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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 18 september 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. 8 

loopt van 10 oktober t/m 13 november 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 locatietelefoon: 

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.  

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 
 

 

 



 

Klaverblad  Algemene informatie Pagina | 7 

 

Vergeet niet u aan te melden op vrijdag of zaterdag voor 12.00 uur via 
de speciale locatietelefoon.  

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 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 en 
DS. Thon 

10.00 

 Klazienaveen  
Poolse viering 

Pastoor Okonek 14.00 
  

  

dag 11 september Huwelijksvieringen tijd 
vrijdag Emmer-Compas 

Lianne Tiben en  
Stefan Arendsen 

Pastoor Okonek 16.30 

 Emmer-Compas 
Jorinde Wessel en 
Jeroen Wesseling 

Pastoor Okonek 19.00 

 

dag 12 & 13 september 24e  zondag tijd 
zaterdag Zwartemeer Pastor Mielnik 19.00 
 Barger-Compas Pastoor Okonek 19.00 
zondag Klazienaveen Pastor Mielnik 09.30 
 Emmer-Compas Pastoor Okonek 10.00 
    

dag 19 & 20 september 25e zondag Vredesweek tijd 
zaterdag Klazienaveen Pastoor Okonek 19.00 
 Emmer-Compas Pastor Mielnik 19.00 
zondag Zwartemeer Pastoor Okonek 10.00 
 Barger-Compas Pastor Mielnik 09.30 
    

dag 26 & 27 september 26e zondag tijd 
zaterdag Zwartemeer Pastor Mielnik 19.00 
 Barger-Compas Pastoor Okonek 19.00 
zondag Klazienaveen Pastor Mielnik 09.30 
 Emmer-Compas Pastoor Okonek 10.00 
 
 

   

VIERINGEN OP DE LOCATIES 
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dag 3 & 4 oktober 27e  zondag tijd 
zaterdag Klazienaveen Pastoor Okonek 19.00 
 Zwartemeer Pastor Mielnik 19.00 
zondag Barger-Compas Pastoor Okonek 09.30 
 Emmer-Compas Pastor Mielnik 10.00 

 

Wilt u zich ook voor onderstaande vieringen aanmelden,   
via de locatietelefoon, het liefst op maandag of dinsdag.  

Zie voor telefoonnummers hieronder bij vieringen door de week. 
 

dag locatie   voorganger  tijd 

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  

06 okt Emmer-Compas Kerk Pastoor Okonek 14.00 

07 okt Klazienaveen Dillehof Pastoor Okonek 10.00 

08 okt Barger-Compas Kerk Pastor Mielnik 14.00 
     

 

Ook voor de doordeweekse viering graag aanmelden via de 
locatietelefoon 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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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 
 

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 tel: 06-34905233 of Pastor Mielnik tel: 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 

Week 36 31 aug t/m 06 sept Pastor Mielnik 

Week 37 07 sept  t/m 13 sept Pastoor Okonek 

Week 38 14 sept t/m 20 sept Pastoor Okonek 

Week 39 21 sept t/m 27 sept Pastor Mielnik 

Week 40 28 sept t/m 04 okt Pastor Mielnik 

Week 41 05 okt t/m 11 okt Pastoor Okonek 

Week 42 12 okt t/m 18 okt Pastoor Okonek 
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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 of Pastor Mielnik 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    18.30-19.00  

Woensdag     

Donderdag 18.30-19.30 11.00-12.00   

Vrijdag     

Zaterdag 
 

10.00-12.00 

stuurgroep 
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WOORD VAN DE PASTOOR 
 

 

Beste Parochianen, 

Omdat we in de maanden juni/juli in de doordeweekse-vieringen in onze 
parochiekerken na het rozenkransgebed de Litanie van de Heilige Maagd 
Maria bidden, wil ik het onderstaande nieuws graag met u delen:  

Paus Franciscus heeft drie nieuwe namen voor Maria toegevoegd aan de 
zogeheten Litanie van de Heilige Maagd Maria, beter bekend als de 
Litanie van Loreto. Dit is een lijst met eretitels voor Maria die vaak na het 
rozenkransgebed gebeden wordt. De nieuwe titels zijn: ‘Moeder van 
Barmhartigheid’, ‘Moeder van de hoop’ en ‘Troost van de migranten’.  

De aanvullingen op de Litanie van Maria zijn op 20 juni 2020 bekend gemaakt 
door kardinaal Sarah, de prefect van de Congregatie voor de Goddelijke 
Eredienst van het Vaticaan. In zijn brief staat ook precies beschreven waar de 
nieuwe titels moeten worden ingevoegd: de eerste titel komt na ‘Moeder van 
de Kerk’, de tweede na ‘Moeder van de goddelijke genade’ en de derde na 
‘Toevlucht van de zondaars’. 

De litanie van Maria telt nu 54 aanroepingen. De oorspronkelijke versie dateert 
uit 1601. In de eeuwen erna werden er vaker titels toegevoegd. De laatste 
vernieuwing was toegevoegd door paus Johannes Paulus II. Hij liet de 
aanroeping ‘Moeder van de kerk’ toevoegen. De naam verwijst naar het 
Mariaheiligdom Loreto in Italië. 

Met de toevoegingen, die een speciaal plaatsje hebben gekregen in de litanie, 
wil de paus aansluiten bij het huidige tijdsgewricht dat gekenmerkt wordt door 
gevoelens van onzekerheid en angst in deze coronacrisis.  

Nemen wij daarom in deze bange en onzekere tijden onze toevlucht tot Maria 
vol liefde en vertrouwen en dat zij ons tot grote steun mag zijn.  Iedereen veel 
sterkte, moed en vertrouwen toegewenst. 

Pastoor J. Okonek SChr 

 
 
Paus Franciscus bidt tot Maria 
in het heiligdom van Loreto  
(bron: Vatican Media) 
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LITANIE VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA (LITANIE VAN LORETO) 
 

Heer, ontferm U over ons,             Christus, ontferm U over ons 
Heer ontferm U over ons,  
Christus, aanhoor ons,                  Christus, verhoor ons 
 

God, hemelse Vader,                   ontferm U over ons. 
God, Zoon, Verlosser van de wereld,           ontferm U over ons. 
God, heilige Geest,                    ontferm U over ons. 
Heilige Drievuldigheid, één God,             ontferm U over ons. 

Heilige Maria,                       bid voor ons. 
Heilige Moeder van God,                 bid voor ons. 
Heilige Maagd der maagden,               bid voor ons. 
Moeder van Christus,                  bid voor ons. 
Moeder van de Kerk,                    bid voor ons. 
Moeder van mededogen,                 bid voor ons. 
Moeder van de goddelijke Genade,            bid voor ons. 
Moeder van de hoop,                  bid voor ons. 
Allerreinste Moeder,                    bid voor ons. 
Zeer kuise Moeder,                    bid voor ons. 
Maagdelijke Moeder,                   bid voor ons. 
Onbevlekte Moeder,                    bid voor ons. 
Beminnelijke Moeder,                   bid voor ons. 
Bewonderenswaardige Moeder,              bid voor ons. 
Moeder van goede raad,                  bid voor ons. 
Moeder van de Schepper,                 bid voor ons. 
Moeder van de Zaligmaker,                bid voor ons. 
Moeder van de barmhartigheid,             bid voor ons. 
Allervoorzichtigste Maagd,                bid voor ons. 
Eerwaardige Maagd,                   bid voor ons. 
Lofwaardige Maagd,                    bid voor ons. 
Machtige Maagd,                     bid voor ons. 
Goedertieren Maagd,                   bid voor ons. 
Getrouwe Maagd,                     bid voor ons. 
Spiegel van gerechtigheid,                bid voor ons. 
Zetel van Wijsheid,                    bid voor ons. 
Oorzaak van onze blijdschap,               bid voor ons. 
Geestelijk vat,                       bid voor ons. 
Eerwaardig vat,                      bid voor ons. 
Heerlijk vat van godsvrucht,                bid voor ons. 
Mystieke roos,                       bid voor ons. 
Toren van David,                     bid voor ons. 
Ivoren toren,                        bid voor ons. 
Gouden huis,                       bid voor ons. 
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Ark van het verbond,                    bid voor ons. 
Deur van de hemel,                     bid voor ons. 
Morgenster,                         bid voor ons. 
Heil van de zieken,                      bid voor ons. 
Toevlucht van de zondaren,                bid voor ons. 
Troost van de migranten,                 bid voor ons. 
Troosteres van de bedroefden,               bid voor ons. 
Hulp van de christenen,                   bid voor ons. 
Koningin van de engelen,                  bid voor ons. 
Koningin van de aartsvaders,                bid voor ons. 
Koningin van de profeten,                  bid voor ons. 
Koningin van de apostelen,                 bid voor ons. 
Koningin van de martelaren,                bid voor ons. 
Koningin van de belijders,                  bid voor ons. 
Koningin van de maagden,                 bid voor ons. 
Koningin van alle heiligen,                 bid voor ons. 
Koningin zonder erfsmet ontvangen,            bid voor ons. 
Koningin in de hemel opgenomen,             bid voor ons. 
Koningin van de heilige rozenkrans,             bid voor ons. 
Koningin van het gezin,                   bid voor ons. 
Koningin van de vrede,                   bid voor ons. 

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,    spaar ons Heer. 
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,    verhoor ons Heer. 
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,    ontferm U over ons. 

Bid voor ons, Moeder van God,  opdat wij de beloften van         
Christus waardig worden. 

Laat ons bidden, 
Heer God, wij bidden U: geef ons, uw dienaren, 
dat wij ons mogen verheugen in een 
bestendige gezondheid van ziel en lichaam; 
mogen wij door de verheven voorspraak van 
de heilige Maria, die altijd maagd is gebleven, 
verlost worden van de tegenwoordige 
droefheid en de eeuwige vreugde genieten. 
Door Christus, onze Heer.  
Amen. 

 

16e-eeuws reliëf van Maria omgeven door 
symbolen uit de Loreto-litanie – toen nog niet 

officieel vastgelegd – in de Onze-Lieve-
Vrouwekerk van Bar-le-Duc, Frankrijk 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Vakantietijd betekent ook voor ons bestuur dat ze even een pas op de plaats 
maken. Even opladen om in september weer volop aan de slag te gaan. Nog 
wel met beperkingen want de invloed van het Corona virus is nog steeds 
voelbaar. Dat betekent dat u u nog steeds moet aanmelden als u een 
eucharistieviering wilt bijwonen.  
 

Maar daarnaast proberen we de draad weer zo 
goed mogelijk op te pakken en voorzichtig 
beginnen we vooruit te kijken. Dit jaar waren er 
allerlei plannen voor activiteiten voor onze 
vrijwilligers. We gaan kijken of we die 
activiteiten volgend jaar wel door kunnen laten 
gaan. Want vrijwilligers zijn voor ons zo 
belangrijk, dat we hen graag een keer wat meer 
in het zonnetje willen zetten.  
 

Maar ook andere zaken moeten opgepakt 
worden. Zo zijn we druk bezig met de administratie van onze begraafplaatsen. 
De komende maanden zal daarbij de nadruk liggen bij de rechthebbende van 
de graven in Zwartemeer, zoals u elders in het Klaverblad kunt lezen. 
 

Ook hebben alle locaties een vragenlijst ingevuld, die ons gaat helpen om 
beter zicht te krijgen op de kracht van elke locatie. En vanuit de kracht willen 
we de locaties verder versterken. 
 

In het najaar hopen we dat het mogelijk is om u te informeren over onze 
jaarrekening en in het bijzonder hoe het op uw eigen locatie draait. En dan 
bedoelen we alleen het financiële gedeelte. Want nog belangrijker is dat we 
ons verbonden voelen. Met God maar ook met elkaar. Zo kunnen we er voor 
elkaar zijn. Helpt u mee? 
 

DE KOSTEN VAN EEN UITVAART 
 

De laatste tijd komen er veel vragen binnen over de nota’s, die mensen krijgen 
na een kerkelijke uitvaart. Daarom willen we er graag wat meer over vertellen. 
Allereerst is het misschien goed om te weten dat alle nota’s gemaakt worden 
door een werkgroep met mensen van alle vier de locaties. Degene van de 
locatie, waar de uitvaart heeft plaatsgevonden, maakt de nota en daarna wordt 
deze in de werkgroep besproken. Zo zorgen we ervoor dat er geen verschillen 
zijn (wat betreft de kosten) tussen de verschillende locaties. 
 

Wat staat er op een nota? 
Als er een begraving of bijzetting heeft plaatsgevonden is de nota 
opgebouwd uit de volgende onderdelen: 
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- Graf delven: onder dit kopje vallen alle werkzaamheden aan het graf.  
Soms is dat daadwerkelijk een graf delven, maar soms ook het openen of 
andere werkzaamheden. Als er iets bijzonders moet gebeuren door een 
externe leverancier, bijvoorbeeld een kelder moet leeg gemaakt worden, dan 
worden deze kosten apart genoemd en één op één doorberekend.  
 

- Grafrecht: bij elke begraving of bijzetting zorgen we ervoor dat er voor 20 
jaar grafrecht is.  Als het een bestaand graf is, wordt er soms minder jaar in 
rekening gebracht, omdat het grafrecht nog loopt, maar het graf moet na de 
begraving of bijzetting nog 20 jaar kunnen blijven liggen. 
 

- Algemeen onderhoud: dit betreft het onderhoud van de begraafplaats en 
niet van het graf zelf. Ook hier wordt van 20 jaar uitgegaan. 
 

- Ruimingskosten: Deze kosten zijn een soort van borg. Als er een moment 
komt, dan de rechthebbende niet langer wil verlengen, zal het graf geruimd 
moeten worden. Om dit vooraf goed te regelen, brengen we dit al meteen in 
rekening. Bij een dubbelbreed graf hoeft u dit maar één keer te betalen (bij de 
eerste begraving). 
 

- Overige kosten: hier vallen bijvoorbeeld de kosten van de avondwake of 
uitvaartdienst. 
 

Het gebeurt regelmatig dat mensen “overvallen” worden door onze nota. Soms 
omdat de uitvaartleider dit niet (goed) doorgesproken heeft tijdens de 
voorbereidingen van de uitvaart. Dat vinden wij heel vervelend, want we willen 
juist graag helder zijn over de kosten. We hebben geprobeerd al ons bekende 
uitvaartleiders een formulier te geven, waar zij op kunnen invullen wat er 
gedaan moet worden en zij krijgen dan direct een prijsindicatie van de kosten. 
Voorkom verrassingen en laat u goed 
voorlichten! Mocht u vooraf willen 
weten wat een begraving kost, maak 
dan via de parochietelefoon een 
afspraak en dan komt er iemand van 
de werkgroep, die u graag uitlegt met 
welke kosten u te maken krijgt. 
Er zijn mensen die niet de hele nota 
willen betalen om diverse redenen. 
Natuurlijk kunt u als u vragen heeft 
over de nota contact met ons 
opnemen, want ook een werkgroep 
kan fouten maken of niet helemaal juist geïnformeerd zijn. Maar weet wel dat 
er wel vaste “spelregels” zijn waar elke nota aan zal moeten voldoen. Dat 
betekent dat we niet aan alle bezwaren tegemoet kunnen komen. 
 

Werkgroep Begraafplaatsen Financieel 
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VREDESWEEK 2020  
 

In de wereld van vandaag leeft niet iedereen in 
vrijheid. Op het moment dat ik dit schrijf, beperkt 
de coronacrisis ons enorm in onze vrijheid. 
Daarnaast zijn er op talloze plekken in de wereld 
conflicten en onderdrukking. Vrijheid vraagt 
bewustzijn en waakzaamheid. Juist in ons land, 
waar we vijfenzeventig jaar vrede en vrijheid 
kennen, is het belangrijk om te blijven zien dat dit 
niet vanzelfsprekend is.  
Vrijheid is kwetsbaar, omdat je soms zomaar jouw 

mening aan een ander opdringt, iemand veroordeelt op basis van de 
buitenkant, grenzen overschrijdt die je niet ziet of niet kent, overtuigd bent van 
je eigen gelijk en dus geen ruimte biedt. 
Ik geloof dat verbondenheid vooráf gaat aan vrijheid en er vervolgens weer op 
volgt. In de Vredesweek kunnen we hier nadrukkelijk bij stil staan. Opdat vrede 
en vrijheid als kostbaar pand duurzaam bewaard, beschermd en behouden zal 
blijven, voor nu en voor later.  
 

Zaterdag 19 september om 19.00 uur 
is er een themaviering in 

Emmer-Compascuum en Klazienaveen 
 

Zondag 20 september om 

9.30 uur in Barger-Compascuum 
en om 

10.00 uur in Zwartemeer. 
 

U kunt zich voor deze viering aanmelden via de  
locatietelefoon van de betreffende locatie, voor het nummer zie eerste blad 

locatiegedeelte of bij het overzicht van de vieringen op blz. 7 
 

Tijdens deze viering zal er maar één collecte zijn voor het werk van de 
vredesorganisatie PAX. Wij hopen dat u het werk van PAX een warm hart 
toedraagt.                                                                       
 
VOM-groep 
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MISSIECONCERT 

 

Vrijdagavond 23 oktober 19.30 uur 
Hoofdkanaal O.Z. 83 Emmer Compascuum. 

 
Dit jaar wordt het Missieconcert even in een ander jasje gestoken.  
In verband met alle omstandigheden rond COVID-19 wordt het concert 
uitgezonden via een Livestream. Deze is te volgen via de YouTube pagina  
‘Maria Hertogin van Drenthe’. 
 

Problemen als honger, armoede en terreur zijn in West-Afrika aan de orde 
van de dag. Aan dit rijtje word nu de coronapandemie toegevoegd.  
Onder het motto van:  

‘Gelukkig de vredestichter’  

willen wij hiervoor dit jaar geld inzamelen met dit missieconcert. 
 

 

Tijdens deze Livestream kunt u geld doneren doormiddel van diverse 
betaalmethodes. 
 

Ook hebben wij de missie-armbandjes in het leven geroepen, deze kunt u 
onder andere kopen achter in de kerk (locatie Emmer Compascuum).  
Dit geld gaat natuurlijk ook naar de missie. U kunt dus nu al uw bijdrage 
leveren! 
 

Concrete informatie volgt in volgende Klaverblad. 
 

De jongeren  
Maria, Hertogin van Drenthe 
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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 
 

LOCATIETELEFOON 

St. Joseph: 06-57683379 
 

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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Van harte 

feliciteren 

GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR: 
 

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. 
 

Zaterdag 12 september 
Hennie en Erwin Feringa, Herman Roelofs, Herman Suelmann, Jo Robben, 
Leida Koiter-Hartmann, ouders Hake-Cramer, ouders Lingenaar-Heller. 
 

Zondag 20 september 
Annie Hölscher-Arling, Herman Roelofs, Herman Suelmann, Jo Robben, Leida 
Koiter-Hartmann, ouders Dijck-Suelmann, ouders Hake-Cramer, ouders 
Lingenaar-Heller. 
 

Zaterdag 26 september 
Herman Roelofs, Jo Robben, Leida Koiter-Hartmann, ouders Hake-Cramer, 
ouders Lingenaar-Heller. 
 

Zondag 04 oktober 
Jo Robben, Leida Koiter-Hartmann, ouders Hake-Cramer, ouders Lingenaar-
Heller. 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden           Johannes Robben   
                    op de leeftijd van 85 jaar 
 

   Herman Roelofs 

op de leeftijd van 77 jaar 
 
We wensen beide families Gods steun en kracht toe. 
 

KOSTERS 
 

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

FELICITATIES 
 

Wij willen iedereen die  
in deze periode iets te vieren heeft, 
namens de parochie 
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SCHOONMAAK KERK en VRIJWILLIGERS 
 

Omdat er maar een kleine groep schoonmaaksters is, is er besloten om eens 
in de vijf weken het gebouw schoon te maken. Volgende data zijn voorlopig 
ingepland: 17 sep, 22 okt, 19 nov, 17dec.  

 

Heeft u tijd en zin om ons te helpen????? 
 
 

In en om de kerk is er altijd veel te doen, daarom zijn we dan ook op zoek naar 
vrijwilligers. We zoeken mannen/vrouwen die willen helpen met het onderhoud 
van de tuin en het kerkhof, maar ook voor het schoonmaken van de kerk. Vele 
handen maken licht werk, dus………… 
Heeft u tijd over en wilt u met ons meewerken dan kunt u zich opgeven bij het 
parochiebureau, op donderdagavond tussen 18.30 uur en 19.30 uur of  
aanmelden bij Lies Knol op de pastorie tel: 0591-349051 
 

OUDERENVIERING 
 

Op 10 september om 14.00 uur 
is er een ouderenviering in de kerk waarbij pastoor Okonek voorgaat. 

 

Op 08 oktober om 14.00 uur is er een ouderenviering 
in de kerk waarbij pastor Mielnik voor zal gaan. 

 

Ook voor de ouderenvieringen moet u zich wel even aanmelden via de 
locatietelefoon 06-57683379 

 

LOCATIERAAD 
 

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

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

pastorie. 
Wij zullen dan een kaartje sturen. 
 

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: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  
 
LOCATIETELEFOON 
St. Willehadus: 06 – 57673387 
 
 
KERKHOF: Beheerder:  Joh Heine  0591-351905 
 
 
REDACTIE EN LOCATIEBUREAU  
Mailadres:  lb.willehadus.mhvd@gmail.com 
 
 
UITVAARTLEIDER 
Dhr. B. Zomer   tel: 06-53188727 
RK. Begrafenisvereniging Sint Barbara  
Website:  http://rksintbarbara.nl  

http://www.mariahertoginvandrenthe.nl/
mailto:willehadus.mhvd@gmail.com
mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
http://rksintbarbara.nl/
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 6 september                    Oec. Startviering 
Let op! voor deze intenties wordt gebeden op woensdag 23 september 
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, 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, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-
Dekkers, Lenie Arling, Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, Geert Harm 
Thole, Lenie Bentlage-Tieben, Herman Sturre, Taeke Graafsma, Herman 
Heijnen, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen. 
 

Zondag 13 september  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Maria Wilhelmina 
Wolthuis-Weghorst, Jan Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne-Wessel, Renk 
Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus Welling, Gré van Uem-
Mensink, Taeke Graafsma, Joop Kaiser, Herman Heijnen. 
 

Zaterdag 19 september  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Willem en Herman Buurman, 
Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Henk Scheven, Taeke 
Graafsma, ouders Tubben-Buurman, Herman Heijnen, Stephanus Muller en 
Leida Muller-Berends. 
 

Zondag 27 september  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Jozef Sturre, Fam. Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina Wolthuis-
Weghorst, Hermann Spijker, ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, Hennie 
en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Hennie Bredek, Rika Harms-
Schulte, Marlies Snuverink-Sturre, Taeke Graafsma, Herman Heijnen. 
 

Zondag 4 oktober 
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard 
Mensink, ouders en grootouders Wessel-Hempen, Truus Over-Meijer, Hendrik 
Koop en Annie Koop-Schoemaker, ouders de Groot-Kaiser, Diny Hendriks, 
Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Johan 
Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Herman Heijnen en 
Annie Heijnen-Greve, Dinie Joosten-Hulleman, Geert Harm Thole, Herman 
Sturre, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, voor ouders van ongedoopt 
gestorven kinderen. 
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KOSTER VAN DE WEEK 
 

ma 31 aug t/m zo 06 sept René Berendsen 0591-353630 
ma 07 sept t/m zo 13 sept Diny de Roo 0591-351697 
ma 14 sept t/m zo 20 sept José Wessel 06-27369058 
ma 21 sept t/m zo 27 sept Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 28 sept t/m zo 04 okt René Berendsen 0591-353630 
ma 05 okt t/m zo 11 okt Diny de Roo 0591-351697 
 

LOCATIEBUREAU 
 

 
HET LOCATIEBUREAU IS 

OP ZATERDAG OPEN 
VAN 10.00 -12.00  

 
 
 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

DATUM MISDIENAAR/ACOLIET LECTOR 

zo 29 aug Geen viering   

zo 06 sept Oecumenische viering Willehaduskerk 

zo 13 sept Chantal Witteveen Erik Meijer 

za 19 sept Jo Ann Loves Janique Dijck 

zo 27 sept Annemiek Bos Harry/Diny 

zo 04 okt 
Gezinsviering  

Sander Bos  Ria de Vries 

 

KERKSCHOONMAAK 
 

Groep 2 05 okt t/m 09 okt 
 

BLOEMVERSIERING 
 

Gr 4 Lena Mencke 
Maureen Nie 

14 sept t/m 27 sept 
0591-349057 
0591-346365 

Gr 1 Siny Wilkens 
Magdalena Tiben 

28 sept t/m 11 okt 
0591-351081 
0591-353718 

 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

Groep 3 14 sept t/m 18 sept 

Groep 1 28 sept t/m 03 okt 

    

    

September do 10  Tiny Hogenbirk 
 do 17  Tilda Heine 
 do 24  Christa Schut 
Oktober  do 01  Tiny Hogenbirk 
 do 08 Tilda Heine 
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Overleden 
We hebben bericht ontvangen dat op 18 juni is overleden 
onze oud-parochiaan  

Grietje van der Vlag-de Groot 
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden. 
Dat zij mag ruste in vrede. 
We wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies. 

 

******************************** 

Verhuisd 
Dhr. J. H. Sulmann is verhuisd van  
Molenstraat 7 in Emmen, 
naar  
Spoel 42,  
7881 BK  Emmer Compascuum.  
Wij wensen hem een goede tijd op dit nieuwe adres.  

 

C.G. Dekker-Schoenmakers Braakhekkeplein 9 7881HS EC 16-9-1937 

H. Fuhler Spindel 38 7881BG EC 16-9-1941 

M.A. Heijnen - Hoezen Spoel 79 7881BH EC 21-9-1934 

A.M. Jansen-Fuhler Jeen Stokerstraat 6 7881GD EC 22-9-1945 

A.W. Spijker-Arling Koppelwijk OZ 15 7881NV EC 25-9-1944 

M.A. Meijer - Over Jeen Stokerstraat 23 7881GC EC 26-9-1928 

T.A. Geerts - Arends Roswinkelerstr 138 7895AS Roswinkel 1-10-1937 

A.M.H.B. Veldman - Berben Roswinkelerkan ZZ 16 7895TS Roswinkel 8-10-1941 
 

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 nieuwe wet op privacy. 
 

DEADLINE KOPIJ INLEVEREN! 
 

Helaas wordt de kopij niet altijd voor/op de sluitingsdatum 
aangeleverd. Het volgend Klaverblad loopt van 10 oktober 
tot 13 november. Kopij a.u.b. inleveren uiterlijk 18 
september. Een vriendelijk verzoek hier a.u.b. rekening 
mee te houden. Alvast hartelijk dank.                           

                                                                          Redactie locatie St. Willehadus 

FAMILIEBERICHTEN 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 08 OKTOBER 

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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CONTACTMIDDAG VOOR OUDEREN 
 

Op dinsdag 1 september 
is er een ouderenviering in de kerk waarbij Pastor Karol voorgaat. 

 

Op dinsdag 7 oktober 
is er een ouderenviering in de kerk waarbij Pastoor Okonek zal voorgaan. 

 

Wij vragen u om zich aan te melden voor deze viering, dit kunt u doen door 
(het liefst op maandag) contact op te nemen via de  
locatietelefoon  op nr. 06-57673387 

 

OECUMENISCHE STARTVIERING zondag 6 sept 2020 
 

Op zondag 6 september is om 10.00 uur in onze kerk de jaarlijkse 
oecumenische startviering, aan het begin van het nieuwe werkjaar in 
protestantse gemeente en onze parochie. Ds Thon en pastor Karol gaan in 
deze viering voor, samen met de leden van de Werkgroep Eenheid Kerken. 
 

Vanwege de huidige omstandigheden zijn in onze Kerk op veilige afstand  
(minimaal anderhalve meter) 95 zitplaatsen uitgezet en gemerkt. 
U wordt vriendelijk verzocht om u aan te melden via tel.nr 06 - 57 67 33 87 
Tijdens de dienst wordt de zang verzorgd door de jongeren-zanggroep The 
Jesus Freaks. Het thema van de viering is:  

 

Het Goede Leven –  
Bloeien in Gods Licht. 

 

Dit thema kan in deze tijd troost en 
bemoediging zijn voor iedereen! Vooral omdat 
verbondenheid, saamhorigheid, het 
sleutelwoord is voor onze geplaagde 
samenleving. Alleen dàn kunnen we, 
gedragen door Gods Licht, ook in moeilijke 
tijden, het goede leven vinden, vasthouden en elkaar tot steun zijn. 
 

U bent van harte welkom bij deze viering! 
 

Als het weer het toelaat is er na de viering, buiten, in de tuin van kerk, 
koffiedrinken, vanzelfsprekend op veilig afstand van elkaar. 

Graag tot zondag 6 september! 
 

Op het moment van drukken van het Klaverblad, was het doel van de collecte 

in de startviering nog niet bekend. Maar we hopen dat u, zoals altijd, gul 

bijdraagt aan het zorgvuldig uitgekozen project. In het liturgie boekje vind u 

alle info. Alvast hartelijke dank voor uw bijdrage! 

 

 

http://tel.nr/
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VIERT U MET ONS MEE? 
 

Begin juli was het eindelijk zover en hadden we de eerste viering mét 
kerkgangers. Toch wel heel bijzonder om weer met elkaar in de kerkbank te 
zitten, al was het dan met de nodige afstand tot elkaar. Na 4 maanden kwamen 
er weer veel parochianen naar onze St. Willehaduskerk. Het werd een feest 
van elkaar weer zien en voorzichtig ontmoeten. De opluchting dat we weer 
samen mogen vieren, was voelbaar en ook de Eucharistievieringen die 
volgden werden goed bezocht. 
 

De vieringen zijn, ondanks de beperkingen, zeker de moeite waard. Al mogen 
we niet meezingen, het luisteren naar de muziek en zang van de leden van de 
koren is zeer sfeervol. Mooi om te zien hoe creatief de koren zijn door er toch 
voor te zorgen dat alle leden die willen zingen, mee kunnen doen. Ieder lied 
wordt door 2 koorleden gezongen en dat in wisselende bezetting zodat er meer  
koorleden mee kunnen doen. 
 

Elke week zijn er weer andere zangers/zangeressen paraat: o.a. Jesus 
Freaks, jongeren, dameskoor, herenkoor en onlangs zongen zussen en 
echtparen waarvan de vrouw bij het dameskoor zit en de man bij het 
herenkoor. 
 

Het verspreid in de kerk zitten biedt ook zo zijn voordelen, het voelt misschien 
nog wel meer als gemeenschap nu we zo mooi verdeeld in de kerk zitten. Het 
geeft ook nieuwe energie en van parochianen en gasten die we de afgelopen 
weken in onze kerk mochten ontvangen hebben we leuke en enthousiaste  
reacties gehad over hoé we nu vieren. 
 

Dus als u nog niet de stap heeft gemaakt om naar de kerk te gaan weet dat u 
van harte welkom bent, dat we de veiligheid met betrekking tot  Corona in 
acht nemen en dat het zeker de moeite waard is om ‘gewoon’ weer naar de 
kerk te komen.  
 
 
 
 

                                                                               Tot gauw.                                                     
   
                                                                                      Locatieraad  
                                                                                             St. Willehadus 
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TREKKING VERLOTING PAASKAARS 2019 

 
 

 

Donderdag 20 augustus  

heeft pastor Karol  

de trekking voor de verloting  

van de Paaskaars gedaan.  

De gelukkig winnaar is dit jaar:  

Diny de Roo.  

Van harte gefeliciteerd! 
 
 

HART VOOR WILLEHAD 
 

Een paar weken voor onze jaarlijkse Fancy Fair 
kwam de commissie samen om te kijken of we 
een alternatief konden bedenken, nu in de 
Coronatijd, dit niet kon doorgaan.  
Het idee ontstond om de actie ‘Hart voor Willehad’ op te zetten. Dankzij de 
vele parochianen die hebben meegeholpen en bijgedragen is het een groot 
succes geworden!  
Met elkaar hebben we ons hart voor Willehad laten spreken en is het 
prachtige bedrag van maar liefst  

€ 4.013,50 bijeengebracht! 
DANK DANK DANK 

                                                                                         Fancy fair commissie 
TAXIPASTORAAT 

 

Sinds tijden zit ik vandaag weer eens in een 
personenauto. Het betreft een 
besteluitvoering met twee stoeltjes aan de 
zijkant achterin, en de mogelijkheid voor een 
rolstoel. Er zit nog een plastic ondoorzichtige 
afscheiding in i.v.m. het Corona gebeuren.  
Ik haal een al wat ouder echtpaar op bij een 
verzorgingstehuis in Dalen. Met pijn en moeite 
help ik ze achterin en berg de twee rollators 
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op. Ik vertel ze dat ik nog over Hollandscheveld moet, want daar zit een dame 
die naar Stadskanaal wil en het echtpaar moet naar Vlagtwedde. Tot aan 
Hollandscheveld hoeven ze geen mondkapjes op maar daarna wel, dan heb 
ik immers ook iemand naast me zitten.  
 

Het valt voor onze oudere klanten niet mee, ze krijgen het benauwd maar 
helaas is dat niet anders. Voor het eerst sinds weken gaan ze er weer op uit 
en vertellen me over de moeilijke quarantaine tijd in het verzorgingstehuis. Ze 
zijn huiverig dat het virus weer de kans krijgt. Na ruim een uur komen we in 
Stadskanaal aan waar ik de dame even naar de deur breng, ze bedankt me 
voor de fijne rit en is blij dat ze verlost is van het kapje. Ik óók want mijn bril 
beslaat en ik kreeg het flink warm. Dan nog even door naar Vlagtwedde en zo 
is het echtpaar ruim 1,5 uur met me op stap geweest. Ik help ze uit de taxi en 
krijg een fooi in de hand gedrukt. ‘Fijn dat u zo rustig reed en ons hier veilig 
naar toegebracht hebt’. Ik wens ze een fijne mooie dag en tot de volgende 
keer.  
 

In Dedemsvaart haal ik een echtpaar op die ik ook wel vaker vervoerd heb, zij 
komt uit Amsterdam en hij uit Dedemsvaart. Dik in de 80 maar genietend van 
elkaar, ze hebben elkaar ooit bij een reisje ontmoet en waren al jaren alleen. 
Nu gaan ze weer aan de borrel bij een bekend restaurant in Spier. Prachtige 
omgeving en we genieten van het landschap. Na weer een fooitje wens ik ze 
alle goeds en hoop ze snel weer te zien, altijd lachen.  
 

In Emmen nog even een roller ophalen bij het Ziekenhuis, dus bij het 
vastzetten, kapje weer op en handschoenen aan. De vrouw heeft begrip voor 
de maatregelen want zegt angstig te zijn voor het virus. Krijg ik nog een verhaal 
mee dat de dames van haar thuiszorg nog onbeschermd werken, raar toch, 
handschoenen en mondkapjes zijn nu prima te verkrijgen, we snappen er niks 
van. 
 

Mijn laatste ritje, na natuurlijk nog verschillende tussenliggende, leidt me naar 
een verzorgingstehuis in Weiteveen waar ook een afdeling is voor mensen met 
psychische problemen. De dame breng ik altijd naar een manege in Erica waar 
ze een paard verzorgd. De rit net gestart en ze begint te huilen en een heel 
relaas over een scheiding met haar partner die vandaag door de rechter 
bevestigd is. Kinderen komen onder toezicht en zij is radeloos. Ik vraag of ze 
zit te bellen want dat kon ik door het plastic niet zien. Bleek een 
telefoongesprek te zijn met een familielid van de telefoon op de spieker. Ik 
maar stil en heb het allemaal aangehoord. Je krijgt soms wat mee achter het 
stuur. Bij de manege ging haar zonnebril op en ik wenste haar sterkte met 
alles. Met het hoofd vol gedachten vervolgde ik mijn weg terug naar de zaak. 
Toch weer een bijzondere dag.     
                                                                                    Alle goeds Harry Fecken 
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KERSTMUSICAL 2020 
 

Op een warme 
zomeravond is een 
kudde schapen met 
herders, uit het 
Kerstverhaal, op 
weg naar onze St. 
Willehaduskerk. 
Meer dan 100 
schapen met 
herders en honden 
zorgen ervoor dat 
er onderweg veel mensen langs de weg staan. En allemaal hebben ze 
dezelfde vraag:  
 

WAAR IS DIT VOOR? 
 

Als musical team is het voor ons duidelijk; we moeten onze jaarlijkse 
Kerstmusical dit jaar, gezien deze onzekere tijd met Corona, in een ander jasje 
steken. De Kerstmusical zal nu grotendeels als film worden opgenomen.  
 

Afgelopen week zijn de eerste opnames gestart met een grote kudde schapen 
die samen met de herders rondom onze kerk liepen. De komende maanden 
zal het hele Kerstverhaal opgenomen worden op allerlei locaties in het dorp. 
Dus wie weet ziet u zo maar ineens Maria en Jozef voorbijkomen.  

Indien je mee wilt doen met deze filmopnames van de Kerstmusical dan kun 
je aanmelden bij: 
 

Ans Berendsen:  06-27535468                In het volgend 
Ina Heijnen:    06-14520368               Klaverblad komen 
Henk Zwart:    06-21260458                we met meer  
Erik Meijer:    06-51479189                 informatie. 
 
 

                                        MPT  
                                       St. Willehadus 
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Kleding inleveren vóór het hek 

naast de kerk 
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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 
 

LOCATIETELEFOON 
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 05 september 
Marie Kloppenburg en overl. fam. Riekie Grijze-Kranendonk, Harm Kolmer, 
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, 
overl. ouders Bruins-Arling, 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, Johannes Peters. 
 

Donderdag 10 september 
Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan. 
 

Zondag 13 september 
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, overl. 
ouders Wendker-Langen en Jo Wendker, overl. ouders Muller Wesseling, 
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, fam. 
Lambers-Menke en kinderen, Angela Dina Ellerman en Steffen Groen, Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. ouders Maatje-Schiphouwer, 
Gerhardus Albertus Plas, fam. Langen-Cosse en kinderen, Johannes Peters. 
 

Zaterdag 19 september 
Martinus Prinsen en Maria Aleida Koop, Johannes Martinus Knegt en Anna 
Geertruida Middendorp, 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, 
Johannes Peters. 
 

Zondag 27 september 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Jan 
Koop en Lies Koop-Schepers en zoon Gerard Koop, overl. ouders Tenfelde-
Prinsen en overl. kinderen, 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, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, 
Gerhardus Albertus Plas, echtpaar Wittendorp-Kloppenburg. 
 

Zaterdag 03 oktober 
Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der 
Werf, Johannes Bernardus Kolmer en Margaretha Aleida Kolmer-Kramer, Jan 
Roufs, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Tinie Robben-Valke, 
Gerhardus Albertus Plas, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs. 
 

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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OUDERENVIERING  
 

Op woensdag 7 oktober 
is er om 10.00 uur in de Dillehof voor de 
bewoners van de Dillehof en de Melde een  
viering.  

U bent van harte welkom. 
 

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 kopje koffie of thee. 

Wij verzoeken u zich voor deze viering op te geven via de 
locatietelefoon: 06-57658994 

Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer, dan kunt u contact opnemen 
met mij, tel: 0591-317060. 
 

                               Iedereen is welkom!                                      Leo Mensen 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

31 aug  t/m 06 sept J. Lohuis 0591-313286 
07 sept t/m 13 sept H. Beukers 0591-315725 
14 sept t/m 20 sept A. Peters 0591-313627 
21 sept   t/m 27 sept J. Lohuis 0591-313286 
28 sept t/m 04 okt H. Beukers 0591-315725 
05 okt t/m 11 okt A. Peters 0591-313627 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

za 05 sept G. Többen 0591-317515 
zo 13 sept G. Timmerman 0591-317726 
za 19 sept B. Menzen 0591-316132 
zo 27 sept A. Heijnen 0591-315653 
za 03 okt A. Verdel 0591-312976 
  

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
 

Datum Tijd Gelegenheid 
di 22 sept 19.00 uur Redactie Klaverblad 
 

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

OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL 
De container staat achter Top1Toys.  
Tijdens de openingsuren kunt u uw papier daar brengen.  
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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 13 juli                                                             op 04 augustus  

 Johanna Thresia Moorman-Lohuis                           Johannes Peters 

          92 jaar, Oldersheem                                                  86 jaar, De Weegbree   
 

We wensen de familie veel sterkte. 
 

LECTOR - ACOLIET -ORGANISTEN/CANTOR 
 

Datum Lector Acoliet Orgel/Cantor 

za 05 sept G. Drent S. Karstenberg Marc Bruinewoud 

zo 13 sept G. Lambers J. Lohuis Henk van Os 

za 19 sept B. Menzen H. Maatje Marc Bruinewoud 

zo 27 sept S. Karstenberg R. Harmes Henk van Os 

za 03 okt 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: 0640042474 
                                                                      Albert:  0644720966 
 

VRIJWILLIGERSDAG 2020 
 

Vanwege het Corona virus zien wij geen mogelijkheid om de vrijwilligers dag, 
welke gepland was in september, door te laten gaan. We kunnen op vele 
plaatsen de 1,5 meter niet garanderen en moeten daarom helaas besluiten om 
de vrijwilligers dag 2020 niet door te laten gaan.  
 

We vinden dit erg jammer. We waarderen onze vrijwilligers enorm en we zijn 
elkaar juist in deze moeilijke tijden erg hard nodig. Ik wil dan ook van deze 
gelegenheid gebruik maken om  
 

ALLE vrijwilligers hartelijk te bedanken 
voor hun inzet voor onze geloofsgemeenschap. 
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Ik hoop dat we ook het komend jaar een beroep op u mogen blijven doen en 
spreek de wens uit dat we in 2021 weer een vrijwilligers dag kunnen en mogen 
organiseren.  Maar weet: “Het is ons niet gegeven in de toekomst te kijken”.  
 

Met vriendelijke groet 
Frederikus Kuper 

 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
 

Onze geloofsgemeenschap kan niet draaien zonder de inzet van vrijwilligers. 
Dat weten we allemaal. We weten ook dat de populatie van onze 
geloofsgemeenschap verouderd. De vrijwilliger is dan niet meer voor alles 
inzet baar. Zeker niet voor het wat zwaardere werk. We zijn nu op zoek naar 
parochianen die wel voor een korte klus ingezet willen worden. Soms zijn voor 
een eenmalige acties even extra handjes nodig. Dit is dan maar één keer een 
paar uurtjes.  
 

Als er mensen zijn die wel eens een keer ons willen helpen, willen we dit 
graag weten.  

Indien u af en toe wel tijd heeft wilt u zich dan aanmelden 
 

bij Frederikus Kuper?  
Het liefst per E-mail : fkuperhome@hetnet.nl      
Anders even bellen:  06-30573235.  
 

Graag even aangeven waarvoor we u kunnen/mogen benaderen en wanneer 
u beschikbaar bent. 
 

Groepen en activiteiten waar extra man/vrouw kracht nodig is zijn: 
Liturgiegroep (na overleg) 
Omzien naar elkaar (na overleg) 
Ouderen bezoek (na overleg) 
Locatiebureau (na overleg) 
Portefeuillehouder in de Locatieraad (na overleg) 
Tuinploeg (maandag morgen) 
Kerkhof (na overleg) 
Kerkschoonmaak (maandag morgen) 
Grote kerkschoonmaak, zoals de banken (na overleg) 
Ramen wassen (na overleg) 
Stofzuigen gangen en parochiezalen (na overleg) 
Snoeiwerk in de tuin (na overleg) 
Coördinatie van bouwkundige zaken (na overleg) 
Bestuurlijke functies (na overleg) 
 

Met vriendelijke groet 
Frederikus Kuper
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Kerk en Locatiebureau:               
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.  
 
LOCATIETELEFOON 
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 06 september 
Ouders Tieck-Rocks en kinderen, Lies Peters-Heidotting, Berry Schepers, 
ouders Jan en Lies Brüning-Bolmer, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman, 
Binie Wösten-Siebum.  
 

Zaterdag 12 september    
Harm en Annie Heidotting-Peters, ouders Jan en Lies Brüning-Bolmer, pa en 
ma Post, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman, Joop Lambers, Binie 
Wösten-Siebum. 
 

Zondag 20 september                      
Ouders Jan en Lies Brüning-Bolmer, Coba Bos-Rijfkogel, mevr. Sandten-
Suelman, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman, Berry Schepers, 
Johan Peters en schoondochters Lea en Alie, Binie Wösten-Siebum  
 

Zaterdag 26 september 
Johan Peters en schoondochters Lea en Alie, ouders Jan en Lies Brüning-
Bolmer, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman, Binie Wösten-Siebum, 
Engel Lubben-Lippold en fam. Lippold-Schnöink. 
 

Zaterdag 03 oktober 
Sientje Kolmer-Heidotting, Johan Peters en schoondochters Lea en Alie, 
ouders Siebers-Siebum en zoon Herman, Mia Santing-Abeln, Binie Wösten-
Siebum.  
 

OUDERENVIERING 
 

Woensdag 30 september 
 

Iedereen is van harte welkom. 
Na afloop gezellig samen koffie-/ thee drinken 

Wij verzoeken u zich voor deze viering op te geven via de 
locatietelefoon: 06-57656702 

 
 

   Voor eventueel vervoer kan men bellen: 
Mieke Peters           tel: 0591-315383 
Gretha Suelmann    tel: 0591-315298 

 
     Contactpersoon: Minie Snippe tel: 0591-314063 

 
Datum Tijd Naam 
24 september 19.30 uur Vergadering locatieraad 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
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KOSTER VAN DE WEEK 

 
 t/m 06 sept Jan Siebers 0591-31 32 82 
07 sept t/m 13 sept Tiny Smit 0591-31 34 72 
14 sept t/m 20 sept Jan Knol 0591-31 65 78 
21 sept t/m 27 sept Jan Siebers 0591-31 32 82 
28 sept t/m 04 okt Jan Knol 0591-31 65 78 
05 okt t/m 11 okt Tiny Smit 0591-31 34 72 
 

ACOLIETEN 
 

06 sept Bertha Heidotting 
12 sept Peter van der Weide 
20 sept Jan Siebers 
26 sept Marianne Keurs 
03 okt Bertha Heidotting 

 

 
 

 
 
 
 
 

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: 0651751592 
 

 
Werkgroep  
 

   
                                   
                                     aandacht voor nabestaanden   
  

 
Contactpersoon: Minie Snippe  tel: 0591-314063 

LECTOREN en KOREN 

06 sep Bertha Heidotting 
12 sep Peter van der Weide 
20 sep Annie Bartels 
26 sep Kinderen 
03 okt Bertha Heidotting 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
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FAMILIEBERICHTEN 

Overleden 

                                            Op 16 juli  2020 

                    Gerhard Heinrich Wösten 
In de leeftijd van 63 jaar 

        De Hoven 24  7894 BT Zwartemeer 
 

                                              Op 19 juli  2020 

                             Ernst Dieter Lohuis 
     In de leeftijd van 80 jaar 

          De Hoven 135  7894 BS Zwartemeer 

                                       

  Dat zij mogen rusten in vrede 

       
Vrijdag 2 oktober OUD PAPIER 

staat er weer een container voor oud 
                  papier bij de basisschool De Banier, De Blokken 16 

 
BLOEMVERSIERING 

 

 

 

LOCATIERAAD: VREDESWEEK 
 

In het weekend van 19 en 20 september is weer onze 
vredesweekend. De VOM-groep heeft een mooie 
dienst in elkaar gezet. We houden normaal altijd 2 
collectes, maar in dat weekend is er maar 1 collecte 
speciaal voor de vrede.  
 

Graag hier uw aandacht voor. 
 
                                  De VOM-groep en de locatieraad 

DE BANIER 

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

 
‘Hartzeer…’ 
 

Wat is er mooier dan het gezang in de kerk van een 
kinderkoor? 
Bijna niets vind ik, die zingende vrolijke snoetjes, daar ga ik 
voor! 
 

Kinderkoor Yaëla bestaat in haar huidige setting inmiddels 6 jaar en al die tijd 
hebben we het muzikaal heel gezellig en leuk met elkaar! 
 

Kinderkoorleden komen en gaan… 
Maar wanneer er meer leden gáán dan komen, kan het kinderkoor uiteindelijk 
niet meer bestaan… 

In de toekomst geen kinderkoor meer….? 
De gedachte alleen al, geeft mij ‘hartzeer….’ 

Ik wil natuurlijk heeeeeeel graag door! 
Maar dan MOETEN er écht meer kinderen bij ons koor! 
Dus willen we dat het kinderkoor Yaëla blijft bestaan? 

Meld dan uw kind(eren) aan! 
 

Namens kinderkoor Yaëla met muzikale groet, 
Mirella Peters- Burmann      begeleidster van het kinderkoor 
Tel: 0591-311464        E- mail: mirellapetersburmann@hotmail.com   
 

BEDANKT VOOR JULLIE INZET! 
Floortje, Serina, Meike, Lieke en Esmay zijn gestopt met 
het kinderkoor. Langs deze weg willen we hen (en hun 
ouders) heel hartelijk bedanken voor hun inzet en 
gezellige aanwezigheid!  

Met muzikale groet, 
Kinderkoor Yaëla Zwartemeer   

 

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 
 

In het vorige Klaverblad heb ik het al aangekondigd dat er in de 
weekendviering een cantor de zang op zich zou nemen. Die 
eerste cantor was Luuk Ronde. En dat heeft Luuk goed gedaan. 
Tijdens zijn afwezigheid hebben Ria Borghuis en Mieke 
Schepers gezamenlijk die taak overgenomen. En dat hebben 

ze geweldig gedaan. Al was er wel enige drempelvrees de eerste keer. En als 
er geen cantor aanwezig is dan kunnen we altijd nog gebruik maken van een 
door de parochie beschikbaar gestelde CD. Van die CD werd ook gebruik 
gemaakt in de doordeweekse eucharistieviering op de dinsdagavond. Maar 
niet iedereen kon dat waarderen.  

mailto:mirellapetersburmann@hotmail.com
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Men had nog liever een stille mis dan een mis met CD-liederen. Besloten is 
toen om het aantal CD-liederen te verminderen tijdens deze viering en later is 
ook gebruik gemaakt van een cantor bij deze viering. 

Maar toen kwam ineens het begrip "stille mis" weer ter sprake. Iets wat ik mij 
nog goed kan herinneren uit mijn beginjaren als misdienaar. Maar voor 
degenen die niet weten wat een stille mis is heb ik de betekenis en oorsprong 
daarvan opgezocht. 

Een stille mis is een vorm van celebreren, waarbij niets gezongen wordt en 
slechts één misdienaar het volk vertegenwoordigt en de priester assisteert. In 
de 6e eeuw wordt er voor het eerst melding van gemaakt en in de 8e eeuw is 
ze algemeen in zwang. In die tijd ontstaat ook de gewoonte van sommige 
priesters om in stilte meerdere malen daags te celebreren. En hieruit is ook 
het gebruik van meerdere of soms vele altaren in één kerk ontstaan. 

In de oude Antoniuskerk was er naast het hoofdaltaar ook een Maria en Jozef 
altaar. Deze altaren werden op 1e kerstdag gebruikt. Je had toen op eerste 
kerstdag nog drie heilige missen, namelijk de nachtmis, de dageraadsmis en 
de dagmis. De laatste twee werden aan de zij-altaren opgedragen. 

Ook dit jaar zijn er meerdere diensten met kerst. Dit is als gevolg van het 
maximum toe te laten kerkgangers door de corona maatregelen. Maar die 
worden uiteraard allemaal aan één altaar opgedragen. Persoonlijk ben ik 
benieuwd hoe we met kerst kunnen omgaan met de kerstliedjes. Want zonder 
samenzang zal ik waarschijnlijk het echte kerstgevoel gaan missen. Maar wie 
weet. 

Over zingen gesproken. Ik las een hartenkreet van Mirella Peters-Burmann de 
begeleidster van ons kinderkoor Yaëla. Er zijn nu nog maar zes kinderen over 
en dat is te weinig om door te kunnen gaan. Haar hartenkreet kunt u lezen in 
dit Klaverblad. En Mirella heeft er iets heel leuks van gemaakt. Ik hoop voor 
haar, maar ook voor onze geloofsgemeenschap, dat Yaëla blijft bestaan. 

En datzelfde geldt natuurlijk ook voor ons gemengd koor en The Young 
People. Want als je niet mag repeteren en je ook nooit echt samen mag  zingen 
dan neemt je animo en inspiratie af en dan kies je voor iets anders. ik hoop 
ook dat deze koren er iets op vinden om samen door te gaan. 

Nog even terug naar de stille viering. In de maanden mei en juni hadden we 
elke dinsdag voorafgaande aan het rozenkransgebed om 18.30 uur stille 
aanbidding met uitstalling van het Heilig Sacrament. Gedurende een half uur 
kun je in stilte mediteren en in stilte bidden. Ik moet eerlijk bekennen dat het 
voor mij niet gemakkelijk was om me gedurende een half uur te concentreren 
op gebed en meditatie. Ik dwaalde regelmatig af en keek af en toe op mijn 
horloge hoe ver het half uur al opgeschoten was. Ik miste heel sterk een 
gebedsboek waarop ik me dan kon concentreren.  
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Maar ik was denk ik niet de enige die het lastig vond, want niet iedereen deed 
eraan mee of kwamen vlak voor het rozenkransgebed in de kerk en sommige 
vaste bezoekers van de doordeweekse eucharistieviering, kwamen helemaal 
niet naar de stille aanbidding en het rozenkransgebed. 

En zo heeft ieder van ons toch zijn voorkeuren bij de geloofsbeleving, met of 
zonder kerkgang. 

Ik ben gewend om elke keer af te sluiten met een spreuk of gezegde. Op een 
bordje bij de parkeerplaats voor invaliden bij onze kerk stond de volgende 
tekst: "Als je mijn plaats inneemt, neem dan ook mijn handicap". Ik schrijf 
bewust stond, want het bordje met deze tekst is helaas gestolen. 

Maar ik wil toch in harmonie eindigen met een toepasselijke spreuk.               
"Geef anderen niet de schuld van je teleurstelling, geef jezelf de schuld dat je 
teveel verwacht".                                
                                     JS 

 
 

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! 

 

 



Pagina | 48  Zwartemeer Klaverblad 

REGISTRATIE RECHTHEBBENDEN VOOR NIEUWE GRAFAKTE 

 
Zoals we al in het vorige Klaverblad hebben aangegeven zijn we druk bezig 
met de administratie van de begraafplaats in Zwartemeer. Inmiddels hebben 
we goed in beeld wie waar ligt en is er een kleine wijziging in de nummering 
gekomen.  
 

Alleen zijn heel veel gegevens van de rechthebbenden verouderd. Sommigen 
zijn overleden, anderen zijn verhuisd en dit is niet altijd goed doorgegeven of 
verwerkt.  
 

Ook omdat de begraafplaats nu onder de parochie Maria, Hertogin van 
Drenthe valt, willen we nieuwe grafaktes uitgegeven. Daarvoor is het 
noodzakelijk dat alle gegevens juist zijn. Natuurlijk kunnen we gaan proberen 
om iedereen persoonlijk te benaderen, maar dat kost veel tijd en geld. 
 

Daarom willen we alle rechthebbenden uitnodigen om naar de kerk te komen 
om een nieuw rechthebbende formulier in te vullen en te ondertekenen. Mocht 
u meteen het grafrecht willen overdragen, zullen we hier geen kosten voor in 
rekening brengen.  
 

U kunt het formulier komen 
invullen vanaf  
 

10 september 
op elke 

donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. 

 
 

Er zijn dan voldoende mensen 
aanwezig om u te helpen en uw 
vragen te beantwoorden. Mocht u 
liever een persoonlijke afspraak 
maken, kunt u dat doen via de 
parochietelefoon. Ook als u het 
formulier liever opgestuurd krijgt, 
kunt u dit via de parochietelefoon 
regelen. 
 

Wij hopen 
op een grote opkomst!
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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 

ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA 

ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA 

LOCATIERAAD ZWARTEMEER ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA 

ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA 

COLUMN VAN DE BISSCHOP 
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 September: Bonifatius Academie start met 
cursussen en publiekslezing  
 

Voorjaarscursussen van de Bonifatius Academie, 
onderbroken door de coronacrisis, kunnen dit najaar 
worden afgemaakt. Nieuwe aanmeldingen zijn 
mogelijk.  Dit najaar start de nieuwe cursus 
Parochievernieuwing. 
 

Parochianen en andere geïnteresseerden zijn 
van harte uitgenodigd deel te nemen. Een 
aanmeldingsformulier vindt u via www.bonifatiusacademie.nl , waar de 
cursusinformatie ook te vinden is.  
U kunt het aanmeldingsformulier mailen naar: l.winter@bisdomgl.nl 
 

Op 29 september is in Leeuwarden de eerste Bonifatius Academie lezing: 
‘Duurzaam denken over water’. Een actuele bezinning op  paus Franciscus’ 
encycliek Laudato Sí, het groeien watervraagstuk en onze levensstijl.   
 

Najaarsaanbod 2020 
De Bonifatius Academie biedt de volgende cursussen:  

- Basiscursus over Kerk en geloofsgemeenschap 
- Twee Bijbelcursussen   

OT: Jacob en Jozef (door bisschop Ron van den Hout) en  
NT: Brieven van Paulus  

- Diaconale leerroute (1) 
- Parochiebestuur   
- Parochiecommunicatie 
- Parochievernieuwing: Parochie met een missie 

 

NIEUW: Bonifatius Academie lezing 2020   
De jaarlijkse Bonifatius Academie lezing is een initiatief in samenwerking met 
het landelijk christelijk platform Het Goede Leven.   
Thema: ‘Duurzaam denken over water.  Encycliek Laudato Sí en het 
watervraagstuk’’.  De lezing is op 29 september a.s., 19.30 uur bij 
onderzoekinstituut voor Watertechnologie Wetsus in  Leeuwarden.  
Sprekers: prof. dr. Cees Buisman, hoogleraar Biologische 
Kringlooptechnologie en directeur Wetsus, en dijkgraaf/RK diaken Hein 
Pieper.  De lezing is in het licht van de oproep van paus Franciscus in zijn 
encycliek Laudato Sí (2015) tot versobering van levensstijl om uitputting van 
de aarde en arm-rijk conflicten te voorkomen. Prof. Buisman publiceerde in 
2018 als bijdrage aan de maatschappelijke discussie zijn essay ‘’De mens is 
geen plaag. Over het gevaar van een onttoverde wereld’’(2018).  
 

BONIFATIUS ACADEMIE 

http://www.bonifatiusacademie.nl/
mailto:l.winter@bisdomgl.nl
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Uitnodiging voor een bijzondere bijeenkomst met Mgr. van den Hout, Hella 
van der Wijst e.a over migranten en vluchtelingen. 
Dit gebeuren staat in het teken van de internationale Caritas campagne Share 
the Journey om vluchtelingen gastvrij te verwelkomen, beschermen, 
ondersteunen en te helpen participeren en integreren in onze samenleving. 
Samen vieren we het leven: dat doen we in Nederland op vrijdag 25 september 
in Groningen.  
 

Een alliantie van 
organisaties waaronder 
coöperatie MooieBoel050, 
het New Life Choir 
Groningen, het bisdom 

Groningen-Leeuwarden, 
Vastenactie en Cordaid 
nodigen u van harte uit 
daar bij te zijn. 
 

In een uniek programma 
met onder meer een 
voordracht van Mgr. van 
den Hout, optredens van 

het Syrische New Life Choir, en vele mensen uit de regio die verhalen zullen 
delen over internationaal samenleven, dit alles onder leiding van gastvrouw TV 
presentatrice Hella van der Wijst. 
 

Samen vieren en solidariteit tonen  
met nieuwkomers in onze samenleving. 

  
Meldt u aan op www.cordaid.nl/groningen 
 
Programma 
Inloop vanaf 14.30 uur 
Start programma 15.00 uur 
Afsluitende borrel om 17.00 uur 

Locatie 
Vrijdag 25 september 2020 
Der Aa-kerk 
Akerkhof 2 

9711 JB Groningen  
In het centrum, 5 minuten lopen vanaf NS Station 

BIJZONDER BIJEENKOMST: 
SHARE THE JOURNEY OP 25 SEPTEMBER IN GRONINGEN 

http://www.cordaid.nl/groningen


 

 
Kracht in jou en mij 

 

Er is een kracht,  
en kracht in jou,  

een kracht in iedereen. 
Een diep geheim,  

een grote bron,  
zo weergaloos bijzonder:  

een wonder boven wonder.  
 

Een kracht die  
jou laat leven,  

die altijd moed blijft geven,  
die kracht gaat nooit voorbij. 

Al breekt het af en denk je weer: 
‘Het wordt nooit goed;  

dit kan niet meer!’ 
Toch is er dan  

die kracht in jou en mij. 
 

Een kracht die  
jou laat bouwen,  

die hoop geeft en vertrouwen,  
die kracht gaat nooit voorbij. 

Die mensen helpt en op laat staan  
om samen toch op weg te gaan. 

Dat is die sterke kracht  
in jou en mij. 

 
Uit: Je glimlacht is een brug 

 


