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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 14 augustus 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. 7 

loopt van 5 september t/m 9 oktober 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 



  

Klaverblad  Algemene informatie Pagina | 6 

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.  

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 a.u.b. ook het protocol op pagina 5. 
 

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 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 
dag 1 & 2 augustus 18e zondag  tijd 
zaterdag Zwartemeer Pastoor Okonek 19.00 
zondag Klazienaveen Pastoor Okonek 09.30 
 Klazienaveen Poolse 

Viering 
Pastoor Okonek 14.00 

    

dag 8 & 9 augustus 19e zondag tijd 
zaterdag  Barger-Compas Pastoor Okonek 19.00 
zondag Emmer-Compas Pastoor Okonek 10.00 
    

dag   15 & 16 augustus 
15e Maria ten Hemelopneming 
20e zondag 

tijd 

zaterdag Emmer-Compas 
MHvD Maria ten Hemel 

Pastoor Okonek 10.00 

 Zwartemeer Pastoor Okonek 19.00 
zondag Klazienaveen Pastoor Okonek 09.30 
    

dag   22 & 23 augustus 21e zondag tijd 
zaterdag Emmer-Compas Pastor Mielnik 19.00 
zondag Barger-Compas Pastor Mielnik 09.30 
    

dag   29 & 30 augustus 22e zondag tijd 
zaterdag Zwartemeer Pastor Mielnik 19.00 
zondag Klazienaveen Pastor Mielnik 09.30 
    

dag 5 & 6 september 23e zondag tijd 
zaterdag Klazienaveen Pastoor Okonek 19.00 
 Barger-Compas Pastor Mielnik 19.00 
zondag Zwartemeer Pastoor Okonek 10.00 
 Emmer-Compas 

Oec. startviering 
Pastor Mielnik 10.00 

 Klazienaveen  
Poolse viering 

Pastoor Okonek 14.00 

VIERINGEN OP DE LOCATIES 
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Wilt u zich ook voor een van de onderstaande viering aanmelden,   
via de aanmeldtelefoon, het liefst op maandag of dinsdag.  

Zie voor telefoonnummers bij vieringen op locatie. 
 

dag locatie   voorganger  tijd 

29 juli  Zwartemeer kerk Pastoor Okonek 14.00 

 Emmer-Compas kerk Pastor Mielnik 14.00 

30 juli  Klazienaveen kerk Pastoor Okonek 14.00 

 Barger-Compas kerk Pastor Mielnik 14.00 

01 sept Emmer-Compas kerk Pastor Mielnik 14.00 

02 sept Klazienaveen Dillehof Pastor Mielnik 10.00 

10 sept Barger-Compas kerk Pastoor Okonek 14.00 

15 sept Klazienaveen kerk Pastoor Okonek 14.00 

23 sept Zwartemeer kerk Pastor Mielnik 14.00  
     

 

In de maand augustus zijn er geen door-de-weekse vieringen. 
 

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. 
 

18.30 uur Rozenkrans gebed daarna om 19.00 uur Eucharistieviering.  
 

In de r.-k. parochiekerken van Zwartemeer, Barger-Compas, Emmer-Compas 
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-Compas en op de 1e donderdag van de maand in 
Klazienaveen en Barger-Compas in alle 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. 

OUDEREN VIERINGEN  

VIERINGEN DOOR DE WEEK 
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Week 30 20 juli t/m 26 juli Pastoor Okonek 

Week 31 27 juli t/m 02 aug Pastoor Okonek 

Week 32 03 aug t/m 09 aug Pastoor Okonek 

Week 33 10 aug t/m 16 aug Henk Kuhl 

Week 34 17 aug t/m 23 aug Pastor Mielnik 

Week 35 24 aug t/m 30 aug Pastor Mielnik 

Week 36 31 aug t/m 06 sept Pastor Mielnik 

Week 37 07 sept  t/m 13 sept 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 
Henk Kuhl      tel: 06-57504680 
 

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 het rooster hierboven. 
 

COMMUNIE THUIS 
 

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

 

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

In het sacrament van het Doopsel geeft God ons zijn ‘ja’ en wordt 
de pasgeborene kind van God. De dopeling wordt opgenomen 
in de gemeenschap van de Kerk en in de parochie/locatie waarin 
het gezin woont. Meestal zijn het de ouders die voor hun kind de 
keuze maken en daarmee uitspreken dat ze hun zoon of dochter 
het geloof willen bijbrengen. Het is altijd een bijzonder feestelijke 

aangelegenheid als kinderen tijdens de zondagse Eucharistieviering gedoopt 
worden en in de gemeenschap van de Kerk en de geloofsgemeenschap 
worden opgenomen. In uitzonderlijke situaties kan daarvan worden afgeweken 
en is het mogelijk om de doop te laten plaatsvinden in een aparte viering. Wilt 
u uw kindje laten dopen? Dan kunt u op het parochiebureau van uw eigen 
locatie een aanvraagformulier invullen. Pastoor Okonek zal dan contact met u 
opnemen voor de doopvoorbereiding. 
 

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 
 

Zeven werken van Barmhartigheid betekend CARITAS 
 

Beste parochianen,  
in het 25e  hoofdstuk van het Evangelie volgens Mattëus lezen we:                        
“Heer, wanneer had U honger en hebben we U te eten gegeven?                             
Wanneer had U dorst en hebben we U te drinken gegeven?”  
 

Matteüs 25, 37. Eenzelfde vraag wordt dan nog 4 keer herhaald… 
Er komt maar een antwoord op: “Luister goed! Ik zeg jullie: toen jullie die 
dingen voor één van mijn minst belangrijke broeders of zusters deden, hebben 
jullie ze ook voor Míj gedaan.” Matteüs 25, 40. 
 

Want zo dichtbij IS Jezus – zo dichtbij wil God zijn: in je medemensen kun je 
Hem aanraken, kun je Hem horen… in de ogen van de ander kun je God zien… 
 

Niet voor niets hebben mensen van lang geleden zich deze tekst uit het 
Evangelie ter harte genomen. Ze zijn er letterlijk mee aan de slag gegaan, 
hebben hem anderen voorgehouden: er groeiden “de zeven werken van 
Barmhartigheid uit.” 
 

Zoals de titel van dit artikel zelf aangeeft, wil ik uw aandacht vestigen op 
Parochiële Caritas Instelling (PCI). 
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Caritas, wat is dat?                                                            
Het woord caritas betekent liefde. Het komt van ‘carus’ in het Latijn en dat 
betekent ‘kostbaar’. Het is de liefde van God voor de mensen, en de liefde van 
de mensen tot God, en tot elkaar. Dat is de christelijke naastenliefde.  Vanuit 
deze liefde helpt de Parochiële Caritas Instelling (PCI) mensen, die in 
financiële of materiele nood verkeren. De PCI probeert, naar het voorbeeld van 
Jezus, vorm te geven aan de christelijke dienst van zorg, strijd/verzet en 
solidariteit ten dienste van mensen in nood. 
 

De Parochiële Caritas Instelling biedt kortdurende financiële of materiele hulp 
aan mensen in nood binnen het hele gebied van de parochie, in dit geval de 
Parochie Maria, Hertogin van Drenthe. Wanneer gemeentelijke of andere 
instanties geen hulp kunnen bieden, om welke reden dan ook, kan een beroep 
worden gedaan op de PCI. Wij bekijken dan samen welke hulp er in dat geval 
mogelijk is. Vanwege het besef dat veel lijden en nood mede het gevolg is van 
menselijk onrecht, is voor onze PCI naast ‘zorg, barmhartigheid en 
liefdadigheid’ ook ‘gerechtigheid’ basis van denken en handelen voor een 
werkelijk solidaire samenleving. 
 

Hoe werkt de PCI?             
Iedere aanvraag wordt zorgvuldig bekeken en snel beoordeeld door twee 
bestuursleden van de PCI. De aanvraag wordt onmiddellijk besproken en 
aangepakt, zo nodig per telefoon of e-mail. Natuurlijk wordt er ook gekeken of 
er een ander vangnet bestaat waar de hulpvraag thuishoort.  
In elk geval wordt er verwezen en geholpen om dat contact te leggen. Is die 
hulp te ver weg en is directe hulp noodzakelijk, dan springt de PCI financieel 
bij. Zo nodig vindt een verrekening plaats wanneer de juiste bron voor hulp is 
gevonden. Soms wordt ook hulp in natura geboden. De hulp wordt verleend 
zonder aanzien des persoons en de oorzaak van het probleem is voor de 
beoordeling door de PCI niet van belang. 
 

Het is geen eenvoudige zaak om te weten waar noden zijn en waar hulp nodig 
is. Mensen lopen nu eenmaal niet graag te koop met hun problemen. Er is een 
begrijpelijke gêne om zelf de hulpvraag te stellen, maar het is volstrekt veilig 
om deze bij het bestuur neer te leggen. 
 

Kent u iemand die in (financiële) nood verkeert, schroom niet en meld hem of 
haar aan. Er is een absolute geheimhoudingsplicht. 
 

“Heer, wanneer had U honger en hebben we U te eten gegeven?                             
Wanneer had U dorst en hebben we U te drinken gegeven?”  
 

Je zult het je als mens van de 21e eeuw misschien wel eens afvragen:       
Jezus, de man van Nazareth, dat weerloze kind van Kerstmis waarvan we 
geloven dat Hij de Zoon van God, onze Schepper is, loopt niet meer lijfelijk op 
aarde rond. Hoe moet je Hem dan tegenkomen? 
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En in het Evangelie, die tekst van duizenden jaren oud, geeft Hij zelf een 
antwoord dat weliswaar duidelijk is, maar waar je toch wel eens over na zou 
kunnen denken… 
 

 “Luister goed! Ik zeg jullie: toen jullie die dingen voor één van mijn minst 
belangrijke broeders of zusters deden, hebben jullie ze ook voor Míj gedaan.”   
 

Met andere woorden: in de mens die naast je staat, kun je, mag je – moet je! 
– Christus herkennen – en als je daarnaar handelt verdien je een lintje – een 
handvol hemelse lintjes.   

                 Namens PCI Parochie Maria, Hertogin van Drenthe                          
pastor Karol 

 
 

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 

Ten name 

van: 

PCI MARIA HERTOGIN VAN 

DRENTHE 
 

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

Hoe kunt u helpen? 
Het P.C.I. kan niet zonder uw hulp. U kunt ons helpen mensen in nood op te 
sporen en te benaderen. U kunt zelf bijdragen door een vrije gift of hulp in 
natura, want het P.C.I. ontvangt geen subsidie of andere steun maar heeft wel 
financiële middelen nodig om te kunnen helpen. 
 

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

 
 

mailto:PCI.Hertoginv.Drenthe@hotmail.com
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

 

Het is een bijzondere tijd, waarin we nu 
onze weg moeten zien te vinden. Ineens 
leven we in een “anderhalve meter 
samenleving”. Dingen, die zo gewoon 
waren, zoals elkaar de vrede van 
Christus wensen, kan niet meer. Althans 
niet door elkaar een hand te geven. Maar 
gelukkig kunnen we elkaar wel weer 
ontmoeten en kunnen we de Communie 
ontvangen.  
 

Voor ons als bestuur hebben diverse 
zaken ook wat stil gestaan. We zijn 
natuurlijk druk bezig geweest met alle 
maatregelen rondom corona. Maar nu 
kunnen we weer wat aan de slag, hoewel het natuurlijk ook de vakantieperiode 
is. Na de vakantie gaan we kijken of we de voorbereidingsbijeenkomsten voor 
de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel weer op kunnen pakken. 
Misschien kunnen we koffie met elkaar drinken en dan elkaar weer inspireren.  
 

Maar voor nu wensen we u een mooie zomer, 
of u nu thuisblijft of weggaat! 

 

 

Op zaterdag 15 augustus vieren we Maria ten Hemelopneming, daarom is er 
een speciale viering gepland voor de hele Parochie Maria, Hertogin van 
Drenthe ’s ochtends om 10.00 uur. 
 

Wanneer:   Zaterdagochtend 15 augustus  
Hoe laat:   10.00 uur 
Waar:    Hoofdkanaal O.Z. 82  
       Emmer-Compascuum 
Aanmelden:  St. Willehadus: 06-5767 3387 tot vrijdag 14 augustus 18.00 uur. 
 

Wij nodigen  
u allen van 

harte uit voor 
deze viering 

 
 
 

 

MARIA TEN HEMELOPNEMING 
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Na het hoogfeest van Petrus en Paulus willen wij u vragen voor gebed voor de 
weg die wij met de Missionaire Parochie willen ingaan. 
 

"Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop voleind, het geloof bewaard. Nu 
wacht mij de krans der gerechtigheid, waarmee de Heer, de rechtvaardige 
rechter, mij zal belonen op de grote dag, en niet alleen mij, maar allen die met 
liefde uitzien naar zijn komst." (Paulus in 2 Timoteüs 4,7-8). 
 

Daarom willen we u vragen te bidden voor de volgende intenties: 
 

• Voor alle vervolgers dat zij net als Paulus geraakt mogen worden en 
hun vurigheid mogen inzetten voor de verkondiging van Gods rijk. 

• Voor alle pastoors, bisschoppen en de Paus, dat zij als Petrus 
de leiding (durven) nemen vanuit het vertrouwen dat de Heer aan hen 
heeft gegeven. 

• Voor alle geloofsverkondigers in Nederland dat zij ruimte krijgen om 
hun geloof bij de mensen te brengen. 

• Voor alle Ananiassen en voor nieuwe Ananiassen, voor hen die de 
nieuw gelovigen mee op sleeptouw nemen om God beter te leren 
kennen en te groeien in geloof. Dat de kerk mag groeien in deze rol 
en daar mensen enthousiast voor weet te maken. 

• Voor zij die de weg van 
de missionaire parochie 
willen inslaan, dat ze 
zoals Paulus mogen 
volharden in de 
wedloop. Dat hun ogen 
gericht mogen blijven 
op de bestemming en 
overwinning. 

 

Veel dank voor uw gebed! 
 

Paulus preekt in Athene. Ontwerp voor 
een wandkleed van de Italiaanse 

kunstenaar Rafaël (1483-1520) 
 

MISSIONAIRE PAROCHIE 
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Voor brood deeg 

• 500 gr bloem 

• 10 gr zout 

• 20 gr boter, op kamertemperatuur 

• 7 gr gedroogde gist 

• 300 ml water, lauwwarm 
 

Meng alle ingrediënten met elkaar tot een deeg. Kneed het deeg minimaal 10 
minuten door. Hierdoor kan het brood straks goed rijzen en zal het 
eindresultaat mooi luchtig worden. 
Maak een bal van het deeg en leg deze in een licht met olie ingevette kom. 
Dek de kom af met plasticfolie of een natte theedoek en laat het deeg op een 
warme en tochtvrije plaats 1 uur rijzen. 
Het deeg is nu klaar om verder verwerkt te worden. Laat het deeg na het 
vormen nog 1 uur afgedekt rijzen op een warme en tochtvrije plaats. Bak de 
broden in een voorverwarmde oven op 220 ⁰C. Houd voor kleine broodjes een 
baktijd van 15 tot 25 minuten aan en voor grote broden 35 tot 45 minuten. 
 

Voor het breekbroodje op de foto kun je bolletjes deeg van 20 gram gebruiken. 
Deze zijn na de tweede rijs bestreken met wat water 
en bestrooid met wat nigellazaad, sesamzaad en 
maanzaad. Vervolgens op 220 ⁰C in 15 tot 25 minuten 
goudbruin en gaar gebakken. 

 
Je kunt natuurlijk ook 
volop variëren.  
Voeg bijvoorbeeld 
zongedroogde tomaat, 
stukjes kaas, gedroogde 
vruchten of vers gehakte 
kruiden toe aan het 
deeg, of vul een broodje 
met gehakt. 
Uit 1 recept haal je 
ongeveer 12 van deze 
gevulde broodjes. 
 

Vijf broden en 2 vissen 

KINDERPAGINA  
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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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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 
 

AANMELDTELEFOON 

St. Joseph: 06-5768 3379 
 

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 26 juli 
Hendrik Dijck, Herman Suelmann, Leida Koiter-Hartmann, ouders Cramer-
Tubben, ouders Hake-Cramer, ouders Lingenaar-Heller, ouders Tubben-
Keizer, Wilhelmina Maria Lambers-Heijnen. 
 

Zaterdag 8 augustus                                    
Fam. Nijzing-Heller, Herman Suelmann, Leida Koiter-Hartmann, Maria 
Magdalena Sofia Dijck-Suelmann, ouders Feringa-Hake, ouders Hake-
Cramer, ouders Lingenaar-Heller, Wilhelmina Maria Lambers-Heijnen. 
 

Zondag 23 augustus  
Gert Hartmann, Herman Suelmann, Leida Koiter-Hartmann, Maria Magdalena 
Sofia Dijck-Suelmann, ouders Berends-Lippold, ouders Hake-Cramer, ouders 
Lingenaar-Heller, Wilhelmina Maria Lambers-Heijnen. 
 

Zaterdag 5 september 
Echtpaar Vedder-Wehkamp, Herman Suelmann, Leida Koiter-Hartmann, 
Maria Magdalena Sofia Dijck-Suelmann, ouders Hake-Cramer, ouders 
Lingenaar-Heller, ouders Suelmann-Berends, Wilhelmina Maria Lambers-
Heijnen. 
 

KOSTERS 
 

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

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. 
 

FAMILIEBERICHTEN 

 
Overleden        op 2 juli in de leeftijd van 84 jaar 

Wilhelmina Maria Lambers-Heijnen 
 

Op 8 juli in de leeftijd van 92 jaar 

Sofia Maria Magdalena Dijck-Suelmann  
(Lenie) 

 
We wensen beide families Gods steun en kracht toe. 
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AANMELDEN 
 

Voor de vieringen in juli, zowel de door de weekse viering als de 
weekendviering moet u zich aanmelden. Ook in augustus is aanmelden nog 
verplicht.  
Voor onze locatie kunt u dat doen op het volgende telefoonnummer:  

06 – 5768 3379 

Mochten de richtlijnen veranderen zullen wij u zo snel mogelijk op de hoogte 
brengen. We doen dit door middel van een persoonlijke email, berichten in 
onze app, op onze website en op Facebook. Maar natuurlijk kunnen wij u 
alleen een mail sturen als wij uw email adres hebben. U kunt dit doorgeven 
aan onze ledenadministratie: ledenadministratie.mhvd@gmail.com  
 

     EXTRA CONTACTMIDDAG voor OUDEREN 
 

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 

(niet in de kapel). 

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 we u niet ophalen of thuisbrengen. 
 

U kunt zich alleen aanmelden via de locatietelefoon: 06-5768 3379 
 

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 

 

SAM’ S KLEDINGACTIE 
 

Op donderdag 17 en vrijdag 18 September is er weer een kledingactie. 
 

U kunt uw oude kleding en textiel inleveren bij de garage van de kerk. 
Openingstijden zijn: 15.30 tot 19.00 uur 
 

mailto:ledenadministratie.mhvd@gmail.com


  

Klaverblad  Barger-Compascuum Pagina | 21 

Van harte 

feliciteren 

SCHOONMAAK KERK 
 

Omdat er maar een kleine groep schoonmaaksters is, is er besloten om eens 
in de vijf weken het gebouw schoon te maken. Onderstaande data zijn 
voorlopig ingepland: 13 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. (0591349051) 
 

VRIJWILLIGERS 
 

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

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 die 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. 
 

FELICITATIES 

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

mailto:lb.joseph.mhvd.@gmail.com
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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  
 
AANMELDTELEFOON 
St. Willehadus: 06 – 5767 3387 
 
 
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 
 
 

Zaterdag 25 juli 
Henk Sturre, Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-
Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, fam. Sturre-Schrör, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Jan Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne-
Wessel, Albert Heijne, ouders de Vries-Twickler, Renk Kuper, Hennie en Riet 
Deiman-Dekkers, Ap Welling, Rika Harms-Schulte, Marlies Snuverink-Sturre, 
Taeke Graafsma, Herman Heijnen. 
 

 

Misintenties voor weekend 1/2 augustus 
Let op voor deze intenties wordt gelezen op woensdag 2 september 
Henk Sturre Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard 
Mensink, Jan Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne-Wessel, Herman Heijne, 
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, 
Herman Sturre, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, voor ouders van 
ongedoopt gestorven kinderen. 
 

 

Zondag 9 augustus 
Henk Sturre Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm 
Hooiveld, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en 
Hans, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Jan Kasper Heijne en Maria 
Gesina Heijne-Wessel, ouders Ahlers-Koop en dochter Joke, ouders Welling-
Tieben, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus Welling, 
Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, Lenie Bentlage-Tieben, Maria 
Margareta Ahlers Hoesen, Heinrich Theodor Langen, Taeke Graafsma, 
Herman Heijnen. 
 

 

Misintenties voor weekend 15/16 augustus 
Let op voor deze intenties wordt gelezen op woensdag 9 september 
Henk Sturre Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm 
Hooiveld, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en 
Hans, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Jan Kasper Heijne en Maria 
Gesina Heijne-Wessel, ouders Ahlers-Koop en dochter Joke, ouders Welling-
Tieben, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus Welling, 
Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, Lenie Bentlage-Tieben, Heinrich 
Theodor Langen, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, ouders Over-Wubbels.  
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Zaterdag 22 augustus 
Henk Sturre Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, fam. Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina Wolthuis-
Weghorst, Enno en Greet Timmer, Henderikus Herbers, ouders Thole-
Kloppenburg, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Hennie Bredek, 
Rika Harms-Schulte, Marlies Snuverink-Sturre, Taeke Graafsma, Herman 
Heijnen.  
 

Misintenties voor weekend 29/30 augustus 
Let op voor deze intenties wordt gelezen op woensdag 16 september 
Henk Sturre Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Willem 
Hendrik Berends, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van 
Uem-Mensink, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, uit dankbaarheid voor het 
60-jarig huwelijk van echtpaar Hempen-Kaijser. 
 

AANMELDEN 
 

Voor de vieringen in juli, zowel de door de weekse viering als de 
weekendviering moet u zich aanmelden. Ook in augustus is aanmelden nog 
verplicht.  
Voor onze locatie kunt u dat doen op het volgende telefoonnummer:  

06 – 5767 3387 

Mochten de richtlijnen veranderen zullen wij u zo snel mogelijk op de hoogte 
brengen. We doen dit door middel van een persoonlijke email, berichten in 
onze app, op onze website en op Facebook. Maar natuurlijk kunnen wij u 
alleen een mail sturen als wij uw email adres hebben. U kunt dit doorgeven 
aan onze ledenadministratie: ledenadministratie.mhvd@gmail.com  
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

ma 27 juli t/m zo 02 aug Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 03 aug t/m zo 09 aug René Berendsen 0591-353630 
ma 10 aug t/m zo 16 aug Diny de Roo 0591-351697 
ma 17 aug t/m zo 23 aug José Wessel 06-27369058 
ma 24 aug t/m zo 30 aug Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 31 aug t/m zo 06 sept René Berendsen 0591-353630 
 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

Datum Misdienaar/acoliet Lector 

za 25 juli Rianne Hoesen Erik/Diny/Harry 

zo 09 aug  Annemiek Bos  Janique Dijck 

za 22 aug Sander Bos Ria de Vries 
 
 

mailto:ledenadministratie.mhvd@gmail.com
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LOCATIEBUREAU 

 
 

HET LOCATIEBUREAU IS 
OP ZATERDAG OPEN  
VAN 10.00 - 12.00 uur 

 
 
 

 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

Groep 3 03 aug t/m 07 aug 

Groep 1 17 aug t/m 21 aug 

Groep 2 31 aug t/m 04 sept 
 

BLOEMVERSIERING 
 

Gr 4 
Lena Mencke 
Maureen Nie 

20 juli t/m 02 aug 
0591-349057 
0591-346365 

Gr 1 
Siny Wilkens 
Magdalena Tiben 

03 aug t/m 16 aug 
0591-351081 
0591-353718 

Gr 2 
Greetje Rengers 
Liezet Mouris 

17 aug t/m 30 aug 
0591-354229 
06-49417006 

Gr 3 Mieke Tromp 31 aug t/m 03 sept 0591-354507 
 

KERKSCHOONMAAK 
 

Groep 1 03 aug t/m 07 aug 
 

EXTRA CONTACTMIDDAG voor OUDEREN 
 

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 woensdag 29 juli om 14.00 uur 
weer naar de kerk te komen (niet in het Parochiehuis) 

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 we u niet ophalen of thuisbrengen. 
 

U kunt zich alleen aanmelden via de locatietelefoon: 06-57673387 

Juli do 30  Tiny Hogenbirk 

Augustus  do 06  Tilda Heine 

 do 13 Christa Schut 

 do 20  Tiny Hogenbirk 

 do 27  Tilda Heine 

September  do 03  Christa Schut 
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Geboren  
Op 5 juni 2020 is geboren:  

Tessa Marry 
Dochtertje van Anita Kohnken en Erik van der Zee 
en zusje van Marit 
Stobakker 8, 78954 RC  Aalden 
 

We wensen de Anita, Erik en Marit  
heel veel geluk met Tessa. 
 

******************************** 
Overleden 
Op 10 juni is, overleden onze oud-parochiaan. 
 

Helena Anna Maria Wortelboer 
Gezien de omstandigheden vond de afscheidsdienst plaats  
op 17 juni in Ede. 
Na de dienst werd ze begeleid naar haar laatste rustplaats  
op onze begraafplaats. 
 

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

 

******************************** 
Verhuisd 
Miny Wessel-Bentlage 
is verhuisd van Hoofdkanaal OZ 81 T 
naar 
Laan van het Kwekebos 118 
De Vennen kamer 44 
7823 LJ Emmen 
 

Wij wensen haar een goede tijd toe op haar nieuwe adres. 
 

******************************** 
Herry en Annie Thole 

zijn verhuisd van hun tijdelijke adres in de Elzenlaan 
naar 

Kwartel 27, 7881 DC Emmer Compascuum 
 

Wij wensen hen veel goede jaren toe op hun nieuwe adres. 

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

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

H. Hogenbirk Zr. Damasastraat 2 7881MP EC 1-8-1941 

J.M. van Duijvenbode Braam 9 7881NA EC 5-8-1945 

G. Dijck-Rengers Spil 59 7881BV EC 6-8-1936 

Z. Twickler-Middeljans Spil 32 7881BW EC 7-8-1934 

H.B. Bentlage Hoofdkanaal OZ 76 7881CN EC 17-8-1933 

A.M.A. Berends-Grummel Koppelwijk OZ 9 7881NV EC 19-8-1942 

A.M. Bijlsma-Berenzen J. Oostinjerstraat 4 7881EN EC 19-8-1937 

H.J. Arling Willehadshof 5 7881LH EC 25-8-1939 

C. Hogenbirk-Fuhler Zr. Damasastraat 2 7881MP EC 29-8-1942 

R. Harms Koppelwijk OZ 17 7881NV EC 4-9-1941 

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 wet op privacy. 
 

 

Het maken van het Klaverblad is een hele klus waar meerdere mensen aan 
werken. Helaas wordt de kopij 
niet altijd voor/op de 
sluitingsdatum aangeleverd. 
Ook voorin het Klaverblad 
staat altijd vermeld wat de 
uiterlijke inleverdatum is van 
de kopij.  
 
Een vriendelijk verzoek hier a.u.b. rekening mee te houden. Alvast hartelijk 
dank. 

Redactie locatie St. Willehadus 
 

ACTIE: HART VOOR WILLEHAD 
 

Hart voor Willehad. 
De reactie op ‘Hart voor Willehad’ actie was groots! Het heeft onze 
verwachtingen meer dan overtroffen. Nog elke week komt er geld binnen en 
de huidige stand is € 3.308,50.   

Dank dat u/jij Willehad in het hart heeft gesloten! 
 

Fancy Fair commissie. 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 4 SEPTEMBER 

LEVER A.U.B. OP TIJD KOPIJ IN 

Het volgend Klaverblad loopt  
van 5 september tot 9 oktober 
Kopij UITERLIJK 14 augustus inleveren 

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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WELKOM TERUG… 
 

De voorbije weken waren historisch en vormden in vele opzichten een 
beproeving. Heel wat mensen, gezinnen werden hard getroffen door de 
Corona crisis. Maar deze periode liet ook vele gebaren van solidariteit zien. 
Zoveel mensen deelden hun tijd en talenten. Buren of volstrekt onbekenden 
werden naasten van elkaar. En in deze tijd was God niet afwezig: ondanks de 
momenten van duisternis konden we ervaren hoe zijn nabijheid sterker was 
dan ooit. 
 

We konden niet samen in de kerk de liturgie vieren; er was geen mogelijkheid 
om samen te komen in onze parochiegemeenschap: we konden elkaar, vooral 
de ouderen en mensen in verpleeg- en verzorgingshuizen, niet bezoeken. Het 
niet naar elkaar toe kunnen gaan was voor velen zwaar. 
 

Gelukkig is dat voorzichtig aan het veranderen. Sinds enkele weken kunnen 
we ook opnieuw ‘in levenden lijve’ de verbondenheid van onze  
St. Willehadus gemeenschap proeven. De heropstart is nog behoedzaam 
maar toch met grote vreugde en vanaf zondag 5 juli was u weer welkom in de 
kerk. 
 

De lockdown heeft onze bewegingsruimte beperkt, maar daagde ons ook uit 
om creatief te zijn. Zo ontstonden er mooie initiatieven: 

− Iedere zondag een livestream van de Eucharistieviering 

− Palmtakjes, kaart en brief die gebracht werden bij onze oudere 
parochianen. 

− De mogelijkheid om een palmtakje uit de kerk te halen in combinatie met 
het steunen van de vastenactie 

− De wekelijkse mail 

− Telefoontjes met parochianen die alleen zijn. 

− Hart voor Willehad actie 

− Marialof met processie met onze bisschop,8 pastores en een diaken via 
livestream 

− De mogelijkheid voor parochianen om te kunnen bellen met parochianen 
in coronatijd met vragen en problemen 
 

Vele parochianen sloegen de handen ineen om initiatief te nemen. 
Er werden nieuwe manieren van Kerk-zijn bedacht. 
 

Die gebaren van nabijheid, van concrete dienstbaarheid hebben we ontdekt - 
of herontdekt - die we daarvoor door de routine dreigden te vergeten:  
het luisteren naar anderen en naar Gods Woord, het persoonlijk gebed, het 
omzien naar elkaar, de waarde van een rustiger levensritme. En zo ervoeren 
we de rijkdom van ontmoeting en genegenheid, van wederzijdse hulp en van 
verbondenheid met elkaar en met God.  
 

Laten we ook in de komende tijd waakzaam en creatief blijven.  
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Laten we het samen doen: onze parochie, onze St. Willehadus gemeenschap 
nog mooier maken, nog meer samen kerk, gevoeliger voor elkaar en voor de 
noden van de wereld. Want ook nú komen er nog grote uitdagingen, want we 
zullen allemaal de gevolgen van deze Corona crisis gaan merken. Laten we 
ook in de komende tijd elkaar nabij zijn. 
 

Wij blijven proberen dat ook nu te doen... alhoewel we beseffen dat we niet 
alles kunnen oppakken en dat we ook steken hebben- en zullen laten vallen. 
Maar we hopen toch dat we als locatieraad een klein beetje hebben 
bijgedragen aan de solidariteit met elkaar. 
 

Laten we samen aandacht houden mét- en in verbondenheid. 
Wetend dat God ons altijd nabij is. 
 

Als je nooit omhoog kijkt, niet je oog naar boven richt, 

zul je nooit de zon zien met haar stralenkrans van licht. 
  

Als je niet omlaag kijkt, naar de grond waarop je staat, 

zul je nooit de steen zien die jou pijnlijk vallen laat. 
  

Als je niet vooruit kijkt, niet het onbekende ziet, 

grijp je naast de kansen die de toekomst je nu biedt 
  

Als je niet terug kijk, naar de sporen die je maakt, 

zul je nooit de mens zien die steeds meer op afstand raakt. 

 
  

Welke weg je inslaat, welke richting je ook kiest, 

altijd blijft iets over dat je uit het oog verliest. 
  

Welke weg is beter, welke richting is verkeerd? 

Nooit zul je het weten als je niets doet of probeert. 
 
Wij zijn trots dat we samen kerk zijn 

en hopen u  weer in onze kerk te mogen begroeten. 
U bent van harte welkom. 

 

Ga met God en Hij zal met ons zijn. 
Vrede en alle Goeds. 

Locatieraad St. Willehaduslocatie 

 
Op 1 september 14.00 uur is er een ouderenviering in de kerk 

waarbij Pastor Mielnik voor zal gaan. 
Nadere informatie volgt nog. 

 

CONTACTMIDDAG VOOR OUDEREN 
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Voor iedereen die geslaagd is: 
van harte gefeliciteerd! 

 

Voor degenen die het nu nog niet lukte 
of een herkansing krijgt, 
veel succes gewenst  
voor de volgende ronde. 
                                        

                                             Locatieraad 
 

TAXIPASTORAAT 
 

Door de Coronatijd word ik nu voornamelijk ingezet binnen het openbaar 
vervoer omdat er een aangepaste dienstregeling geldt tot 1 juni. 
De overheid geeft aan dat het dringende advies is om alleen van het ov-gebruik 

te maken als dat echt strikt noodzakelijk is. 
Nou, dat ging op Hemelvaart even niet 
helemaal lekker. Dan zit ik hier als 
voormalig westerling (voor sommige: 
eeuwige westerling……) in het relatief 
rustige Drenthe zou je denken toch? 
Op de lijn Emmen – Gieten was het 
zigzaggen tussen de fietsers, wandelaars 
en motorrijders. Het leek wel alsof er 
helemaal geen bijzondere maatregelen zijn!  

 

Zelf kan ik het niet helemaal begrijpen waarom mensen elkaar toch altijd zo 
massaal moeten op zoeken. Er zijn immers genoeg plekken waar je rustiger 
kan recreëren? Maar dan zie je beelden van mensen die in de rij staan bij het 
Vondelpark en overvolle stranden, parken, winkelcentra etc.   
Maar goed ieder zijn meug maar als chauffeur soms ook best lastig.   
Negen persoons busje, incl. chauffeur, maximaal drie passagiers! Maar nu 
wordt de boel enigszins versoepeld, dus chauffeur mag er ook meer 
meenemen toch? Beetje grijs gebied tot 1 juni.  Goed maatwerk in alle sectoren 
blijkt dan erg lastig. En oh, oh, wat mis ik de spontane gesprekken met mijn 
passagiers waaruit ik zonder inspanning elke dag wel een ‘Taxipastoraatje’ 
kon aanleveren.  
Het gaat bijna alleen nog maar over Corona en je merkt ook wel de angst maar 
ook de verschillen van mening bij de mensen die je wel vervoeren mag.  
 

Vandaag voorgenomen om me weer eens lekker open op te stellen en me 
weer eens wat meer op de mens te richten. Het werkt gelukkig nog…….  
Er stapt een jongen in van een jaar of 21 die net even naar school geweest is 
om zich voor te bereiden op de toetsen die komen gaan. Hij zit echt lekker op 

VOOR …… 
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zijn praatstoel en geeft aan Bouwkunde te willen studeren. Moeilijk vindt hij het 
om keuzes te maken wanneer je niet helemaal weet welke kant je op wil. Ah, 
een raakvlak want ik zie dat bij twee van mijn kinderen ook terug.  
We praten er even lekker over door. Bij een volgende halte stap er een dame 
in waar bij de oortjes van de muziek uit haar oren hangen, er kan geen ‘hallo’ 
van af en ze loopt zo langs me heen. Ik kan het natuurlijk weer niet laten om 
toch even haar aandacht op te eisen en geef via de omroepinstallatie even een 
kleine sneer van ‘goede morgen dame’. 
 

In de spiegel zie ik dat ze even opkijkt en de oortjes uit doet en ‘sorry’ roept, 
‘natuurlijk ook een goedemorgen’ krijgen we mee…. We lachen er met zijn 
drieën even om en draaien uiteindelijk het station van Emmen weer op. 
De tijd, de mensen om je heen, het gedrag van mensen, (wat totaal anders 
kan zijn dan wat je zelf eigenlijk zou willen) zet me toch vaker aan het denken 
in deze rare tijd. 
 

Blijf positief en gezond in het leven staan en sluit je niet af voor de mensen 
om je heen.        

Alle goeds, Harry 
 

OECUMENISCHE STARTVIERING 
 

Op zondag 6 september is de oecumenische 
startviering in onze kerk, 

 

Het Thema is nog niet bekend, door de afgelopen tijd 
is ook deze voorbereiding vertraagd, maar we maken 
er een mooie viering van om het nieuwe werkjaar te 
beginnen! En helemaal coronaproof! In het volgende 
Klaverblad vindt u alle informatie.  

 

U bent alvast van harte uitgenodigd voor deze viering! 
 

Ook voor de Startviering geldt: meldt u even aan  
via het telefoonnr: 06-57 67 33 87 
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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:            Vacant 
Liturgie:              Albert Bruinewoud   0591-314698 
Communicatie/Parochie-opbouw: Vacant 
 

AANMELDTELEFOON 
H. Henricus: 06-57658994 
 

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

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

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

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

Zaterdag 25 juli 
Martinus Prinsen en Maria Aleida Koop, Maria Catharina Speller-Siekman, 
Willem Wittendorp, 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, Odilia Johanna Catharina Peters-
Engelen, Bernardus Gerardus Arling, Jacob Ebelties, Anna Gezina Scherpen-
Hoffmann, Gezina Maria Peters-Soelman, Johanna Alexandrina Wübkes-
Gerth. 
 

Zondag 2 augustus 
Overl. ouders Tenfelde-Prinsen en overl. kinderen, Sophia Maria Magdalena 
van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en Griet 
Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus Plas, Jacob Ebelties, Anna Gezina 
Scherpen-Hoffmann, Gezina Maria Peters-Soelman, Johanna Alexandrina 
Wübkes-Gerth. 
 

Weekend 8/9 augustus                                       Klazienaveen geen viering 
Pastoor Swart, Herman Heinrich Tappel, 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 Gezina Scherpen-Hoffmann, Gezina Maria 
Peters-Soelman, Johanna Alexandrina Wübkes-Gerth. 
 

Zondag 16 augustus 
Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Herman 
Heinrich Cosse en Helena Cosse-Koop, Johan Bernard Cosse en Maria 
Margraretha Hoffard en zoon Bennie en schoonzoons Joop en Bennie, Sophia 
Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Lubertus 
Beukers en Maria Magretha Hemel en Johannes Hermannus Hemel en overl. 
fam., Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus Plas, 
Herman Lingenaar en familie, Gezina Maria Peters-Soelman, Johanna 
Alexandrina Wübkes-Gerth. 
 

Weekend 22/23 augustus                                   Klazienaveen geen viering 
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, 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 Peters-Soelman. 
 

Donderdag 27 augustus  In augustus geen viering door de week 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen,  
Gerard Haverkort. 
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Zondag 30 augustus 
Joop Wübkes, Maria Catharina Speller-Siekman, Jo en Grietje Wesseling- van 
Os en zoon Benny, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk 
van der Werf, Maria Regina Heller-Wehkamp, Bennie Heidotting en Griet 
Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus Plas, Gezina Maria Peters-Soelman, 
Johanna Alexandrina Wübkes-Gerth. 
 

OUDERENVIERING  
 

In de maanden juli en augustus zijn er  
GEEN ouderenvieringen in de Dillehof.  
 

Op woensdag 2 september is er om 10.00 
uur in de Dillehof voor de bewoners van de 
Dillehof en de Melde weer een viering. 
                  

            U bent van harte welkom. 
 

     EXTRA CONTACTMIDDAG voor OUDEREN 
 

Donderdag 30 juli is er de contactmiddag voor ouderen. De 
eucharistieviering begint om 14.00 uur in de kerk. 

U moet 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 we u niet ophalen of thuisbrengen. 
 

U kunt zich alleen aanmelden via de locatietelefoon: 06-57658994 (op 
maandag en dinsdag). 
 

     CONTACTMIDDAG voor OUDEREN 
 

Dinsdag 15 september is de volgende contactmiddag voor ouderen. 
De eucharistieviering begint om 14.00 uur. Aansluitend is er weer 
gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee. 
Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer, dan kunt u contact opnemen 
met mij  tel:  0591-317060. 
 

Iedereen is welkom. 
Leo Mensen. 

 

 KAARTEN  
 

 
 

Voorlopig even niet. 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://rlv.zcache.nl/de_hemel_van_de_zonnebloem_speelkaarten-r01ac77a038d9422aa01ed74f758a6695_zaeo3_307.jpg?rlvnet%3D1&imgrefurl=https://www.zazzle.nl/zonnebloem%2Bspeelkaarten&docid=9V50yL2RXWVgYM&tbnid=0dFdk3yxog9T_M:&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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AANMELDEN 
 

Voor de vieringen in juli, zowel de door de weekse viering als de 
weekendviering moet u zich aanmelden. Ook in augustus is aanmelden nog 
verplicht. Voor onze locatie kunt u dat doen op het volgende telefoonnummer:  

06 – 5765 8994 

Mochten de richtlijnen veranderen zullen wij u zo snel mogelijk op de hoogte 
brengen. We doen dit door middel van een persoonlijke email, berichten in 
onze app, op onze website en op Facebook. Maar natuurlijk kunnen wij u 
alleen een mail sturen als wij uw email adres hebben. U kunt dit doorgeven 
aan onze ledenadministratie: ledenadministratie.mhvd@gmail.com  
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

20 juli  t/m 26 juli J. Lohuis 0591-313286 
27 juli t/m 02 aug H. Beukers 0591-315725 
03 aug t/m 09 aug A. Peters 0591-313627 
10 aug   t/m 16 aug J. Lohuis 0591-313286 
17 aug t/m 23 aug H. Beukers 0591-315725 
24 aug t/m 30 aug A. Peters 0591-313627 
31 aug t/m 06 sept J. Lohuis 0591-313286 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

za 25 juli G. Timmerman 0591-317726 
zo 02 aug B. Menzen 0591-316132 
zo 16 aug A. Heijnen 0591-315653 
zo 30 aug A. Verdel 0591-312976 
 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
 

Datum Tijd Gelegenheid 
di 18 aug 19.00 uur Redactie Klaverblad 
ma 24 aug 11.00 uur Openingsviering Sint Henricusschool. 
di 25 aug 20.00 uur Oecumenische werkgroep 
di 01 sept 09.30 uur Omzien naar elkaar 
 

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. 

 

mailto:ledenadministratie.mhvd@gmail.com
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FELICITATIES 
 

 

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

namens de parochie, van harte feliciteren. 
 
 

 

FAMILIEBERICHTEN  
 

 
 
Overleden                             op 11 juni  

                          Odilia Johanna Catharina Peters-Engelen  
                                       77 jaar   “De Weegbree”  
 
op 13 juni                                                                                           op 17 juni 

Bernardus Gerardus Arling                                                       Jacob Ebelties 
77 jaar   “De Bleerinck”                                                   71 jaar   Hondsdraf 7 
 
op 19 juni 

Anna Gezina Scherpen-Hoffmann 
84 jaar   Horizon 122                                                                          op 03 juli 

                                                                 Johanna Alexandrina Wübkes-Gerth 
Op 25 juni                                                                             79 jaar    “Dillehof” 

Gezina Maria Peters-Soelman 
81 jaar   Kruiwerk 117 
 

Dat zij mogen rusten in vrede 
 
 

ROOSTER LECTOR - ACOLIETEN - ORGANIST/CANTOR 
 

Datum  Lector Acoliet Orgel/cantor 

za 25 juli B. Menzen H. Maatje Henk van Os 

zo 02 aug J. Lohuis H. Slip Henk van Os 

zo 16 aug G. Lambers R. Harms Henk van Os 

zo 30 aug S. Karstenberg H. Slip Marc Bruinewoud 

za 5 sept G. Drent S. Karstenberg Marc Bruinewoud 
 

De donderdagavond vieringen is Simon acoliet en in overleg met de pastoor 
kan er een organist/cantor aanwezig zijn, Marc of Henk. 
 

Als men niet kan dan graag doorgeven aan Simon: 06-40042474 
                                                                      Albert:  06-44720966
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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  
Kerkhof: 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 
Beheerder Kerkhof:  Gerben Veltrop  tel: 06-25015248 
 
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 26 juli 
Ouders Conen-Thöne, ouders Jan en Lies Brüning-Bolmer, ouders Siebers-
Siebum en zoon Herman. 
 

Zaterdag 01 augustus    
Lies Peters-Heidotting, pa en ma Post, ouders Jan en Lies Brüning-Bolmer,  
ouders Siebers-Siebum en zoon Herman. 
            

Zaterdag 15 augustus                      
Ouders Conen-Thöne, Hennie en Lies Bruins-Linneman, Bennie en Sientje 
Bruins, ouders Tieck-Rocks en kinderen, ouders Siebers-Siebum en zoon 
Herman, Engel Lubben-Lippold en fam. Lippold-Schnöink, Willem Strijker, 
ouders Immink-Kolmer en zonen Geert en Harrie, mevr. Sandten-Suelman, 
ouders Jan en Lies Brüning-Bolmer.  
 

Zaterdag 29  augustus 
Mia Santing-Abeln, ouders Jan en Lies Brüning-Bolmer, Coba Bos-Rijfkogel, 
ouders Siebers-Siebum en zoon Herman, Lea Peters en moeder Klaasje, 
Johan Peters en overleden families Peters en Arling. 
 

OUDERENVIERING 
 

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 
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. Helaas kunnen we u niet ophalen of thuisbrengen. 
 

U kunt zich alleen aanmelden via de locatietelefoon: 06-57656702. 
 
Eerste ouderenviering is daarna weer op 23 september 
14.00 uur 2020 i.v.m. de zomervakantie. 
 

 

Datum Tijd Naam 
20 augustus 20.00 uur Vergadering locatieraad 
03 september 20.00 uur Vergadering locatieraad 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
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KOSTER VAN DE WEEK 
 

 t/m 26 juli Jan Siebers 0591-31 32 82 
27 juli t/m 02 aug Tiny Smit 0591-31 34 72 
03 aug t/m 09 aug Jan Knol 0591-31 65 78 
10 aug t/m 16 aug Jan Siebers 0591-31 32 82 

17 aug t/m 23 aug Jan Knol 0591-31 65 78 
24 aug t/m 30 aug Tiny Smit 0591-31 34 72 
 

ACOLIETEN 
 

26 juli Jan Siebers 
01 aug Marianne Keurs 
15 aug Peter van der Weide 
29 aug Peter van der Weide 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

ZIEKEN- en BEJAARDEN BEZOEK  EN 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 
 

U kunt ook aanvragen via de parochietelefoon:  
06-51751592 
 

 
Werkgroep  
 

   
                                     aandacht voor nabestaanden   
  

     Contactpersoon: Minie Snippe tel: 0591-314063 

BLOEMVERSIERING 

 
 
 

 

LECTOREN en KOREN 

26 juli Annie Bartels 
01 aug Marianne Keurs 
15 aug Peter van der Weide 
29 aug Annie Bartels 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

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

Overleden 

                                   Op 5 juli 2020 

             Maria Gebina Wösten-Siebum (Binie) 
In de leeftijd van 84 jaar 

 Correspondentie adres: J.B. Wösten 
                                                              Sirius 27A,  7891 VK Klazienaveen 
 

                                                                  Dat zij mag rusten in vrede 

 

AANMELDEN 
 

Voor de vieringen in juli, zowel de door de weekse viering als de 
weekendviering moet u zich aanmelden. Ook in augustus is aanmelden nog 
verplicht. Voor onze locatie kunt u dat doen op het volgende telefoonnummer: 

06 – 5765 6702 
Mochten de richtlijnen veranderen zullen wij u zo snel mogelijk op de hoogte 
brengen. We doen dit door middel van een persoonlijke email, berichten in 
onze app, op onze website en op Facebook. Maar natuurlijk kunnen wij u 
alleen een mail sturen als wij uw email adres hebben. U kunt dit doorgeven 
aan onze ledenadministratie: ledenadministratie.mhvd@gmail.com  
 

       

  Vrijdag 21 augustus OUD PAPIER 
        staat er weer een container voor oudpapier 
bij de basisschool De Banier, De Blokken 16 

**************************** 
Voordat de coronacrisis toesloeg gingen de kinderen van De Banier 
enthousiast te werk voor de Vastenactie. Er werd niet alleen maar gespaard, 
kinderen gingen langs de deuren, bakten koekjes en ging met skelters langs 
de deuren om lege flessen op te halen. Hierdoor wisten de kinderen toch ruim 
€200 te verzamelen voor de Vastenactie! 

Onze dank en respect gaat uit naar  
de betrokken kinderen van onze basisschool. 

 

Nu loopt ons schooljaar ten einde en gaan wij de zomervakantie in! De 34 
kinderen van groep 8 verlaten onze school en gaan verder naar de middelbare 
scholen in Emmen en Klazienaveen. 
Het was een bijzonder jaar en wij hopen na de vakantie weer fris te kunnen 
beginnen aan een nieuw schooljaar met nieuwe kansen en mogelijkheden! 
 

Hartelijke groet, Peter van der Weide RK. /Chr. basisschool de Banier 
 

DE BANIER 

mailto:ledenadministratie.mhvd@gmail.com
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WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 
 

Als ik dit schrijf zijn net de verruimingen ingegaan per 1 juli van 
de Corona maatregelen van het RIVM. Door die wijzigingen 
worden er ook weer elk weekend eucharistievieringen in onze 
kerk gehouden. Het aantal personen dat toegang krijgt tot die 
vieringen is echter beperkt. Dat heeft te maken met de 11/2 

meter afstand die we in acht moeten nemen in de kerk. Zoals u heeft kunnen 
lezen in het vorige Klaverblad zijn er in onze locatie ongeveer 50 plaatsen 
beschikbaar. De vrije zitplaatsen zijn voorzien van een sticker en ook zijn er 
looproutes aangebracht bij binnenkomst en verlaten van de kerk. Bij 
binnenkomst dient u uw handen te ontsmetten. Een gastheer of gastvrouw in 
de hal van de kerk zal u daarop wijzen. Maar er 
zijn meer zaken die spelen. Er mag niet 
gezongen worden. De parochie heeft iedere 
locatie een CD verstrekt met liederen die in de 
vieringen gebruikt kunnen worden. In plaats van 
een CD mogen de liederen ook door een cantor 
ten gehore worden gebracht.  
 

Dat gaan we proberen in de viering van 4 juli met 
Luuk Ronde als cantor. Voor de mensen in de 
kerk is het best lastig om niet mee te gaan 
zingen met de bekende liederen, want we zijn er 
zo aan gewend. Wat ook nieuw is dat is een 
zogenaamd kuch-hoestscherm bij het uitreiken 
van de communie door de priester. De 
kerkganger gaat via het middenpad naar voren 
om de communie van de priester te ontvangen 
die achter dat kuch- hoestscherm staat. Dat scherm is gemaakt en geschilderd 
in een passende donkerrode kleur door Bertus Gepken (zie foto) 
Als u wilt deelnemen aan een eucharistieviering dient u zich aan te melden via 
een speciaal telefoonnummer (06-57656702). U kunt zich echter ook bij de 
gastheer/gastvrouw in de kerk melden, maar dan loopt u het risico dat alle 
beschikbare plaatsen reeds zijn bezet. 

Enkele weken terug was er een bijeenkomst in onze kerk van de bezorgers 
van ons parochieblad. De opkomst was erg goed. Tijdens de bijeenkomst werd 
door Arie Buizer uitleg gegeven over de werkwijze van het laten bezorgen van 
het parochieblad. En ook werd duidelijk dat onduidelijkheden over het aantal 
parochiebladen gemeld moesten worden bij Harry Peters. Die is namelijk op 
de hoogte van de parochianen die wel en niet een parochieblad wensen te 
ontvangen. Elke dinsdagavond is ons parochiebureau geopend van 18.30 uur 
tot 19.00 uur. Hier kunt u een wijziging doorgeven of een intentie opgeven. Het 
zou mooi zijn als de intenties weer iets meer aandacht krijgen. 
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Wat u misschien ook gaat missen dat is het paaltje bij de ingang van de 
parkeerplaatsen voor de kerk. Er waren regelmatig problemen met de sleutel 
om het paaltje naar beneden te doen. Er is nu gekozen voor een ketting. 

Wat ook anders is in de kerk dat is de collecte. Er wordt niet meer gecollecteerd 
tijdens de vieringen, maar u wordt gevraagd om uw bijdrage te doen in de 
beschikbare mandjes bij het verlaten van de kerk. 

Door al die extra zaken rond de Corona voorschriften is er ook veel extra 
werkbelasting bijgekomen op ons locatiebestuur. Want al die extra zaken 
komen er gewoon bij naast al die taken die ze toch al met een kleine bezetting 
moeten uitvoeren. Compliment en dank daarvoor. 

Met het voortzetten van de weekendvieringen in de eigen kerken is er ook een 
eind gekomen aan de livestream vieringen. Persoonlijk heb ik ze erg 
gewaardeerd en ik denk velen met mij. Eigenlijk zou zo iets moeten blijven 
bestaan voor parochianen die door ziekte of ouderdom niet meer in staat zijn 
om persoonlijk deel te nemen aan de vieringen. Maar ja, wie gaat dat betalen? 
Maar wie weet. 

Tot slot weer een spreuk of gezegde. Ditmaal over hoop. 

Hoop is een goed ontbijt, maar een slecht avondmaal. ( F.Bacon ) 

De hoop is gewoonlijk een slechte gids, doch een voortreffelijk reisgenoot.     
(onbekend) 

Het laatste wat sterft is hoop. (onbekend)       Fijne vakantie  JS 

 

BEGRAAFPLAATS H. ANTONIUS VAN PADUA 
 

De vorige keer hebben we u al verteld dat er hard wordt gewerkt aan de 
administratie van de begraafplaats in Zwartemeer. We gaan er van uit dat we 
in september zover zijn dat u zich als rechthebbende kan melden. Misschien 
vraagt u zich af waarom.  
Zoals u weet zijn we sinds 2017 een locatie van de parochie Maria, Hertogin 
van Drenthe. De grafbrieven, die u als rechthebbende heeft, zijn nog van de 
parochie H. Antonius van Padua.  Natuurlijk zijn deze nog gewoon geldig, maar 
met de nieuwe grafakte krijgt u ook meteen het nieuwe reglement van de 
begraafplaats en dan heeft u alles weer mooi bij elkaar. Voor ons is het fijn om 
contact met u te hebben, zodat we de gegevens, die wij van u hebben, bij 
kunnen werken. Want sommige mensen zijn misschien verhuisd of misschien 
is het grafrecht doorgegeven en bent u vergeten dat aan ons door te geven. 
In september zullen tijdens de openingstijden van het locatiebureau steeds 
mensen van de begraafplaats administratie aanwezig zijn om uw gegevens te 
noteren en om uw vragen te beantwoorden. De juiste data komen in het 
volgende Klaverblad.  

           Mogen we u nu alvast uitnodigen? 
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NAMENS HET VEENPARK 
 

Het Veenpark en de leden van 't Aole Compas willen graag de Parochie en de 
locatie Zwartemeer bedanken voor hun ondersteuning dit jaar. Dankzij de 
Parochie en de locatie Zwartemeer kunnen de bezoekers van het Veenpark 
namelijk een kaarsje branden in de dorpskerk van Bargermond (in het park). 
De dankbaarheid van de bezoekers is groot. 
Hoewel er in de zomervakantie, door de hitte, niet zoveel bezoekers waren, 
was het toch een goed jaar. De Tweede Kerstdag trok namelijk zoveel 
bezoekers dat er inderhaast nog kaarsjes gehaald moesten worden. Het 
Dagblad van het Noorden schreef er zelfs een mooi stukje over! 
De opbrengsten, bijna € 500 dit jaar, gaan naar de goede doelen van de kerk, 
waaronder die van de Bisschoppelijke Vastenactie. Op deze manier komen de 
giften van de bezoekers ten goede aan alle behoevende ter wereld.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZWARTEMEER 
19 september 2020 

 
10.00 - 12.00 uur 

H. ANTHONIUS VAN PADUA PAROCHIE 
DE HOVEN 8 

Ook dit jaar is er weer de kledinginzamelingsactie van Sam’s 

Kledingactie voor Mensen in Nood. Dankzij uw gebruikte 
kleding en schoeisel kunnen wij in Ethiopië ca. 5.000 

mensen voorzien van schoon drinkwater en sanitair 
 

U kunt uw kleding in gesloten plastic zakken inleveren op de 
bovenstaande locatie(s).   

HARTELIJK DANK VOOR UW DONATIE 
EN GRAAG TOT ZIENS! 
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VOEDSELBANK 

 
 
 

UITGIFTEDEPOT ZWARTEMEER 
 

Beste mensen uit Zwartemeer 
 

Het uitgifte punt van de Voedselbank te Zwartemeer vanuit de RK kerkzaal is 
m.i.v. maart 2020 gesloten deels veroorzaakt door de Coronacrises. De 
cliënten uit Zwartemeer zullen definitief hier geen gebruik meer van kunnen 
maken en kunnen voortaan hun voedselpakketten ophalen uit Klazienaveen. 
 

Wij danken alle mensen uit Zwartemeer die op een of andere manier hun 
bijdrage hebben geleverd in de vorm van schenkingen, voedsel uit de 
winkelwagen van de SPAR onze supermarkt, of via welke inbreng dan ook.  
 

Ook willen we de kerken danken voor hun gastvrijheid en hulp die ze geboden 
hebben. 
 

De werkgroep bestaande uit de leden P. Vos, W. Batterink, S. Zijnstra, R. Kuhl, 
R. Engels, Adri Kamp, Tr. Van Santen, M. Snippe en P. van Olffen betreuren 
dit feit en allen kijken terug op het goede gevoel dat ze samen met elkaar 
hadden om de uitgiften met goed gevulde pakketten te kunnen verzorgen voor 
cliënten uit Zwartemeer. 
 

Er was sprake van een bijzonder harmonieuze (religieuze) samenwerking, 
heel warmhartig.   
 

De groentetuin (jaren gesponsord door Sportlandgoed Zwartemeer en de firma 
Hoogenberg) zal dit laatste jaar nog afgewerkt worden door P. Vos, W. Snippe 
en Bertus en de opbrengst zal naar depot in Emmen gebracht worden. 
 

Op donderdag 11 juni a.s. hebben we afscheid genomen van de cliënten uit 
Zwartemeer en alle restproducten uit de voorraad meegegeven.  
 

Nogmaals allen bedankt 
 
 
 
 
 

      Wij wensen iedereen een, 
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Meditatie 
Een vorm van gebed waarmee velen van ons niet zo 
vertrouwd zijn, is mediteren. We kennen onze 
standaard- of formuliergebeden, maar er is ook 
meditatie. Als u op internet zoekt naar meditatie, komt u 
het eerste uit bij niet-christelijke en niet-godsdienstige 
websites. Het gaat dan om meditatie als middel tegen 
stress of meditatie in de betekenis van mindfulness, 
transcendente of adem meditatie. 

 

Maar meditatie is óók christelijke praktijk. Er zijn veel verschillende manieren 
om te mediteren. Het gaat erom dat we overwegen wat we lezen, dat we een 
tekst of gedachte ons eigen maken en dat we het boek van ons leven leren 
lezen in het licht van het geloof in God. We gaan van de gedachten van ons 
hart over naar de werkelijkheid van ons leven. Wat brengt ons hart in 
beweging? Welke strevingen herken ik bij mijzelf? Kan ik onderscheiden wat 
er zich in mijn binnenste afspeelt? Wat staat mij te doen in het leven van elke 
dag? 
 

Het is niet onbelangrijk welke tekst we gebruiken. Door welke tekst laat ik me 
geestelijk voeden? Dat is heel bepalend. We kunnen natuurlijk de heilige 
Schrift nemen, in het bijzonder het evangelie. Maar er zijn tal van boeken van 
heiligen en van moderne auteurs die geschikt zijn. Ook is het mogelijk om 
liturgische teksten te overwegen. Het is juist goed om dieper door te dringen 
in de teksten waarmee we zo vertrouwd zijn en die we in de vieringen telkens 
gebruiken. Ze zijn het overwegen waard.  
 

Sinds een aantal weken neem ik dagelijks het beroemde boek van Thomas 
van Kempen (1379/80-1471) ter hand voor een half uur stilte. Het gaat om De 
navolging van Christus. Het is bij katholieken en bij protestanten een graag 
gebruikt meditatieboek.  
 

Een tip ten slotte: als u met uw gedachten afdwaalt, keer rustig terug naar de 
tekst. Het is niet eenvoudig om geconcentreerd te blijven, maar maak er geen 
obsessie van. Pak het boek weer ter hand, en herneem uw gedachten. 
  

+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden 
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