H. Henricus:         06-57658994 

 

dag 4 &5 juli 14e zondag  tijd 
zaterdag Zwartemeer Pastoor Okonek 19.00 
 Barger-Compas Pastor Mielnik 19.00 
zondag Klazienaveen Pastoor Okonek 09.30 
 Emmer-Compas Pastor Mielnik 10.00 
 Klazienaveen Poolse 

Viering 
Pastoor Okonek 14.00 

    

dag 11 & 12 juli 15e zondag tijd 
zaterdag Klazienaveen Pastor Mielnik 19.00 
 Emmer-Compas Pastoor Okonek 19.00 
zondag  Zwartemeer Pastor Mielnik 10.00 
 Barger-Compas Pastoor Okonek 09.30 
    

dag   18 & 19 juli 16e zondag tijd 
zaterdag Zwartemeer Pastoor Okonek 19.00 
 Barger-Compas Pastor Mielnik 19.00 
zondag Klazienaveen Pastoor Okonek 09.30 
 Emmer-Compas Pastor Mielnik 10.00 
    

dag 25 & 26 juli 17e zondag tijd 
zaterdag Klazienaveen Pastor Mielnik 19.00 
 Emmer-Compas Pastoor Okonek 19.00 
zondag Zwartemeer Pastor Mielnik 10.00 
 Barger-Compas Pastoor Okonek 09.30 

 

Wilt u zich ook voor deze viering aanmelden via de aanmeldtelefoon 
het liefst op maandag of dinsdag. Voor het telefoonnummer van uw 

locatie zie boven aan de pagina. 
 

dag locatie  tijd 

29 juli woensdag Zwartemeer kerk 14.00 

 Emmer-Compas kerk 14.00 

30 juli donderdag Klazienaveen kerk 14.00 

 Barger-Compas kerk 14.00 

VIERINGEN OP DE LOCATIES 

OUDEREN VIERINGEN  
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Ook voor de doordeweekse viering graag aanmelden via aanmeldtelefoon 
bij voorkeur op maandag en dinsdag voor 12.00 uur. 
De nummers waarop u zich aan kunt melden zijn: 

St. Willehadus:        06-57673387 
St. Joseph:          06-57683379 
H. Antonius van Padua:   06-57656702 
H. Henricus:         06-57658994 

 
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 
18.30 uur Rozenkrans gebed  

daarna om 19.00 uur Eucharistieviering  
 

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. 
 

 

Week 27 29 juni t/m 05 juli Pastoor Okonek 

Week 28 06 juli t/m 12 juli Pastor Mielnik 

Week 29 13 juli t/m 19 juli Pastor Mielnik 

Week 30 20 juli t/m 26 juli Pastoor Okonek 

Week 31 27 juli t/m 02 aug 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. 

VIERINGEN DOOR DE WEEK 

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN 
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DOOP - WELKOM IN DE GEMEENSCHAP VAN DE KERK 
 

 
Op dit moment wordt het doopsel uitgesteld. 

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. 
 

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 8 van 
dit Klaverblad. 
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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 
  

 

 

WOORD VAN DE PASTOOR 
 

Beste Parochianen,          
De coronacrisis vraagt veel aanpassing van de samenleving, maar ook van 
ons als kerken. We staan voor een tijdelijke uitdaging, waarvan niemand weet 
hoelang die gaat duren. De kerkelijke vieringen worden weer opgestart. Het 
zal voorlopig anders gaan dan voorheen. We kunnen voorlopig niet meer zelf 
een plek uitkiezen, maar krijgen een plaats toegewezen, op veilige afstand van 
elkaar. We zingen voorlopig niet, waardoor de vieringen een ander karakter 
krijgen. In de kerken zijn looproutes aangebracht en mensen moeten zich van 
tevoren aanmelden. Op het laatst aanmelden kan, onder voorwaarde dat er 
nog plaats is. Waar zaken anders gaan dan u zich had voorgesteld of gewenst, 
vragen we om begrip. Mogen de woorden die Paus Franciscus tot ons sprak 
in zijn preek op de avond van 27 maart op het lege Sint Pietersplein, ons 
bemoedigen en vertrouwen geven de komende periode.   
 

Pastoor Okonek SChr 
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Preek van Paus Franciscus  
 

 “Waarom ben je bang?  
Heb je nog geen vertrouwen?”  
Evangelielezing: Marcus 4, 35-41: 
Op diezelfde dag tegen het vallen 
van de avond sprak Jezus tot hen: 
“Laten we oversteken.” Zij stuurden 
het volk weg en namen Hem mee 
zoals Hij daar in de boot zat; andere 
boten begeleidden Hem. Er stak 
een hevige storm op en de golven 
sloegen over de boot, zodat hij al 

vol liep. Intussen lag Hij aan de achtersteven op het kussen te slapen. Ze 
maakten Hem wakker en zeiden Hem: “Meester, raakt het U niet dat wij 
vergaan?” Hij stond op, richtte zich met een dwingend woord tot de wind en 
sprak tot het water: “Zwijg, stil!” De wind ging liggen en het werd volmaakt 
stil. Hij sprak tot hen: “Waarom zijt ge zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog 
geen geloof bezit?” Zij werden door een grote vrees bevangen en vroegen 
elkaar: “Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen?” 
 

“Tegen het vallen van de avond” (Mc. 4, 35). Zo begint de passage uit het 
Evangelie dat we zojuist hebben gehoord. Het lijkt nu al wekenlang of de avond 
is gevallen. Het duister is neergedaald over onze pleinen, onze straten en onze 
steden; het heeft zich meester gemaakt van ons leven. Het vult alles met een 
oorverdovende stilte en een troosteloze leegte, die alles op haar weg verlamt. 
Je voelt het in de lucht, je ziet het aan de gebaren, je ziet het aan hoe mensen 
kijken. We zijn bang en verward. Zoals de discipelen in het evangelie zijn wij 
ineens gegrepen door een onverwacht opgekomen razende storm. We merken 
dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. We zijn kwetsbaar en we zijn de 
weg kwijt, en toch zijn we allemaal heel belangrijk en nodig. We moeten 
allemaal samen roeien en elkaar troost bieden. In die boot zitten wij met z’n 
allen. Net zoals die discipelen, die met één stem spreken en angstig zeggen: 
“We vergaan” (Mc. 4, 38). Zo merken ook wij dat we niet ieder voor zich verder 
kunnen, maar alleen gezamenlijk. 
 

Hij slaapt… 
Het is gemakkelijk om ons in dit verhaal te herkennen. Wat moeilijk is, is de 
houding van Jezus te begrijpen. Terwijl de leerlingen van nature verontrust en 
wanhopig zijn, blijft Hij gewoon op de achtersteven, in het deel van de boot dat 
als eerste onder zal gaan. En wat doet Hij? Ondanks de commotie slaapt Hij 
vredig, vertrouwend op de Vader – het is de enige keer in het Evangelie dat 
we Jezus zien slapen. Wanneer Hij wordt gewekt, brengt Hij de wind en het 
water tot bedaren, en dan wendt Hij zich tot de leerlingen op een verwijtende 
toon: "Waarom zijt ge zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof 
bezit?” (Mc. 4, 40). 
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Kan het U schelen...? 
We proberen het te begrijpen. Waaruit bestaat het gebrek aan geloof bij de 
leerlingen die tegenover het vertrouwen van Jezus wordt gesteld? Ze waren 
niet opgehouden in Hem te geloven. Ze riepen Hem aan.  
Maar laten we zien hoe ze dat doen: 'Meester, kan het U schelen dat wij 
vergaan?' (vers 38). "Kan het U niet schelen?": ze denken dat Jezus niet meer 
om hen geeft. Een van de dingen die ons thuis het meeste pijn doet, is als 
iemand zegt: "Kan ik je dan niets schelen?" Dat is een zin die pijn doet en 
stormen in het hart veroorzaakt. Het zal Jezus ook pijn gedaan hebben. Want 
niemand is meer met ons begaan dan Hij. Zodra Hij aangeroepen is, redt Hij 
het leven van zijn ongelovige discipelen. 
 

Onze kwetsbaarheid 
De storm legt onze kwetsbaarheid bloot, en de valse en overbodige zekerhe-
den waar onze agenda, plannen, gewoonten en prioriteiten bol van staan. Het 
laat zien hoe we datgene in slaap hebben laten sukkelen wat ons leven en 
onze gemeenschap voedt, ondersteunt en kracht geeft. De storm legt bloot 
hoe wij het liefst datgene wegstoppen en vergeten wat de geest van onze 
volkeren voedt. Hoe wij onszelf trachten te verdoven met gewoonten die ons 
lijken te redden, terwijl wij losgeraakt zijn van onze wortels en onze voorouders 
vergeten zijn, zodat wij geen weerstand meer hebben om tegenspoed het 
hoofd te bieden. 
 

Saamhorigheid 
Met de storm vervaagt de schmink van de stereotypen die ons ego verhulden, 
omdat wij ons altijd druk maakten over ons imago. We zien opnieuw de saam-
horigheid waar we ons niet aan kunnen onttrekken. De saamhorigheid als 
broeders en zusters. 
 

We dachten dat we sterk waren... 
'Waarom zijt ge zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?' 
Heer, Uw woord treft ons vanavond. Het gaat ons allen aan. In deze wereld, 
die Gij meer liefhebt dan wij, zijn wij voortgeraasd. We dachten dat we sterk 
waren en alles konden. Op winst belust lieten we toe dat de dingen ons 
beheersten en de haast ons bedwelmde. We stonden niet stil bij Uw waarschu-
wingen. We werden niet wakker door de oorlogen en het wereldwijde onrecht, 
wij luisterden niet naar de schreeuw van de armen en van onze ernstig zieke 
planeet. We gingen onverstoorbaar door en dachten gezond te blijven in een 
zieke wereld. En nu, midden op de hoge zee, roepen wij U aan: "Word wakker, 
Heer!". 
 

Een tijd van kiezen... 
'Waarom zijt ge zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?' 
Heer, U doet een beroep op ons en een beroep op ons geloof. We moeten niet 
zozeer geloven dat U bestaat, maar tot U komen en op U vertrouwen. In deze 
Vastentijd weerklinkt Uw dringende oproep:  
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"Bekeer je!", "Keer met heel je hart terug tot Mij." (Joël 2:12). U roept ons op 
om deze tijd van beproeving te zien als een tijd van kiezen. Dit is niet de tijd 
van Uw oordeel, maar van ons oordeel. 
 

Nu zien we wie belangrijk zijn... 
De tijd om te kiezen wat belangrijk is en wat voorbij zal gaan. Om onderscheid 
te maken wat noodzakelijk is en wat niet. Het is een tijd om ons leven weer 
naar U en onze medemensen te richten, God. Daarbij kunnen we een voor-
beeld nemen aan veel mensen die ondanks hun angst hun leven gegeven 
hebben. Dat is de kracht van de Geest die wordt uitgestort en die zich uit in 
moedige en genereuze toewijding. Het is het leven van de Geest dat kan 
verlossen, verbeteren en tonen hoe onze levens verweven zijn met en onder-
steund worden door gewone mensen die meestal vergeten worden die niet in 
de krantenkoppen staan of op de catwalk in weer een nieuwe tv-show. Maar 
zij zijn degenen die nu de doorslag geven bij alles wat er gebeurt. Artsen, 
verpleegkundigen, supermarkt-medewerkers, schoonmakers, ziekenverzor-
gers, chauffeurs, wetshandhavers, vrijwilligers, geestelijken en nog vele meer, 
die begrepen hebben dat niemand het in z'n eentje kan doen. Voor het lijden, 
waarin de ware ontwikkeling van onze volkeren te zien is, ontdekken en 
ervaren we het priesterlijke gebed van Jezus: "Opdat zij allen één mogen zijn.' 
(Johannes 17, 21). 
 

Met welke wapens? 
Hoeveel mensen oefenen niet elke dag geduld, en leven in hoop en zorgen 
dat ze geen paniek zaaien, maar nemen hun verantwoordelijkheid. Vele 
vaders, moeders, opa's, oma's en leraren tonen aan onze kinderen, met kleine, 
dagelijkse gebaren hoe ze een crisis het hoofd kunnen bieden en moeten 
doorstaan door hun gewoonten aan te passen, hun blik op te heffen en te bid-
den. Vele mensen bidden en bieden hulp aan voor het welzijn van iedereen. 
Het gebed en stille behulpzaamheid zijn de wapens waarmee we overwinnen. 
 

Bedaar onze stormen! 
'Waarom zijt ge zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?' 
Het begin van geloof is weten dat je redding nodig hebt. We zijn niet zelfvoor-
zienend; in ons eentje verdrinken we: we hebben de Heer nodig, net zoals de 
schippers vroeger de sterren nodig hadden. Laten we Jezus uitnodigen in de 
bootjes van onze levens. Laten we Hem onze angsten geven, zodat Hij ze kan 
overwinnen. Net als Zijn discipelen merken we dan dat we met Hem aan boord 
niet verdrinken. Want dat is de kracht van de Heer: Alles wat ons overkomt ten 
goede keren, ook de slechte dingen. Hij brengt onze stormen tot rust, want met 
God sterft het leven nooit. 
 

De vlam van de hoop 
De Heer daagt ons uit en nodigt ons uit om te midden van onze storm de soli-
dariteit en de hoop te laten opbloeien die ons tot steun kunnen zijn in tijden 
waarin alles mis lijkt te gaan.  
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De Heer stimuleert ons om ons geloof in Pasen te doen ontwaken en herleven. 
We hebben een anker: door Zijn kruis zijn we gered. We hebben een roer: door 
Zijn kruis zijn we verlost. We hebben hoop: door Zijn kruis zijn we genezen en 
worden we omarmd, zodat niets en niemand ons kan scheiden van Zijn 
verlossende liefde. In ons isolement lijden we onder het ontbreken van affectie 
en ontmoetingen en ervaren we het gebrek aan veel dingen. Laten we 
nogmaals luisteren naar de verkondiging die ons redt: Hij is opgestaan en leeft 
in ons midden. De Heer daagt ons vanaf Zijn kruis uit om ons leven terug te 
vinden dat ons wacht en te kijken naar mensen die onze tijd opeisen om de 
genade die in ons leeft te versterken, te erkennen en te stimulern. Laten we 
zorgen dat het vlammetje van de hoop (zie Jesaja 42: 3) die nooit ziek wordt, 
niet uitgaat. En laten we de hoop opnieuw laten oplaaien. 
 

Solidariteit 
Zijn kruis omarmen betekent de moed vinden om alle tegenslagen van de 
huidige tijd te omarmen, en even onze zucht naar almacht en bezit te vergeten 
om ruimte te geven aan de creativiteit die alleen de Geest kan opwekken. Het 
betekent de moed vinden om ruimten te creëren waar iedereen zich welkom 
voelt en om nieuwe vormen toe te laten van gastvrijheid, broederschap en soli-
dariteit. Door Zijn kruis zijn we gered, zodat we weer hoop krijgen. Laat het 
kruis alle manieren steunen en versterken die ons kunnen helpen om onszelf 
en anderen te redden. De Heer omarmen om de hoop te omarmen. Dat is de 
kracht van het geloof, dat ons bevrijdt van angst en ons hoop biedt. 
 

Een troostende omarming 
"Waarom zijt ge zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?” 
Dierbare broeders en zusters, vanaf deze plek die vertelt van het rotsvaste 
vertrouwen van Petrus, wil ik u vanavond allen toevertrouwen aan de Heer, 
door tussenkomst van de heilige maagd, heil van het volk, Sterre der zee in de 
storm. Moge vanaf deze zuilenrij die Rome en de wereld omarmt, Gods zegen 
als een troostende omarming over u dalen. Heer, zegen de wereld, geef de 
lichamen gezondheid en de harten troost. U vraagt ons om niet bang te zijn, 
maar ons geloof is zwak en we zijn bang. Heer, laat ons niet in de greep van 
de storm blijven. Zeg ons nog een keer: 'Wees niet bang' (Matheus 28: 5). En 
laat ons, met Petrus zeggen: 'Wij schuiven alle zorgen op U af, want U hebt 
zorg voor ons.' (1 Petrus 5: 7). 
 

Rome 27 maart 2020  
Paus Franciscus 
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Het is lastig om u het laatste nieuws 
vanuit het bestuur te geven. Want in dit 
Coronatijdperk veranderen de regels 
soms heel snel. En dan is de informatie 
alweer achterhaald….. 
Als bestuur zijn we natuurlijk ook druk 
bezig geweest om te kijken wat alle 
richtlijnen voor ons als parochie 
betekenen. Want we willen graag nabij 
zijn, ook al moet dat op 1,5 meter.  En 
toch is dat moeilijk. Wat kan wel en wat 
beter (nog) niet. Alle locaties hebben inmiddels hun kerk aangepast en er staan 
veel lijnen en er zijn linten om aan te geven waar u wel en waar niet mag zitten.  
 

Wat ook duidelijk is, is het feit dat we 3 maanden geen collectes hebben gehad 
en dat op bijna alle locaties er speciale acties niet door konden gaan, met als 
gevolg dat er minder geld is binnengekomen. Daarom heeft Emmer 
Compascuum haar parochianen gevraagd om een vrije gift op hun 
bankrekening te storten onder vermelding “Hart voor Willehad”. Zou het niet 

mooi zijn als u van een andere locatie bent, dat 
u dan op het rekeningnummer van uw locatie 
ook iets overmaakt onder vermelding van  

“Hart voor….”? 
 

Alleen nog in de maand juni zijn er online eucharistievieringen. Voor en achter 
de schermen zijn hier vele vrijwilligers mee bezig geweest. Iedereen, die op 
welke manier heeft bijgedragen, willen wij heel erg bedanken. Want zij hebben 
laten zien dat we samen ook in deze moeilijke tijd nabij konden zijn.  
 

We hopen u allen, waarschijnlijk pas weer echt na de zomervakantie, in goede 
gezondheid te mogen ontmoeten. En als we in de tussentijd iets voor u kunnen 
doen, kunt u altijd een beroep op uw locatie doen. 
 
 

VRIJWILLIGERS LIVESTREAM BEDANKT 
 
 

In maart, april, mei en juni hebben we de wekelijkse eucharistie via een live 
stream vanuit de Willehaduskerk gevierd. Veel vrijwilligers zijn daar druk mee 
geweest en de vieringen waren heel goed te volgen. Teksten werden mooi 
zichtbaar gemaakt op het beeldscherm. Deze vieringen waren prima verzorgd. 
Vrijwilligers die hierin veel tijd gestoken hebben:  

 

HEEL HARTELIJK BEDANKT !!! 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
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Een conferentie houden met 1000 deelnemers kan op dit moment natuurlijk 
niet doorgaan. Daarom was de conferentie van juni verschoven naar 
november. Maar omdat het de vraag is of het in november wel kan, heeft de 
organisatie het zekere voor het onzekere gekozen en het verschoven naar het 
najaar van 2021. Dat is natuurlijk erg jammer, maar dat betekent niet dat er 
niet al van alles kan gebeuren in onze parochie. 
 

Allereerst zijn er in juni twee digitale bijeenkomsten (webinar), waar we als 
parochie aan meedoen. Het onderwerp van deze webinars is ‘hoe een 
parochie juist in de coronatijd haar missionaire opdracht kan vervullen’ We 
hopen geïnspireerd te raken en we hopen veel tips te krijgen om onze parochie 
steeds meer een missionaire parochie te laten worden. 
 

MIJN RKK APP 
 

Alle parochianen, waarvan wij een mailadres hebben, hebben inmiddels een 
uitnodiging gehad om de App Mijn RKK te downloaden. Heeft u nog geen 
uitnodiging gehad en wilt u zich ook digitaal bij ons aansluiten, geef dan uw 
mailadres door aan leden.mhvd@gmail.com . 
 

In de uitnodiging zit een link naar de App; er 
is er een voor een Android toestel en een 
voor een iPhone. Helaas blijkt met name de 
laatst genoemde link vaak niet te werken. U 
kunt dit oplossen door de app zelf te 
downloaden in de App Store. Daarna kunt u 
zich gewoon aanmelden. U kunt dan alleen 
het mailadres gebruiken dat bij ons bekend 
is.  
 

Heeft u nog vragen of toch wat hulp nodig? 
Kom gerust langs op de locatiebureau’s of bel 
met de parochietelefoon. 
 
 

MISSIONAIRE PAROCHIE 

mailto:leden.mhvd@gmail.com
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VIEREN IN DE KERK OP ALLE LOCATIE WEER MOGELIJK 
 

Vanaf juli zijn eucharistievieringen tot 100 personen weer mogelijk. Niet in al 
onze kerkgebouwen zijn 100 parochianen te plaatsen, vanwege de 
voorgeschreven 1 ½ meter afstand. Vooraf is niet exact aan te geven hoeveel 
personen “coronaproof” in een de kerk te plaatsen zijn. Leden van een 
huishouden mogen namelijk naast elkaar zitten. Als u alleen naar de kerk komt, 
zit u altijd 1 ½ meter van een mede-parochiaan af. In iedere kerk is duidelijk 
aangegeven waar u plaats kunt nemen en wat de looproutes zijn bij 
binnenkomst, bij de ontvangst van de H. Communie en voor het verlaten van 
de kerk. Gastheren / - dames geven aanwijzingen.  
 

Bij dit Klaverblad krijgt u een protocol voor de vieringen, zoals dat op uw locatie 
geldt. Voor eucharistievieringen dient iedere deelnemer zich aan te melden.  
Aanmelden kan via een speciale aanmeldtelefoon. Ieder locatie heeft een 
eigen aanmeld-telefoon, die door wisselende vrijwilligers opgenomen wordt. U 
meldt zich aan bij de locatie waar u de viering wilt volgen. Bij aanmelding geeft 
u uw naam, telefoonnummer en het aantal personen aan. 
 

De nummers waarop u zich aan kunt melden zijn: 
St. Willehadus:        06-57673387 
St. Joseph:          06-57683379 
H. Antonius van Padua:   06-57656702 
H. Henricus:         06-57658994 

 

Aanmelden voor door-de-weekse vieringen bij voorkeur op maandag en 
dinsdag. Aanmelden voor weekendvieringen bij voorkeur op vrijdag en 
zaterdag tot 12.00 uur.  
 

Op vaste tijden blijft de kerk door de week van 18.30 - 19.30 uur open. 

• Voor Zwartemeer is dat op dinsdag, voor Emmer Compascuum op 
woensdag en voor Barger Compascuum en Klazienaveen is dat op 
donderdag.  

• Om 18.30 u wordt het rozenkransgebed gebeden en vanaf 19.00 is er een  
eucharistieviering.  
Ook voor deze door-de-weekse vieringen dient u zich aan te melden.  

 

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 verwachten dat iedere parochiaan zonder risico op besmetting, dus veilig 
deel kan nemen aan onze vieringen.  

Allen van harte welkom !!!  
Het Parochiebestuur 

mailto:leden.mhvd@gmail.com
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AANTAL PLAATSEN IN DE KERK 
 

Omdat we in onze kerken de afstand van 1 ½ meter tussen parochianen 
moeten handhaven, kan er een maximaal aantal mensen de vieringen 
bezoeken. Het maximum van 100 plaatsen is volgens de RIVM normen 
toegestaan. 
 

Het is niet precies vast te stellen hoeveel mensen in een kerk kunnen, omdat 
leden van een huishouden wel naast elkaar kunnen zitten. Omdat bij een 
uitvaartdienst en een huwelijksviering meer personen uit één huishouden te 
verwachten zijn dan bij een weekendviering, zal bij een weekendviering het 
maximum lager zijn. 
 

Globaal geven we de volgende maxima aan: 
 

Kerk Weekendviering Uitvaartdienst, avondwake   
en huwelijksviering 

St. Willehadus ± 95 plaatsen ± 95 plaatsen 

St. Joseph ± 66 plaatsen ± 90 plaatsen 

H. Antonius van Padua ± 50 plaatsen ± 70 plaatsen 

H. Henricus ± 100 plaatsen ± 100 plaatsen 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONZE KERKEN OP ZIJN KOP 
MAAR ….. 

LENIG ALS WIJ ZIJN  
PASSEN WIJ ONS  

BIJ DE NIEUWE SITUATIE aan  
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LIVESTREAM ACHTER DE SCHERMEN 

Soms gaat er iets niet goed dan… 
snelle actie’s 

De koster is ook  
regisseur  en 

crew verzorg(st)er  
Staan de kaarsen in de 

Mariakapel met 
afbeelding naar voren? 

 komen ze goed in 

Kosters 
bedankt 
voor de 
goede 
zorgen 

gelukkig  
gaan de  

sportscholen  
ook weer open 

uitzending 
Youtube 

  En   soms … 
    ook nog   lectrice erbij  

Sandra 

Ron Rick 

Marco 
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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   
 
 

AANMELDTELEFOON 
St. Joseph: 06-57683379 
 
 

CONTACTPERSOON BEZORGING 
Truus Dijck  
Posthoorn 7 
7884 PA Barger-Compascuum 

mailto:lb.joseph.mhvd@gmail.com
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NIEUWE 1,5 meter MAATREGELEN 
VOOR DE ST. JOSEPHKERK VAN BARGER COMPASCUUM 

 

Beste medeparochianen,  
binnenkort mogen we weer samen vieren, maar dit kan niet zomaar. 
Daarom is er een nieuw protocol volgens richtlijnen van het RIVM en BISDOM 
dat u kunt vinden op pagina 5-6 van dit Klaverblad. (ook verder op in het 
Algemene deel staan nog andere artikelen betreffende dit onderwerp) 
 

De onderstaande maatregelen gelden alleen voor een bezoek aan onze eigen 
kerk, wilt u een andere kerk bezoeken kijk dan in het betreffende 
locatiegedeelte welke maatregelen er daar zijn genomen. 
 

We hopen dat we met elkaar aan de richtlijnen voldoen, zodat iedereen die 
naar de kerk komt een veilig gevoel heeft en we toch op een waardige manier 
samen kunnen vieren. 

WELKOM 

WE HOPEN U SPOEDIG WEER TE MOGEN BEGROETEN 

 

 

 
➢ U meldt zich aan via de aanmeldtelefoon van de  

St. Josephkerk: 06-57683379  
 

Aanmelden voor door-de-weekse vieringen bij voorkeur op maandag 
en dinsdag. Aanmelden voor weekendvieringen bij voorkeur op vrijdag 
en zaterdag tot 12.00 uur.  
 

➢ Volg de aanwijzingen van de gastheer/ gastvrouw. 
 

➢ U – en leden van uw huishouden – nemen plaats achter een pijl-
sticker, die op de bank bevestigd is. 
 

➢ De plaats naast het gangpad blijft vrij. 
 

➢ Ontvangst van de communie: 
U loopt langs de buitenmuur naar voren. De voorste bank het eerst. 
U kunt voorafgaande aan de ontvangst van de H. Communie uw 
handen desinfecteren. U houdt 1 ½ meter afstand van elkaar. 
 

➢ Na de dienst: 
U verlaat de kerk via de buitenkant en de zij-ingang.  
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 28 juni 
Herman Suelmann, Leida Koiter-Hartmann, Maria Margareta Lingenaar-
Heller, Martha Linnemann-Teiken, ouders Berends-Hölscher, ouders Hake-
Cramer, ouders Pruim-Tiben, Sieny Linnemann-Dieters. 
 

Zaterdag 4 juli 
Echtpaar Vedder-Wehkamp, fam. Nijzing-Heller, Herman Suelmann, Leida 
Koiter-Hartmann, Lies Hartmann, Martha Linnemann-Teiken, ouders Berends-
Lippold, ouders Hake-Cramer, ouders Lingenaar-Heller, ouders Tubben-
Keizer. 
 

Zondag 12 Juli 
Herman Suelmann, Leida Koiter-Hartmann, Martha Linnemann-Teiken, 
ouders Hake-Cramer, ouders Lingenaar-Heller. 
 

Zaterdag 18 juli 
Annie Hölscher-Arling, Herman Suelmann, Leida Koiter-Hartmann,  
ouders Hake-Cramer, ouders Lingenaar-Heller. 
 

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 

 

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

Er is maar een kleine groep schoonmaaksters. Heeft u tijd en zin om eens in  
de 8 weken op donderdagmorgen een paar uurtjes te komen helpen, dan  
bent u van harte welkom. U kunt zich hiervoor aanmelden  
bij Lies Knol op de pastorie tel: 0591-349051 
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VRIJWILLIGERS 
 

Om en in de kerk zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers. 
We zoeken 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 - 19.30 uur of telefonisch 0591-349051. 
 

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 uur -19.30 uur. 
- Of een brief met de gegevens te deponeren in de brievenbus van de 

pastorie. 
Wij zullen dan een kaartje sturen. 
 

VASTENACTIE 
 

Dit jaar heeft de Corona ons wel parten gespeeld om de Vastenactie tot z’n 
recht te doen komen. Toch is er het mooie bedrag van € 238,30 via 
vastenzakjes binnengekomen en overgemaakt. Hopelijk hebben we volgend 
jaar weer een betere tijd en kunnen we ons weer volledig inzetten voor de 
Vastenactie.                              Hartelijk dank. 

VOM 
 

FELICITATIES 
 

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

LOCATIEBUREAU 
 

Het locatiebureau is tijdens de schoolvakanties (4 juli t/m 16 augustus) 
gesloten. Uw intenties kunt u in de brievenbus doen. Ook kunt u dit via de 
mail doen lb.joseph.mhvd@gmail.com   
 

We wensen u alvast een fijne vakantie. 

Van harte 

feliciteren 

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

Al heel lang is er geen contactmiddag geweest en wij missen u. Misschien 
heeft u het ook gemist. Langzamerhand zijn we weer aan het opstarten en 
eigenlijk willen we in juli nog graag een contactmiddag organiseren. 
 

Daarom is het mogelijk om op donderdag 30 juli om 14.00 uur 
weer naar de kerk te komen. 

Wel moet u zich vooraf aanmelden via de locatietelefoon: 06-57683379 
 

Als er te weinig aanmeldingen zijn, zal de contactmiddag niet doorgaan en 
zullen de mensen die zich hebben aangemeld daarvan persoonlijk bericht 
krijgen. Op dit moment weten we ook nog niet of het koffie drinken na afloop 
mogelijk is. Dit ligt o.a. aan het aantal mensen en natuurlijk ook aan de 
regelgeving. Helaas kunnen wij u niet ophalen of thuisbrengen. 
 

POTGROND 
 

Beste parochianen, 
elk jaar houden wij in maart onze Potgrondactie. Vlak voor het moment dat wij 
met de zakken potgrond door het dorp zouden rijden, brak het Coronavirus uit 
waardoor het niet meer verantwoord was, dat wij bij u aan de deur kwamen. 
Daardoor hebben wij de potgrond niet kunnen aanbieden en hebben wij nog 
een voorraad staan. Graag wil de Locatieraad u nogmaals in de gelegenheid 
stellen potgrond te kopen. 
 

Op zaterdag 27 juni 2020 kunt U bij de familie Harbers, Limietweg-Oost 1  
Barger-Compascuum terecht voor het kopen van één of meerdere zakken 
potgrond. Tijdstip 9.00 uur-12.00 uur. De inhoud van een zak potgrond is 40 
liter en kost € 3,00 per zak. 
 

Mocht het voor u bezwaarlijk zijn de potgrond te halen dan komen wij u graag 
de potgrond brengen voor parochianen die in Barger-Compascuum wonen. 
Middels onderstaand antwoordstrookje kunt u dit aangeven. Het 
antwoordstrookje kunt u in de brievenbus van de kerk deponeren. 
Op donderdagavond is het Parochiebureau geopend van 18.30 uur tot 19.30 
uur. Hier kan het antwoordstrookje ook worden ingeleverd. Bellen op 
donderdagavond is ook mogelijk. 
Het nummer van de pastorie is: 0591-349051 

Alvast hartelijk dank voor uw bestelling! 
Locatieraad St. Joseph Barger-Compascuum 

ANTWOORDSTROOK: 
 

Naam:      ………………………………………………………… 

Adres:      ………………………………………………………… 

Plaats:      ………………………………………………………… 

Telefoon:     ………………………………………………………… 

Aantal zak(ken): ………………………………………………………
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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 
 
 
AANMELDTELEFOON 
St. Willehadus: 06-57673387 
 
 
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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NIEUWE 1,5 meter MAATREGELEN 
VOOR DE ST. WILLEHADUSKERK VAN EMMER COMPASCUUM 

 
Beste medeparochianen,  
binnenkort mogen we weer samen vieren, maar dit kan niet zomaar. 
Daarom is er een nieuw protocol volgens richtlijnen van het RIVM en BISDOM 
dat u kunt vinden op pagina 5-6 van dit Klaverblad. (ook verder op in het 
Algemene deel staan nog andere artikelen betreffende dit onderwerp) 
 

De onderstaande maatregelen gelden alleen voor een bezoek aan onze eigen 
kerk, wilt u een andere kerk bezoeken kijk dan in het betreffende 
locatiegedeelte welke maatregelen er daar zijn genomen. 
 

We hopen dat we met elkaar aan de richtlijnen voldoen, zodat iedereen die 
naar de kerk komt een veilig gevoel heeft en we toch op een waardige manier 
samen kunnen vieren. 

WELKOM 

WE HOPEN U SPOEDIG WEER TE MOGEN BEGROETEN. 

 
➢ Aanmelden voor de vieringen in de Willehaduskerk 

telefoonnummer 06-57673387 
 

Aanmelden voor door-de-weekse vieringen bij voorkeur op maandag 
en dinsdag. Aanmelden voor weekendvieringen bij voorkeur op vrijdag 
en zaterdag tot 12.00 uur.  
 

➢ Volg de aanwijzingen van de gastheer/ gastvrouw. 
 

➢ U – en leden van uw huishouden – nemen plaats achter de rode 
kleine stickers die op de banken bevestigd zijn. 
 

➢ De plaats naast het midden- en zij pad blijven vrij. 
 

➢ Ontvangst van de communie: 
Eerst gaan de parochianen in de beide zijbanken naar voren voor de 
H. Communie. Links en Rechts gaan om en om te Communie en gaan 
via het middenpad terug naar de plaats. Degene op de achterste bank 
gaat het eerst te Communie.  
 

Nadat de zijbanken zijn geweest gaan de parochianen in de beide 
middenbanken via het zijpad naar voren voor de H. Communie. Links 
en rechts gaan om en om te Communie en gaan via het middenpad 
terug naar de plaats. Degene op de eerste bank gaat het eerst te 
Communie. 
 

U kunt voorafgaande aan de ontvangst van de H. Communie uw 
handen desinfecteren. U houdt 1 ½ meter afstand van elkaar. 
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➢ Na de dienst verlaat U de kerk via hoofdingang.  
Eerst de parochianen in de zijbank aan de preekstoel kant dan de 
parochianen in de middenbank preekstoel kant (via middenpad),  
dan parochianen middenbank sacristiekant (via middenpad) en dan de 
parochianen zijbanken sacristiekant. Houd hierbij de anderhalf meter 
afstand en blijft u a.u.b. niet op de stoep en trappen stilstaan.  

 

GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zaterdag 27 juni 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Jozef Sturre, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, 
Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus Welling, Hennie 
Bredek, Rika Harms-Schulte, Marlies Snuverink-Sturre, Maria Margaretha 
Ahlers-Hoezen, Ben en Taeke Graafsma, Herman Heijnen. 
 

Zondag 5 juli  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Truus Over-
Meijer, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, ouders de Groot-Kaiser, 
Diny Hendriks, Hermann Spijker, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-
Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, Geert Harm Thole, Geert 
Hendrik Mensen en Roelofje Mensen-Lange, Lenie Bentlage-Tieben, Ben en 
Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Theo van Mensfoort, Herman Sturre, voor 
ouders van ongedoopt gestorven kinderen. 
 

Zaterdag 11 juli  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Maria Wilhelmina 
Wolthuis-Weghorst, overl. ouders Teiken-Schulte en Ria Teiken, Willem en 
Herman Buurman, Hendrik Wessel en Geertruida Wessel-Alberts, ouders 
Caspers-Hoezen, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Herman 
Heijnen en Annie Heijnen-Greve, Johannes Teiken en Maria Judith Twickler, 
Henk Thole, Ben en Taeke Graafsma, Herman Heijnen. 
 

Zondag 19 juli  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, ouders Thole-Kloppenburg, 
Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus Welling, Gré van Uem-
Mensink, Jan Geert Meijer, Henk Scheven, Hennie Bredek, Maria Margaretha 
Ahlers-Hoezen, Taeke Graafsma, Herman Heijnen. 
 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

Groep 1 06 juli t/m 10 juli 
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KOSTER VAN DE WEEK 
 

ma 22 juni t/m zo 28 juni José Wessel 06-27369058 
ma 29 juni t/m zo 05 juli Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 06 juli t/m zo 12 juli René Berendsen 0591-353630 
ma 13 juli t/m zo 19 juli Diny de Roo 0591-351697 
ma 20 juli t/m zo 26 juli José Wessel 06-27369058 
 

LOCATIEBUREAU 
 

 
HET LOCATIEBUREAU IS OP 

ZATERDAG OPEN  
VAN 10.00 -12.00 uur  

 
 
 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

DATUM MISDIENAAR/ACOLIET LECTOR 

zo 05 juli Annemiek Bos Janique Dyck 

za 11 juli Sander Bos Ria de Vries 

zo 19 juli Chantal Witteveen Erik/Diny/Harry 

za 25 juli Rianne Hoesen Erik/Diny/Harry 
 

BLOEMVERSIERING 
 

Gr 2 Greetje Rengers 
Liezet Mouris 

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

Gr 3 Mieke Tromp 06 juli t/m 19 juli 0591-354507 

CONTACTMIDDAG 
 

Al heel lang is er geen contactmiddag geweest en wij missen u. Misschien 
heeft u het ook gemist. Langzamerhand zijn weer aan het opstarten en 
eigenlijk willen we in juli nog graag een contactmiddag organiseren. 
 

Daarom is het mogelijk om op 
woensdag 29 juli om 14.00 uur 
weer naar de Kerk te komen. 

 

Wel moet u zich vooraf aanmelden. Als er te weinig aanmeldingen zijn, zal de 
contactmiddag niet doorgaan en zullen de mensen die zich hebben aangemeld 
daarvan persoonlijk bericht krijgen. 
 

Op dit moment weten we ook nog niet of het koffie drinken na afloop mogelijk 
is. Dit ligt o.a. aan het aantal mensen en natuurlijk ook aan de regelgeving. 
U kunt zich alleen aanmelden via de locatietelefoon: 06-5767 3387 

Juli  do 02  Christa  Schut 

 do 09  Tiny Hogenbirk 

 do 16  Tilda Heine 

 do 23  Christa Schut 

 do 30  Tiny Hogenbirk 
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VERLOTING PAASKAARS 2019 
 

Voor iedere vrijwilliger van onze locatie St. Willehadus, die nog niet 
eerder een paaskaars heeft gewonnen, is er weer de mogelijkheid 
mee te loten voor de paaskaars van 2019. 
U kunt een briefje met uw naam, tel.nr en adres in de doos achter 
in de kerk doen, of een e-mail sturen naar 
lb.willehadus.mhvd@gmail.com met vermelding bij onderwerp 
‘Verloting paaskaars’ en in de mail uw naam en adres.  
 

 

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 

J.K. Heijnen Kanaal A NZ 95 7881KL EC 5-7-1944 

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

K. van Hebel –  
van Dijken 

Laan van het Kwekebos 118  
De Vennen 

7823LJ 
 

Emmen 
 

9-7-1932 
 

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

A.H. Tholen – Hartmann Bertus Kerkhofstraat 6 7881AX EC 30-7-1939 

M.E. Trechsel - Konen Oosterdiep WZ 25 7881GL EC 31-7-1942 
 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 
Als u niet wilt dat uw verjaardag vermeld wordt, kunt u dit doorgeven via  
e-mail: lb.willehadus.mhvd@gmail.com of tijdens openingsuren op het 
locatiebureau. Dit i.v.m. de nieuwe wet op privacy. 
 

BLOEMVERSIERSTERS GEZOCHT 
 

Elke week opnieuw zorgen de vrijwilligers 
van de bloemversiergroep ervoor dat de 
kerk versierd is. Zelfs in de Coronatijd 
hebben ze iedere week ervoor gezorgd dat 
de kerk er prachtig uit zou zien tijdens de 
livestream vieringen.   
Voor onze bloemversiergroep, die uit 7 
dames bestaat, zijn we op zoek naar nog 
een paar nieuwe vrijwilligers.  
Als jij of u mee wilt helpen om eenmaal in de zes weken de bloemversiering 
voor de kerk te willen doen,  
geef je dan op bij: Greetje Rengers 06-37228107.    Alvast hartelijk dank. 
 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M  

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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Deze actie is in de plaats van de Fancy Fair gekomen, die helaas dit jaar niet 
kon doorgaan. Naast het feit dat de fancy fair een mooie bijeenkomst is om op 
deze dag veel mensen samen te brengen, is de opbrengst ook altijd 
noodzakelijk voor de extra activiteiten in onze parochie met onze zo 
beeldbepalende kerk en Mariakapel. Want als je Emmer Compascuum komt 
binnenrijden dan zie je van verre al onze monumentale Willehaduskerk. Het 
geeft je een thuisgevoel en het zou gezien kunnen worden als het hart van 
onze gemeenschap. 

Omdat het samen kerk zijn zo 
belangrijk is in onze St. 
Willehaduslocatie, hebben we deze 
actie opgezet. We hebben daarin een 
beroep gedaan om een vrijblijvende 
bijdrage te geven voor onze actie met 
als motto:  

'Hart voor Willehad',  
 

Normaal had u op de fancy fair iets teruggekregen voor uw geld. Natuurlijk 
willen we ook nu graag iets terugdoen maar helaas is dat op dit moment niet  
mogelijk. Maar we beloven u dat we, zodra het weer kan u allemaal, ook 
degenen die het misschien zelf nu moeilijk hebben en geen geld kunnen 
geven, uitnodigen voor koffie met gebak. 
 

Mocht u nog willen bijdragen dan kan dat door:  

 Overboeking naar NL 25 RABO 0330679201 t.n.v. R.K. Parochie Maria 
Hertogin van Drenthe St. Willehadus  
met als omschrijving ‘Hart voor Willehad’.  

 een enveloppe met uw bijdrage in te 
leveren in de kerk of bij het 
Parochiehuis. 

 

Als we mét elkaar ‘Hart voor Willehad’ 
hebben, houden we Willehad in het Hart  
van onze gemeenschap. 
Iedere bijdrage, van jong tot oud, is van 
harte welkom! 
 

De tussenstand is op dit moment 

€ 2658,50 
 

Alvast onze hartelijke dank… 
                                      

 Fancy Fair commissie 
 

ACTIE: HART VOOR WILLEHAD 
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OPROEP VRIJWILLIGERS BEZOEKERSGROEP 
 

Naar aanleiding van onze vorige oproep hebben we al een paar aanmeldingen 
van parochianen gehad die mee willen doen in de vrijwilligersgroep.  

Waarvoor onze hartelijke dank. 
Aangezien we de groep graag nog wat groter willen hebben doen we nogmaals 
een oproep aan u om u aan te melden voor de bezoekersgroep . De bedoeling 
is dat u één of twee keer per jaar een bezoek brengt aan één van onze 
medeparochianen in de verzorging- en/of verpleeghuizen in de omgeving.   
Juist in deze Coronatijd, waarin voor deze parochianen geen bezoek mogelijk 
was, is nog eens extra duidelijk geworden hoe belangrijk een bezoekje kan 
zijn.  We weten dan ook dat deze parochianen het erg op prijs stellen om 
bezoek te ontvangen van onze parochie. En parochie/kerk zijn we samen 
daarom zoeken we vrijwilligers die dat zouden willen doen.  
Als we met velen zijn dan hoef je maar één parochiaan te bezoeken. 
 

We hebben al wel een lijst met parochianen in verzorgings- of verpleeghuizen, 
maar toch horen we nog graag van u 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 
 

WE GAAN WEER OPEN! 
 

Het is begin juni en het verzoek om als locatieraad een stukje in te leveren 
voor het Klaverblad zit al weer in de mailbox. Gelukkig kunnen we geleidelijk 
aan weer voorzichtig opstarten! 
 

Drie maanden hebben we niet de Eucharistie kunnen vieren, waren er geen 
open publieke vieringen, niet met de feestdagen en niet met het Marialof. 
Langzaam gaat de kerk weer open, maar heel voorzichtig. Deze maand (juni) 
zal de Eucharistieviering in het weekend nog via livestream te beleven zijn. 
Wat is het geweldig dat zoveel parochianen en waarschijnlijk ook gasten naar 
onze prachtige livestream vieringen hebben gekeken. Alleen al de livestream 
van het Marialof heeft meer dan 600 weergaven! 
 

Hulde aan al degenen die dit mogelijk hebben gemaakt en zeker ook dank aan 
onze pastoor en pastor Karol dat ze op deze manier zo met ons gevierd 
hebben. Gelukkig gaan we in juli weer open…en dat verheugt ons, ondanks 
het feit, dat het onder de voorwaarden is van de regels van RIVM en Bisdom. 

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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Ondertussen is onze Willehaduskerk Coronaproof gemaakt. Er zijn om en om 
banken afgesloten en per open bank kunnen er maximaal 3 parochianen 
plaatsnemen. Ondanks de anderhalf meter afstand regel hebben we nog 
plaats voor maximaal 95 personen, zodat we vanaf juli weer met velen kunnen 
vieren. Er zijn bij iedere viering een paar parochianen aanwezig die informatie 
zullen geven over de wijzigingen.  
 

Het coronavirus geeft veel beperkingen, in hoe we in de samenleving met 
elkaar omgaan, dat geldt ook voor samen kerk zijn. Er valt veel te regelen. We 
vragen uw begrip, ook als het allemaal anders loopt dan we hadden gedacht 
en gewend waren: 

 waarschijnlijk reserveren om naar de kerk te gaan  

 of u voorafgaande van de viering melden,  

 de handen desinfecteren aan het begin van de viering  

 en later, wanneer u de communie wil gaan ontvangen, nog een keer.  

 en ook: niet mee kunnen zingen.  
 

Het blijven merkwaardige regels wanneer je een gastvrije kerk wil zijn. Maar 
we doen dit uit veiligheid voor u, uw dierbaren en voor onszelf. Zodat we 
samen verantwoordelijk kerk kunnen zijn en elkaar weer mogen ontmoeten. 
Ook al is het met afstand van elkaar.  
Of, om het met een beetje verdraaid en actueel spreekwoord te zeggen:  
 

‘Afstand van iemand misstaat niemand’. 
Maar weet dat u van harte welkom bent! 

 

Locatieraad St. Willehadus. 
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TAXIPASTORAAT 
 

Leuke frisse stukjes schrijven is toch wat 
lastiger geworden in deze vreemde tijd. 
De taxiwereld en ook het ov-vervoer is 
drastisch veranderd. In beide takken ben ik 
actief en ik merk dat de mooie bijzondere 
ontmoetingen schaarser worden. 75 % van 
ons wagenpark is geschorst, uitzendkrachten 
worden niet meer ingezet en veel collega’s 
zitten in de deeltijd WW. Slechts een kleine 
groep collega’s wordt nog ingezet en gelukkig 

hoor ik daarbij. Ik heb licht autistische trekjes en dat betekend dat ik structuur 
en duidelijkheid nodig ben in mijn dagelijks leven. En tja, dat is in deze 
Coronatijd soms moeilijk, veel zaken worden immers per dag bekeken. Het 
liefst ben ik bijna elke dag gewoon lekker aan het werk en tussen de mensen.  
 

Maar goed dit is maar klein leed als je kijkt wat of er elders in ons landje en 
overal elders in de wereld aan de hand is. De taxi’s die nog ingezet worden 
zijn voorzien van plastic schermen achter de voorstoelen en we rijden met 
beschermingsmiddelen rond. ‘Voorin indicaties’ zijn opgeschort en iedereen 
dient dus achterin plaats te nemen. We houden ons voornamelijk bezig met 
ziekenhuisvervoer of kleinschalig WMO-vervoer. Onze telefonistes vragen ook 
aan de klant of het vervoer daadwerkelijk nodig is. Leuke gesprekken voeren 
is wat lastiger omdat je de klant, bij ons dan, niet ziet en je merkt dat door de 
beschermingsmiddelen die je gebruikt de afstand daadwerkelijk groter is. Wel 
tonen de klanten die je vervoert hun dankbaarheid dat je in ieder geval je 
service nog aanbiedt. Ook verrichten we voor een grote ov-vervoerder het 
kleinschalig openbaar vervoer in 8 persoonsbusjes van de vervoerder. Maar 
ja, daar mag je maar drie passagiers in meenemen.  
 

Het betekent nu saaie ritten die door de zaterdagdienstregeling nog vaker door 
ons uitgevoerd worden. Lichtpunten zijn er natuurlijk ook, facetime bellen met 
een groep collega’s bijvoorbeeld. We zouden met een groepje een foute 
vrijdagfeestje hebben maar dat ging niet door natuurlijk.  
 

Ik als digibeet facetimen. Facetimen met mijn moeder van bijna 80 die steeds 
op de verkeerde knop drukt, lachen natuurlijk. En bijna dagelijks 10 km 
hardlopen met mijn jongste zoon. Normaal ga ik vóór of na mijn werk even 
naar de sportschool, dat mis ik echt, dus ja de energie moet er wel uit. Gelukkig 
heb ik nog genoeg leuke stukjes op voorraad dus als ze even niet spontaan 
komen dan kunnen we daar zeker nog even uit putten. 
Ik wens jullie en jullie dierbaren alle goeds in deze vreemde tijd die ons 
ongetwijfeld ook weer het e.e.a. gaat brengen, want je krijgt toch weer een 
andere kijk op het leven.    

Alle goeds, Harry Fecken 
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MARIALOF 
 

Op tweede Pinksterdag, 1 juni, het feest van Maria moeder van de kerk, was 
een prachtig Marialof met onze Bisschop als voorganger en een achttal 
pastores uit de buurtparochies en daarbuiten. Deze viering werd gestreamd 
via You Tube en is door honderden gevolgd op tv of pc. 
 

Ondanks de afwezigheid van kerkgangers was het een indrukwekkende 
viering, die, mede door de stilte bij de met uitstelling van het Allerheiligste,  
een zekere intimiteit in zich had. En door de mooie preek van de bisschop en 
de gebeden en litanie door de aanwezige pastores. 
 

Het Marialof werd, buiten bij de Mariakapel, afgesloten met gebed en de zegen 
met het Allerheiligste en natuurlijk klonk als slotlied Maria, Hertogin van 
Drenthe door de luidsprekers. In de stralende zon kwam de Mariakapel 
schitterend in beeld! 
 

Dankbaar zijn wij voor de bisschop en de pastores die voorgingen, de koster, 
lector, en de bloemversiering, èn de mensen achter de schermen die deze 
bijzondere viering in beeld te brachten. wat is het toch bijzonder als alles zo 
mooi samenvalt! 
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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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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 LOCATIEBUREAU 
Mailadres:  lb.henricus.mhvd@gmail.com 
 
AANMELDTELEFOON 
H. Henricus: 06-57658994 
 
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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NIEUWE 1,5 meter MAATREGELEN 
VOOR DE H. HENRICUSKERK VAN KLAZIENAVEEN 

 

Beste medeparochianen,  
binnenkort mogen we weer samen vieren, maar dit kan niet zomaar. 
Daarom is er een nieuw protocol volgens richtlijnen van het RIVM en BISDOM 
dat u kunt vinden op pagina 5-6 van dit Klaverblad. (ook verder op in het 
Algemene deel staan nog andere artikelen betreffende dit onderwerp) 
 

De onderstaande maatregelen gelden alleen voor een bezoek aan onze eigen 
kerk, wilt u een andere kerk bezoeken kijk dan in het betreffende 
locatiegedeelte welke maatregelen er daar zijn genomen. 
 

We hopen dat we met elkaar aan de richtlijnen voldoen, zodat iedereen die 
naar de kerk komt een veilig gevoel heeft en we toch op een waardige manier 
samen kunnen vieren. 

WELKOM 

WE HOPEN U SPOEDIG WEER TE MOGEN BEGROETEN. 

 

 

➢ U kunt zich aanmelden via de aanmeldtelefoon van de  
H. Henricuskerk: 06-57658994 
 

Aanmelden voor door-de-weekse vieringen bij voorkeur op maandag 
en dinsdag. Aanmelden voor weekendvieringen bij voorkeur op vrijdag 
en zaterdag tot 12.00 uur.  
 

➢ Volg de aanwijzingen op van de gastheer/ gastvrouw. 
 

➢ U – en leden van uw huishouden – nemen plaats op een niet 
afgesloten bank. Afsluiting is aangegeven door een rood/wit lint. 
U schuift zo dicht mogelijk tegen het rood/wit lint zodat u zo ver 
mogelijk van het gangpad af zit. 
 

➢ Ontvangst van de communie: 
U loopt volgens aanwijzingen van de gastdame / heer naar voren.  
De voorste bank het eerst. U houdt 1 ½ meter afstand van elkaar. 
 

➢ U kunt voorafgaande aan de ontvangst van de H. Communie uw 
handen desinfecteren. U houdt 1 ½ meter afstand van elkaar. 
 

➢ Na de dienst: 
U verlaat de kerk door bank voor bank naar achteren te lopen. De 
achterste rij het eerst. U houdt 1 ½ meter afstand van elkaar. Ook 
hierbij volgt u de aanwijzingen van de gastdame / heer op. 
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zaterdag 27 juni 
Maria Catharina Speller-Siekman, Jo en Grietje Wesseling-van Os en zoon 
Benny, Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk 
van der Werf, Jan Roufs, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, 
Gerhardus Albertus Plas, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, Gezina Maria 
Harms-van Ommen, Johan Bernard Mensen. 
 

Zondag 05 juli 
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, overl. 
ouders Bruins-Arling, Angela Dina Ellerman en Steffen Groen, Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus Plas, Johan 
Bernard Mensen. 
 

Zaterdag 11 juli 
Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Harm 
Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, 
Angela Dina Ellerman en Steffen Groen, Jan Roufs, Lubertus Beukers en 
Maria Magretha Hemel en Johannes Hermannus Hemel en overl. fam., Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus Plas, overl. fam. 
Kolmer-Sijbom-Roufs, Anna Angela Menzen-Kappen en overl. fam., overl. 
ouders Veringa-Kolmer, Johan Bernard Mensen. 
 

Donderdag 16 juli 

Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker. 
 

Zondag 19 juli 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, 
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, 
Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus Plas, 
Johan Bernard Mensen. 
 

CONTACTMIDDAG voor OUDEREN 
 

Al heel lang is er geen contactmiddag geweest en wij missen u. Misschien 
heeft u het ook gemist. Langzamerhand zijn weer aan het opstarten en 
eigenlijk willen we in juli nog graag een contactmiddag organiseren.  
Daarom is het mogelijk om op donderdag 30 juli om 14.00 uur weer naar 
de Kerk te komen. Wel moet u zich vooraf aanmelden. Als er te weinig 
aanmeldingen zijn, zal de contactmiddag niet doorgaan en zullen de mensen 
die zich hebben aangemeld daarvan persoonlijk bericht krijgen. 
Op dit moment weten we ook nog niet of het koffie drinken na afloop mogelijk 
is. Dit ligt o.a. aan het aantal mensen en natuurlijk ook aan de regelgeving. 
Helaas kunnen wij u niet ophalen of thuisbrengen. 
U kunt zich alleen aanmelden via de locatietelefoon: 06- 5765 8994 
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KOSTER VAN DE WEEK 
 

22 juni  t/m 28 juni A. Peters 0591-313627 
2 juni t/m 05 juli J. Lohuis 0591-313286 
06 juli t/m 12 juli H. Beukers 0591-315725 
13 juli   t/m 19 juli A. Peters 0591-313627 
20 juli t/m 26 juli J. Lohuis 0591-313286 
 

ROOSTER LECTOR - ACOLIET – ORGANIST/CANTOR 
 

Datum Lector Acoliet Organist/cantor 

zo 05 juli Simon Karstenberg H. Maatje Marc Bruinewoud 

za 11 juli Gretha Lambers R. Harmes Marc Bruinewoud 

zo 19 juli Gerda Drenth J. Lohuis Marc Bruinewoud 
 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
 

Datum Tijd Gelegenheid 
di 07 juli 19.00 uur Redactie Klaverblad 
 

VAN DE SCHOLEN 
 

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

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

 

FELICITATIES 
 

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

namens de parochie, van harte feliciteren. 
 

Ook alle geslaagden van harte gefeliciteerd 
en veel succes  

met jullie verdere studie of werk. 
 

OUDERENVIERING DILLEHOF 

 
 
 

In de maanden juli en augustus 

zijn er geen ouderenvieringen 

in de Dillehof. 
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FAMILIEBERICHTEN  

 
03 mei 

Johan Bernard Mensen 

83 jaar 
Melde 29 

 
 

10 mei 

          Gezina Maria Harms-van Ommen 

83 jaar 
Dillehof 

 

 
Dat zij mogen rusten in vrede. 

We wensen de familie veel sterkte met het verlies van hun dierbare. 

 

BESTE PAROCHIANEN  
 

Wij, de werkgroep “Omzien naar elkaar” willen 
langs deze weg contact met U zoeken. 
Allereerst hopen wij dat het goed gaat met U in 
deze coronatijd. 
 

Omdat wij U in deze coronatijd niet kunnen, niet 
mogen bezoeken, vragen wij Uw aandacht voor 
het volgende. 
 

Bij ons eerste bezoek gaven wij U een brief 
waar linksboven een telefoonnummer staat wat 

U kunt bellen voor het maken van een afspraak op een later tijdstip. 
 

Wij hopen met U dat deze situatie niet te lang meer zal duren, zodat een 
persoonlijk contact weer tot de mogelijkheden behoort. 
Tot die tijd, blijf gezond en hopelijk tot gauw. 
 

Namens de werkgroep Omzien naar Elkaar, 
Niek van der Zwet  

 

 KAARTEN  

 
Voorlopig nog even niet. 

 
 

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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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.  
 
AANMELDTELEFOON 
H. Antonius van Padua: 06-57656702 
 
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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NIEUWE 1,5 meter MAATREGELEN 
VOOR DE VERRIJZENISKERK VAN ZWARTEMEER 

 

Beste medeparochianen,  
binnenkort mogen we weer samen vieren, maar dit kan niet zomaar. 
Daarom is er een nieuw protocol volgens richtlijnen van het RIVM en BISDOM 
dat u kunt vinden op pagina 5-6 van dit Klaverblad. (ook verder op in het 
Algemene deel staan nog andere artikelen betreffende dit onderwerp) 
 

De onderstaande maatregelen gelden alleen voor een bezoek aan onze eigen 
kerk, wilt u een andere kerk bezoeken kijk dan in het betreffende 
locatiegedeelte welke maatregelen er daar zijn genomen. 
 

We hopen dat we met elkaar aan de richtlijnen voldoen, zodat iedereen die 
naar de kerk komt een veilig gevoel heeft en we toch op een waardige manier 
samen kunnen vieren. 

WELKOM 

WE HOPEN U SPOEDIG WEER TE MOGEN BEGROETEN. 

 

➢ U meldt zich aan via de aanmeldtelefoon van   
H. Antonius van Padua: 06-57656702 

 

Aanmelden voor door-de-weekse vieringen bij voorkeur op maandag 
en dinsdag. Aanmelden voor weekendvieringen bij voorkeur op vrijdag 
en zaterdag tot 12.00 uur.  

 

➢ Volg de aanwijzingen van de gastheer/ gastvrouw 
 

➢ U – en leden van uw huishouden – nemen plaats op en naast de 
witte sticker. 

 

➢ De plaats naast het gangpad blijft vrij. 
 

➢ Tussen u en een ander lid houdt u 1,5 meter (3 stoelen) vrij. 
 

➢ Ontvangst van de communie: 
De communie gaat per blok. Het meest rechtse blok - van achteruit de 
kerk gezien - het eerst. De achterste bank het eerst. U loopt over de 
gele lijn naar achter en loopt via het middenpad naar voren. U kunt 
voorafgaande aan de ontvangst van de H. Communie uw handen 
desinfecteren. U houdt 1 ½ meter afstand van elkaar. 

 

➢ Na de dienst: 
U verlaat de kerk per blok. Het meest rechtse blok - van achteruit de 
kerk gezien - het eerst. 
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 

 
Zondag 28 juni 
Berry Schepers, ouders Jan en Lies Brüning-Bolmer, ouders Siebers-Siebum 
en zoon Herman, Coba Bos-Rijfkogel, Maria Lambers-Oortmann. 
 
Zaterdag 04 juli    
Engel Lubben-Lippold en fam. Lippold-Schnöink, ouders Jan en Lies Brüning-
Bolmer, Joop Lambers, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman, Johan 
Peters en overleden families Peters en Arling, Maria Lambers-Oortmann.       
 
Zondag 12 juli                      
Harm en Annie Heidotting-Peters, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman, 
ouders Jan en Lies Brüning-Bolmer, Maria Lambers-Oortmann. 
 
Zaterdag 18 juli 
Engel Lubben-Lippold en fam. Lippold-Schnöink, pa en ma Post, ouders Jan 
en Lies Brüning-Bolmer, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman, Maria 
Lambers-Oortmann. 
 

OUDERENVIERING 
  
Al heel lang is er geen contactmiddag geweest en wij missen u. Misschien 
heeft u het ook gemist. Langzamerhand zijn weer aan het opstarten en 
eigenlijk willen we in juli nog graag een contactmiddag organiseren.  
Daarom is het mogelijk om op woensdag 29 juli om 14.00 uur 
weer naar de Kerk te komen. Wel moet u zich vooraf 
aanmelden. Als er te weinig aanmeldingen zijn, zal de 
contactmiddag niet doorgaan en zullen de mensen die zich 
hebben aangemeld daarvan persoonlijk bericht krijgen. 
Op dit moment weten we ook nog niet of het koffie drinken na 
afloop mogelijk is. Dit ligt o.a. aan het aantal mensen en natuurlijk ook aan de 
regelgeving. 
U kunt zich alleen aanmelden via de locatietelefoon: 06- 5765 6702. 

 
KOSTER VAN DE WEEK 

 
 t/m 28 juni Jan Siebers 0591-31 32 82 
29 juni t/m 05 juli Tiny Smit 0591-31 34 72 
06 juli t/m 12  juli Jan Knol 0591-31 65 78 
13 juli t/m 19 juli Tiny Smit 0591-31 34 72 
20 juli t/m 26 juli Jan Siebers 0591-31 32 82 
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ACOLIETEN 
 

04 juli Peter van der Weide 
12 juli Marianne Keurs 
18 juli Peter van der Weide 

 

 
 

 

 

 

 
ZIEKENBEZOEK – BLOEMENGROET 

 

Weet u iemand die volgens u eens extra aandacht 
verdient van de parochie doormiddel 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 
 

 

Datum  Tijd Gelegenheid 
02 juli  20.00 uur  Vergadering locatieraad 
   

       
Vrijdag 03 juli OUD PAPIER 

staat er weer een container voor oud 
papier bij de basisschool De Banier  

De Blokken 16 
 

BLOEMVERSIERING 
 

 

LECTOREN  

04 juli Peter van der Weide 
12 juli Marianne Keurs 
18 juli Bertha Heidotting 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 

DE BANIER 

                                    Lenie Theijken                    tel: 0591-317073 
                                    Mieke Schepers                    tel: 06-38315634 
                                    Beatrix Scheepbouwer  
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FAMILIEBERICHTEN 

 

    Overleden 
Op 2 mei 2020 

Henderikus Jozeph Lambers 
Steenspilstraat 7,  7891 JD Klazienaveen 

In de leeftijd van 78 jaar 
 
 

Op 16 mei 2020 

Jacoba Maria Bos-Rijfkogel (Coba) 
De Plaatsen 27,  7894 BX Emmen 

In de leeftijd van 66 jaar 
               

 
Op 2 juni  2020 

Maria Catharina Lambers-Oortmann 
Eemslandweg 36,  7894 AB Zwartemeer 

In de leeftijd van 71 jaar 
 

                                                             Dat zij mogen rusten in vrede 
 
 

ZIEKEN EN BEJAARDEN BEZOEK 
 

Wilt u bezoek tijdens uw ziekte thuis belt u dan de contactpersonen van de 
werkgroep ziekenbezoek: 
 
Annie Lübbers   tel: 0591-315529  
Tiny Klein            tel: 0591 393425 
 
Ziekenbezoeken in zieken-, verzorgings- of verpleeghuis                            
kunt u aanvragen via de parochietelefoon: 0651751592 

 
WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 

 

In mei waren er voor het eerst weer beperkte activiteiten in onze 
kerk die in overeenstemming zijn met de corona richtlijnen van 
de overheid ( maximaal 30 personen en 1,5 meter afstand ) Het 
was een viering op de dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur. 
De viering begon onder de klanken van het "Adoro te devote," 

met het uitstallen van het H. Sacrament, waarna gelegenheid tot meditatie in 
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de stille aanbidding. De stille aanbidding werd om 18.55 uur afgesloten met 
een Marialied. Daarna werd de rozenkrans gebeden. Na het rozenkransgebed 
werd na de klanken van het Tantum ergo de zegen gegeven met het H. 
Sacrament. De dienst werd afgesloten met het Salve Regina. Het waren mooie 
ingetogen vieringen die voorgegaan werden door pastoor Okonek of pastor 
Mielnik. De belangstelling varieerde van 12 tot 17 personen. Dat aantal is 
ongeveer gelijk aan de doordeweekse eucharistievieringen op dinsdagavond. 
Persoonlijk had ik meer belangstelling verwacht in deze bijzondere tijd. 

Afgelopen zondag 1 juni was via livestream het Marialof te volgen in de 
Willehaduskerk van Emmer-Compascuum. De voorganger was onze bisschop 
bijgestaan door pastores uit de regio en uit Zwolle en Emmeloord. Het lof 
bracht bij mij oude herinneringen boven aan het lof dat elke zondagmiddag in 
de oude Antoniuskerk werd gehouden. De bisschop wees in zijn overweging 
op het belang van Maria bij veel gelovigen in onze kerk. Ook ging hij in op de 
wens van sommigen om de huidige vier dogma's van Maria, ( Maria moeder 
Gods, Maria onbevlekt ontvangen, Maria's maagdelijkheid en Maria 
Tenhemelopneming ) uit te breiden met een vijfde. Dit dogma zou dan gaan 
over barmhartigheid en troosteres. De bisschop gaf daarbij aan dat we moeten 
waken om Maria niet dood te knuffelen binnen onze geloofsbeleving. 

Afgelopen periode hebben twee personen die jarenlang het parochieblad 
hebben bezorgd gemeld dat ze graag willen stoppen. Heinie Valke die de 
Nieuweweg als route had heb ik nog persoonlijk kunnen bedanken voor zijn 
jarenlange inzet. Helaas heb ik Maria Lambers-Oortmann niet meer persoonlijk 
kunnen bedanken, omdat ze na een kort ziekbed is overleden op 2 juni. We 
wensen haar man en kinderen veel sterkte toe en we zullen haar missen als 
trouwe kerkganger. Gelukkig hebben twee andere personen zich bereid 
verklaard om die beide routes over te nemen, waarvoor alvast heel veel dank. 

Waarschijnlijk hebt u ook het bericht gelezen over het forse financiële tekort 
van de Parochie De Goede Herder uit Emmen en Erica. Maar dat is een 
probleem waar heel veel kerken en ook onze kerk in deze coronatijd mee 
worstelen. Want er zijn geen openbare erediensten waardoor er geen 
collectegelden binnenkomen en waardoor er ook veel minder opbrengsten 
komen uit misintenties. Het zou mooi zijn als we in de tweede helft van dit jaar 
nog met een extra actie de kas kunnen aanvullen. 

Deze keer tot slot een spreuk of gezegde maar de oefening van hoop die we 
vroeger op de lagere school hebben geleerd en die past bij de huidige tijd. 

Oneindig goede God, Ik hoop door de verdiensten van Jezus Christus van U 
te verkrijgen; de eeuwige zaligheid van alle genaden die daarvoor nodig zijn. 
Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat Gij het hebt beloofd, die almachtig 
zijt, oneindig goed voor ons en getrouw in uw beloften.              

Heer versterk mijn hoop.                                                                   JS 
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Standaard- of formuliergebeden 
 

Jaren geleden was ik bij een lezing van iemand die van 
protestant katholiek was geworden. Het was voor haar 
een verademing dat ook een standaardgebed als gebed 
kon worden beschouwd. Dat was nieuw voor haar. Zij 
kwam uit een protestantse traditie waarin een gebed 
steeds vrij werd geformuleerd, hetzij door de dominee 
in de zondagsdienst, hetzij door gelovigen zelf bij 
andere bijeenkomsten. 

 

Standaardgebeden oftewel formuliergebeden zijn heel geschikt om samen te 
bidden en om te gebruiken als je zelf geen woorden kunt vinden. En dat kan 
gebeuren. Je gevoel zet je aan tot gebed, maar je weet eigenlijk niet wat je 
moet zeggen of hoe je het zult vragen. Dan zoek je hulp bij anderen die ons in 
het gebed zijn voorgegaan. Formuliergebeden kan je ook goed samen bidden. 
Het brengt verbroedering. 
 

De drie belangrijkste standaardgebeden: Onzevader, Weesgegroet en Eer aan 
de Vader. Maar we kennen ook de oefeningen van geloof, hoop, liefde en 
berouw. Of het gebed om de Heilige Geest. Of wat we noemen de christelijke 
groet: ‘Geloofd zij Jezus Christus. In alle eeuwigheid. Amen’. Je gebruikt een 
voorgegeven vorm met een beproefde inhoud. Je spreekt het gebed hardop 
uit of je doet het in stilte. Als je er maar met je hart bij bent. 
 

Onze kerkelijke traditie kent een reeks van standaardgebeden. Allerlei heiligen 
of kerkelijke schrijvers hebben gebeden nagelaten die wij kunnen gebruiken. 
Ze zijn verzameld in allerlei gebedenboeken. In mijn boekenkast staan: Groot 
Gebedenboek (1950), Katholiek Gebedenboek (1986), In gebed 
(oecumenisch, 1988), Dienstboek. Een proeve (twee delen uit 1998 en 2004; 
voor de Protestantse Kerk in Nederland). Youcat. Gebedenboek (2013; voor 
de jeugd) en Compendium van de Catechismus van de katholieke kerk (2008). 
Uit deze publicaties put ik gebeden bij diverse gelegenheden. Ik zoek iets dat 
past bij de tijd van het jaar, bij het moment of bij de emotie die er op dat moment 
is.  

 + Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden 

ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA LOCATIERAAD ZWARTEMEER ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA 

ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA 

COLUMN VAN DE BISSCHOP 



 

 

Waar de geest zonder angst is  

 
Waar de geest zonder angst is  

en het hoofd opgeheven; 

Waar de kennis vrij is;  

Waar de wereld niet in splinters verdeeld is  

door hoge muren rond de woning; 

Waar woorden voortkomen 

uit de diepste waarheid; 

Waar onvermoeid streven zijn armen  

uitstrekt naar volkomenheid; 

Waar de heldere stroom van rede niet verlopen is; 

in het woestijnzand van ingesleten gewoonte; 

Waar de geest wordt voortgestuwd door U 

tot steeds bredere gedachten en daden; 

Laat onze wereld  

in die hemel van vrijheid ontwaken, mijn Vader. 

 

Rabindranath Tagore (1861-1941) India 
 


