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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 23 oktober 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. 9 

loopt 14 november t/m 18 december 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 
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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 10 & 11 oktober 28e zondag tijd 
zaterdag Zwartemeer Pastoor Okonek 19.00 
 Barger-Compas Pastor Mielnik 19.00 
zondag Klazienaveen Pastor Mielnik 09.30 
 Emmer-Compas Pastoor Okonek 10.00 
dag 17 & 18 oktober 29e zondag tijd 
zaterdag Klazienaveen Pastor Mielnik 19.00 
 Barger-Compas Pastoor Okonek 19.00 
zondag Zwartemeer Pastoor Okonek 10.00 
 Emmer-Compas  Pastor Mielnik  10.00 
dag 24 & 25 oktober 30e   zondag tijd 
zaterdag Zwartemeer Pastor Mielnik 19.00 
 Barger-Compas Pastoor Okonek 19.00 
zondag Klazienaveen Pastoor Okonek 09.30 
 Emmer-Compas Pastor Mielnik 10.00 

zondag  Barger-Compas 
Pastor Mielnik 
Doopviering 

14.00 

dag 31 oktober  tijd 
zaterdag Klazienaveen Pastoor Okonek 19.00 
 Emmer-Compas Pastor Mielnik 19.00 
    

dag 1 november Allerheiligen  tijd 
 Barger-Compas Pastoor Okonek 09.30 
 Zwartemeer  Pastor Mielnik 10.00 

zondag Klazienaveen 
Pastoor Okonek 
Poolse Viering 

13.30 

 Klazienaveen DoP      Allerzielen  15.30 
    

dag 2 november Allerzielen tijd 
maandag Zwartemeer Pastoor Okonek 19.00 
 Barger-Compas DoP 19.00 
 Emmer-Compas Pastor Mielnik 19.00 
 
 

   

dag 7 & 8 november 32e zondag tijd 
zaterdag Zwartemeer Pastoor Okonek 19.00 
 Barger-Compas Pastor Mielnik 19.00 
zondag Klazienaveen Pastor Mielnik 09.30 
 Emmer-Compas Pastoor Okonek 10.00 

VIERINGEN OP DE LOCATIES 
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dag 14 & 15 november 33e zondag tijd 
zaterdag Klazienaveen Pastor Mielnik 19.00 
 Emmer-Compas DoP 19.00 
zondag Barger-Compas Pastor Mielnik 09.30 
 Zwartemeer DoP 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 

20 okt Klazienaveen Kerk Pastor Mielnik 14.00 

28 okt Zwartemeer  Kerk  Pastoor Okonek 14.00 

03 nov Emmer-Compas Kerk Pastor Mielnik 14.00 

03 nov Klazienaveen Dillehof Pastoor Okonek 14.30 

12 nov Barger-Compas Kerk Pastoor Okonek 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   19.00 uur locatie H. Antonius van Padua te Zwartemeer. 
Woensdag   19.00 uur locatie St. Willehadus te Emmer-Compascuum.  
Donderdag  19.00 uur locatie H. Henricus te Klazienaveen. 
Donderdag  19.00 uur locatie St. Joseph te Barger-Compascuum. 
 

In de maand oktober 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 
om 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 42 12 okt t/m 18 okt Pastoor Okonek 

Week 43 19 okt t/m 25 okt Pastor Mielnik 

Week 44 26 okt t/m 01 nov Pastor Mielnik 

Week 45 02 nov t/m 08 nov Pastoor Okonek 

Week 46 09 nov t/m 15 nov Pastoor Okonek 

Week 47 16 nov t/m 22 nov Pastor Mielnik 
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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 PASTOR 
 

Het bidden van de Rozenkrans 
 

De gehele maand oktober staat de RK Kerk in het teken van de Rozenkrans, 
als uitbreiding van het feest van Maria Koningin van de Rozenkrans. Dat feest 
werd ingesteld op 7 oktober 1571 toen alle grote katholieke zeevarende staten 
in het Middellandse Zeegebied de Ottomaanse vloot bij Lepanto versloeg. De 
overwinning van deze Slag bij Lepanto werd toegeschreven aan het bidden 
van de rozenkrans, omdat speciaal daarvoor op die dag de 
rozenkransprocessie op het Sint Pieterplein in Rome werd gehouden. De 
Ottomaanse invasie werd tegengehouden en Maria kreeg alle eer. 
 

De rozenkrans is een gebedssnoer die uit 59 kralen bestaat en begint met een 
kruisteken. Tijdens het bidden van Rozenkrans worden de zogeheten Blijde, 
Droevige, Glorievolle Geheimen en Geheimen van het Licht overwogen, het 
levensverhaal van Jezus en Maria, dat in 20 geheimen samengevat is. 
 
DE BLIJDE GEHEIMEN (MAANDAG EN ZATERDAG)     
1. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.             
2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.                                                     
3. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem.                                            
4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.                                       
5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. 
 
DE DROEVIGE GEHEIMEN (DINSDAG EN VRIJDAG)                                             
1. Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader.                                                             
2. Jezus wordt gegeseld.                                                                                                           
3. Jezus wordt met doornen gekroond.                                                                                       
4. Jezus draagt Zijn kruis naar de Calvarieberg.                                                                       
5. Jezus sterft aan het kruis. 
 
DE GLORIEVOLLE GEHEIMEN (ZONDAG EN WOENSDAG)                                         
1. Jezus verrijst uit de doden.                                                                                             
2. Jezus stijgt op ten hemel.                                                                                                 
3. De heilige Geest daalt neer over de apostelen.                                                                 
4. Maria wordt in de hemel opgenomen.                                                                              
5. Maria wordt in de hemel gekroond. 
 
DE GEHEIMEN VAN HET LICHT (DONDERDAG)                                                            
1. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan.                                                                                  
2. Jezus openbaart zichzelf op de bruiloft van Kana.                                                                  
3. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering.                                                           
4. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor.                                                                 
5. Jezus stelt de eucharistie in bij het Laatste Avondmaal. 



Pagina | 12  Algemene informatie Klaverblad 

Als we deze allemaal willen overdenken moeten we de gebedssnoer vier keer 
helemaal bidden, als je dat doet heb je de hele “rozenkrans gedaan”. Slechts 
één reeks geheimen bidden noemen we een "rozenhoedje".          
 

Dit "rozenhoedje" is een vierde deel van de eigenlijke rozenkrans.  
Bij elk tientje of hele rozenkrans kan men een zogenaamde intentie naar voren 
brengen. Voor uzelf, een zieke, speciale gelegenheid, voor meer geloof, noem 
maar op. 
 

De kinderen kunnen voor andere kinderen bidden met name voor kinderen 
die hun gebed heel hard nodig hebben. Voor zieke kinderen, voor kinderen in 
weeshuizen en in ontwikkelingslanden, voor kinderen die het niet zo goed 
hebben als zijzelf. 
 

Wie de rozenkrans bidt, toont niet alleen zijn toewijding aan God, maar krijgt 
er ook de bijzondere aandacht van Maria door. Het is dus zeker de moeite 
om te doen.  
Daarom wil ik u in de gehele maand oktober uitnodigen voor het gezamenlijk 
rozenkransbidden op de verschillende locaties, dinsdag, woensdag of 
donderdag om 18.30 uur.  
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Langzaam maar zeker slaat het weer om en 
weten we zeker dat de herfst nadert. Dat 
betekent ook dat het jaar alweer naar het einde 
loopt. Daarom zijn we begonnen met de 
voorbereidingen voor Allerzielen, de Adventtijd, 
Kerstmis, Oud en Nieuw, maar ook al met de 
Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel, 
die in 2021 zullen plaatsvinden. En dat alles 
gecombineerd met de RIVM-maatregelen. Voor 
sommige vieringen wordt het passen en meten, maar we streven ernaar dat 
we regelmatig een vieringen streamen, dat wil zeggen dat u de viering online 
kunt bekijken. Meestal zal de viering dan live uitgezonden worden, maar u kunt 
hem ook altijd nog een keer terugkijken.  
Verder is het bestuur nog steeds op zoek naar een financieel manager. Er 
staat voor de “gouden tip” nog altijd een taart klaar! 
 

UITNODIGING 
EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN HEILIG VORMSEL 2021 

 

In september zijn we parochie-breed begonnen met het 
voorbereiden van de Eerste Heilige Communie en het 
Heilig Vormsel catechese. De locaties gaan dit weer 
gezamenlijk voorbereiden maar op alle locaties worden 
de catecheselessen gegeven. 
In 2021 zal er op iedere locatie een Eerste Heilige 
Communieviering zijn en afhankelijk van het aantal 
vormelingen zullen er 2 of 3 Heilige Vormselvieringen 
georganiseerd worden. 

De uitnodigingen voor de catechese zijn inmiddels verstuurd. Heeft u geen 
uitnodiging ontvangen, maar wilt u uw kind toch graag opgeven dan kunt u dit 
tot 13 oktober doen per mail aan mariahertoginvandrenthe@gmail.com 
 

Gezamenlijke werkgroep Catechese 
 

LIVESTREAMVIERING 29 NOVEMBER 
 

De viering van zondag 29 november, de eerste zondag van de advent, zal via 
live stream gevolgd kunnen worden. Natuurlijk kunt u hem ook op een later 
tijdstip terug kijken. 
Deze viering is om 9.30 uur in de St. Josephkerk van Barger Compascuum.  
U kunt de viering vinden via de volgende link:  
https://www.youtube.com/channel/UC_jkcVd-5UBQCYevK01mFEQ 
Als u bij YouTube bij zoeken “Maria Hertogin van Drenthe” intypt, vindt u alle 
uitzendingen.  

https://www.youtube.com/channel/UC_jkcVd-5UBQCYevK01mFEQ
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AANMELDEN VOOR DE VIERINGEN VAN ALLERZIELEN 
 

We verwachten dat de 
viering op Allerzielen 
drukker bezocht worden 
dan een gemiddelde 
viering in het weekend. De 
kerken hebben i.v.m. 
corona-maatregelen een 
beperkte capaciteit. 
Het is daarom noodzakelijk 
u voor de viering voor 
Allerzielen telefonisch aan 
te melden bij de aanmeldtelefoon van de locatie, die u wilt bezoeken. Dit 
voorkomt teleurstellingen bij de kerkdeur. 
 

De families, bij wie een sterfgeval heeft plaatsgehad in het afgelopen jaar, 
worden door de locatieraad of een werkgroep telefonische benaderd. Hen 
wordt gevraagd met hoeveel familieleden ze de Allerzielenviering willen 
bezoeken. Voor deze families worden voldoende plaatsen gereserveerd. 
 

Ieder locatie zal de viering op eigen wijze organiseren. Dat heeft te maken 
met beperkte capaciteit i.v.m. het corona-virus. We hopen dat u daarvoor 
begrip heeft. Kijk goed bij de informatie van de betreffende locatie hoe de 
Allerzielen viering op uw locatie georganiseerd is. 
 

MIJN RKK-APP 
 

Al enige tijd geleden hebben we als parochie de Mijn RKK-
app in gebruik genomen. We hebben toen alle 
parochianen, waar wij een email adres van hebben, 
uitgenodigd. Een deel daarvan heeft inmiddels de app 
geïnstalleerd, maar misschien heeft u zich afgevraagd wat 
u daar kunt vinden. 
De app heeft verschillende “onderwerpen”. Zo is er de 

agenda; hierin staan alle vieringen en soms ook bijzondere activiteiten. Soms 
kun je je ook via de app voor een viering of activiteit aanmelden. Verder vindt 
u daar een preek van het afgelopen weekend. Afwisselend wordt deze 
aangeleverd door pastoor Okonek of door pastor Karol. 
U vindt er de rubriek “Nieuws uit de parochie”, maar ook “RKK Nieuws”. In de 
laatste staat ook regelmatig een column van onze bisschop. 
Bij de rubriek “Om eens rustig na te lezen” vindt u altijd de laatste twee 
Klaverbladen. U merkt het, genoeg interessante informatie. 
Mocht u nog niet uitgenodigd zijn en toch de app willen inzien, stuur dan een 
mail naar leden.mhvd@gmail.com. We sturen u dan zo snel mogelijk een 
uitnodiging. 

mailto:leden.mhvd@gmail.com
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COLLECTE WEEKEND 17/18 OKTOBER 
 

De tweede collectie in dit weekend is bestemd 
voor de Pauselijke missiewerken.  
MISSIO maakt de plaatselijke kerken in de 
derde wereld sterk om zelf hun missie te gaan uitvoeren. MISSIO biedt 
financiële steun, wederzijdse bemoediging en evangelische getuigenis. 
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Ook als lied te beluisteren op YouTube

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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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zaterdag 10 oktober 
Anna Margaretha Kracht-Hölscher, Hennie en Erwin Feringa, Jo Robben, 
Leida Koiter-Hartmann, Lenie Dijck-Suelmann, ouders Hake-Cramer, ouders 
Lingenaar-Heller, ouders Pruim-Tiben. 
 

Zondag 18 oktober 
Anna Margaretha Kracht-Hölscher, Annie Hölscher-Arling, echtpaar Vedder-
Wehkamp, Jo Robben, Leida Koiter-Hartmann, Lenie Dijck-Suelmann, ouders 
Hake-Cramer, ouders Lingenaar-Heller. 
 

Zaterdag 24 oktober 
Anna Margaretha Kracht-Hölscher, Annie Greve-Gepken, Gert Hartmann, Jo 
Robben, Leida Koiter-Hartmann, Lies Griemink-Schulte, ouders Hake-Cramer, 
ouders Heller-Benes, ouders Lingenaar-Heller. 
 

Zondag 1 November                                                                   Allerheiligen 
Anna Margaretha Kracht-Hölscher, Hennie en Erwin Feringa, Jo Robben, 
ouders Hake-Cramer, ouders Lingenaar-Heller. 
 

Maandag 2 november                                                                    Allerzielen  
Echtpaar Vedder-Wehkamp, fam. Nijzing-Heller, Gerard Koiter, Gert 
Hartmann, Hendrik Dijck, Jeroen Dijck, ouders Dijck-Schulte, ouders Veringa-
Tieben, Herman Mencke, Herman Suelmann, Karin Drent, Lies Griemink-
Schulte, Lies Hartmann, Mini Wubkes-Többen, ouders Berends-Lippold, 
ouders Cramer-Tubben, ouders Feringa-Hake, ouders grootouders 
Linnemann-Kuhl, ouders Hake-Cramer, ouders Hartmann, ouders Heller-
Benes, ouders Heller-Bols, ouders Hemmen-Thole, ouders Mencke-
Steenhuis, ouders Moorman-Kúhl, ouders Pruim-Tiben, ouders Scholte 
Albers-Hemmen, ouders Steenhuis-Rolfes en dochter Lia, ouders Suelmann-
Berends, ouders Tubben-Keizer, overleden fam. Hartmann-Hartmann, 
Pastoor Ben Velthuis, Ria Hemmen, Sieny Linnemann-Dieters, Wim 
Wehkamp. 
 

Zaterdag 7 november 
Anna Margaretha Kracht-Hölscher, Jo Robben, Leida Koiter-Hartmann, 
ouders Hake-Cramer, ouders Lingenaar-Heller. 
 

KOSTERS 
 

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

Overleden   
 

   Anna Margaretha Kracht – Hölscher 

 

 

                            29-03-1939       07-09-2020 
 
We wensen de familie Gods steun en kracht toe. 
 

 

ALLERZIELEN  2 NOVEMBER 
 

Alles gaat anders dit jaar. Het coronavirus speelt 
ons parten ook bij de viering van Allerzielen. Wij 
kunnen helaas niet iedereen ontvangen in de kerk 
i.v.m. de anderhalve meter maatregel.  
 

De familieleden van de overledenen hebben 
voorrang en krijgen een brief waarin ze worden 

uitgenodigd voor deze viering en zich als eerste kunnen aanmelden. Als 
familie kunt U zich opgeven via de aanmeldtelefoon 06 - 57 68 33 79. 
 

Vanaf 16 oktober kunnen andere belangstellenden zich aanmelden omdat we 
dan weten hoeveel plek er nog over is in de kerk. 
 

In de kerk wordt u ontvangen door gastheren die u een plek zullen wijzen. U 
kunt deze keer niet komen zonder u vooraf aangemeld te hebben. Mocht er 
helaas geen plaats meer zijn in de kerk dan kunt u op het plein wachten en u 
na afloop aansluiten bij de processie naar het kerkhof. Als u zich aanmeldt 
zullen wij aangeven of er nog plaats is.  
 

Allerzielen is de dag waarop alle overledenen worden herdacht en heel in het 
bijzonder de overledenen van het afgelopen jaar. We noemen hun namen en 
ter gedachtenis steken we een kaars aan voor ieder van hen. 
 

Aan het eind van de viering krijgt u een grafkaars aangeboden en gaan we in 
processie naar het kerkhof. Daar staan we eerst nog een moment stil bij de 
kapel om de viering af te sluiten. Daarna kunt u de kaars naar een graf 
brengen. 
 

Ook hier zullen we de anderhalve meter regel in acht moeten nemen. 
 

De viering is op maandag 2 november om 19.00 uur in de St. Josephkerk te 
Barger Compascuum en wordt verzorgd door de werkgroep Zorg voor 
Rouwenden met medewerking van het herenkoor. 
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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: 22 okt, 19 nov, 17 dec. 
Er is maar een kleine groep schoonmaaksters. Hebt u tijd en zin om eens in 
de 8 weken op donderdagmorgen een paar uurtjes te komen helpen, dan bent 
u van harte welkom. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Lies Knol op de 
pastorie tel: 0591-349051 
 

VRIJWILLIGERS 
 

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

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. 
- 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. 
 

BIJZONDERE COLLECTES 
 

Op zondag 18 oktober is de 2e collecte bestemd voor Missiezondag 
(Pauselijke missiewerken PMW) en op zaterdag 7 november voor de zondag 
voor de oecemene (Willibrordzondag). 
 

SAM’ S KLEDINGACTIE 
 

De opbrengst van de kledingactie was 610 kg.   Hartelijk dank daarvoor.

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 11 oktober 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Maria Wilhelmina 
Wolthuis-Weghorst, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Ina 
Mensen-Ros, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, ouders Feringa-Gustin. 
 

Zaterdag 17 oktober  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Pastoor Franciscus Antonius Sturkenboom, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, ouders Ahlers-Koop en dochter Joke, Renk 
Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus Welling, ouders Welling-
Fehrmann, Gré van Uem-Mensink, Henk Scheven, Taeke Graafsma, Herman 
Heijnen. 
 

Zondag 25 oktober  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, fam. Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Jan 
Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne-Wessel, ouders de Vries-Twickler, 
Willem Hendrik Berends, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Ina 
Mensen-Ros, Rika Harms-Schulte, Heinrich Theodor Langen, Marlies 
Snuverink-Sturre, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Henk Sturre. 
 

Zaterdag 31 oktober                                                                   Allerheiligen 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Hendrik Koop en Annie 
Koop-Schoemaker, ouders de Groot-Kaiser, ouders Thole-Kloppenburg, Renk 
Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Geert Harm Thole, Hennie Bredek, 
Taeke Graafsma, ouders Tubben-Buurman, Herman Heijnen, Jan Geert 
Meijer. 
 

Maandag 2 november                                                     Allerzielen 
Greetje Schulte-Heller, Andries Harms en Helena Alida Harms-Ophof, Theo 
Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. Mulder-
Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno en Greet 
Timmer, Gerard Mensink, Jan Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne-Wessel, 
Albert en Herman Heijne, ouders en grootouders Wessel-Hempen, Pastoor 
van den Barselaar, Zuster Bernardo, Ina Schuur-Wilts, Henderikus Herbers, 
Willem en Herman Buurman, Hermann Spijker, ouders Caspers-Hoezen, 
Rudolf Tiben en Helena Tiben-Heller, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-
Dekkers, Ina Mensen-Ros, Gré van Uem-Mensink, Lenie Arling, Johan 
Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Jan Geert Meijer, 
Herman Heijnen en Annie Heijnen-Greve, Geert Hendrik Mensen en Roelofje 
Mensen-Lange, Maria Margaretha Ahlers-Hoezen, Herman Sturre, Heinrich 
Theodor Langen, Geert Zaan en Maria Tekla Zaan-Albers, Taeke Graafsma, 
Joop Kaiser, Herman Heijnen.  
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Zondag 8 november 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Jozef Sturre, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, overl. ouders 
Teiken-Schulte en Ria Teiken,Truus Over-Meijer, Diny Hendriks, Renk Kuper, 
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Herman Heijnen en 
Annie Heijnen-Greve, Johannes Teiken en Maria Judith Twickler, Taeke 
Graafsma, Herman Heijnen, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen. 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

ma 12 okt t/m zo 18 okt José Wessel 06-27369058 

ma 19 okt t/m zo 25 okt Margriet Ahlers 0591-354093 

ma 26 okt t/m zo 01 nov René Berendsen 0591-353630 

ma 02 nov t/m  zo 08 nov Diny de Roo 0591-351697 
 

LOCATIEBUREAU 
 

 
HET LOCATIEBUREAU IS 

OP ZATERDAG OPEN VAN 
10.00 -12.00  

 

 

KERKSCHOONMAAK 
 

                                  Groep 2 05 okt t/m 09 okt 
 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

DATUM MISDIENAAR/ACOLIET LECTOR 

zo 11okt Rianne Hoesen Erik Meyer 

za 17 okt Jo Ann Loves Janique Dijck 

zo 25 okt Chantal Witteveen Harry/Diny 

za 31 okt Annemiek Bos Ria de Vries 

ma 02 nov  
 

Werkgroep Allerzielen 

zo 08 nov Sander Bos Erik Meyer 

za 14 nov Rianne Hoesen Janique Dijck 

 
 
 

Oktober  do 15 okt Christa Schut 
 do 22 okt Tiny Hogenbirk 
 do 29 okt Tilda Heine 
November do 05 nov Christa Schut 
 do 12 nov Tiny Hogenbirk 
 do 19 nov Tilda Heine 
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BLOEMVERSIERING 
 

Gr 2 
Greetje Rengers 
Liezet Mouris 

12 okt   t/m   25 okt 
0591-354229 
06-49417006 

Gr 3 Mieke Tromp 26 okt   t/m   08 nov 0591-354507 
 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

Groep 2 12 okt t/m 16 okt 

Groep 3 26 okt t/m 30 okt 

Groep 1 09 nov t/m 13 nov 
 

 

Overleden 

Op 19 augustus is, overleden onze parochiaan  

Petrus Wolters 
Johnny 

De uitvaartviering was op 25 augustus in onze kerk, 

waarna aansluitend de crematieplechtigheid in Emmen was. 
 

Dat hij mag rusten in vrede. 

******************************** 
Op 20 augustus is overleden onze parochiaan 

Hermanes Gerhardus Mencke 
 

De uitvaartviering was op 26 augustus in onze kerk, 

waarna aansluitend de begrafenis op ons kerkhof. 
 

Dat hij mag rusten in vrede. 
 

******************************** 
We hebben bericht ontvangen dat op 8 september is overleden 

onze parochiaan 

John Schiphouwer 
De uitvaartplechtigheid vond, in besloten kring,  

plaats op 13 september in uitvaartcentrum ‘Het Oeverse Bos’.  
 

Dat hij mag rusten in vrede. 
 

We wensen de families heel veel sterkte met dit verlies. 

FAMILIEBERICHTEN 
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CONTACTMIDDAG 
 

Op dinsdag 3 november is er weer een contactmiddag. 
De middag begint om 14.00 uur met een viering in de kerk. Na de viering is 
er een gezellig samenzijn, onder het genot van een kopje koffie/thee. 
 

Deze middag is voor iedereen van 70 jaar en ouder.  
Kom ook eens kijken, u bent van harte welkom!  
Hebt u geen vervoer, dan kunt u bellen met: Mevr. Hoesen tel: 0591-352408 

 

R.A. Depenbrock Braakhekkeplein 35 7881HS EC 11-10-1944 

J.C. Rass-van den Berg Spoel 39 7881BH EC 12-10-1932 

A. Ahlers - Berends Hoofdkanaal OZ 34 7881CL EC 16-10-1944 

M.B. de Roo - Berends Kloosterweg 36 7881LG EC 16-10-1942 

M. Folkers Runde ZZ 96 7881HP EC 17-10-1938 

G. Hempen - Kaijser Westerdiep OZ 2 7881HB EC 20-10-1936 

A.J.C. Muller - Borgmann Wilgenlaan 21 7881PT EC 21-10-1943 

J.H. Schepers Hoofdkanaal WZ 47 7881AC EC 24-10-1944 

R.J. Dorst - Hendriks Oosterdiep WZ 29 7881GL EC 02-11-1942 

G.H. Ahlers Hoofdkanaal WZ 41 7881AC EC 06-11-1939 

A.C. Bredek - Hoffard Hoofdkanaal WZ 81 7881AD EC 06-11-1936 

J.H. Trechsel Oosterdiep WZ 25 7881GL EC 08-11-1941 

J.G. Helder Paul Krugerstraat 16 7881GB EC 11-11-1945 

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. 
 

VERSLAG OECUMENISCHE STARTVIERING 
 

De oecumenische startviering op zondag 6 sept was, in het “nieuwe normaal” 
toch een goed bezochte viering. Het thema: was: “Het Goede Leven” 
Samen met de leden van de Werkgroep Eenheid Kerken gingen ds. Thon en 
onze pastor Karol voor, met mooie, aansprekende preken, waarvoor onze 
hartelijke dank. De zang en muzikale begeleiding werd prachtig verzorgd door 
de jongeren-zanggroep. “The Jesus Freaks” waarvoor wij ook heel dankbaar 
zijn. De hele viering werd door leden van beide kerken als heel mooi ervaren. 
De collecte bestemd voor de slachtoffers van de verwoestende explosie in 
Beiroet, heeft het mooie totaalbedrag opgeleverd, van 170,00 euro. 

Hartverwarmend en hartelijke dank aan alle gulle gevers! 
We hopen in januari 2021 weer samen te vieren in de week van Eenheid 
onder de christenen! Graag tot dan! 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 13 NOVEMBER 

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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Dinsdag 13 oktober 

Jaarvergadering daarna gezellig bingo 

Dinsdag 10 november 

Dagopvang Turfhuus Bentlage informatie 

en gezellige broodmaaltijd 
 

Alle bijeenkomsten zijn in ons Parochiehuis en beginnen om 19.30 uur.  

 Alle data onder voorbehoud! 
 

SAM’s KLEDINGACTIE 
 

Miljoenen mensen over de hele wereld moeten in 

rampgebieden overleven of hun leven weer opbouwen. 

Sam's Kledingactie zet zich in voor al deze mensen. 

Honderden vrijwilligers door het hele land zamelen her-

draagbare kleding en schoeisel in. De verkoop daarvan 

levert geld op dat we besteden om de nood in 

rampgebieden te verlichten. We werken daarbij samen 

met o.m. Cordaid door her-draagbare kleding in te 

leveren of door vrijwilliger te worden.  

De kledingactie heeft maar liefst 191 zakken kleding opgeleverd, of te wel 

1125 kg Iedereen die moeite heeft gedaan om kleding te brengen, 

hartelijk bedankt! 

KERSTMARKT EN KNIEPERTJES 
 

Misschien denkt u, ‘nu al een artikel over de kerstmarkt’? Maar als commissie 
die de kerstmarkt voorbereid, zijn we nu al bij elkaar 
geweest om te kijken of-en hóe we een Corona-proof de 
Kerstmarkt kunnen laten doorgaan. We hebben 
verschillende leuke en creatieve ideeën, die we nu aan 
het uitwerken zijn. Misschien heeft u ook nog ideeën, wilt 
u die dan a.u.b. door geven aan één van de commissieleden. Zodra er meer 
bekend is laten we u dat weten.  
 

Het kniepertjes bakken willen we ook door laten gaan, daarvoor is al een 
opzet gemaakt waardoor we op voldoende afstand, met goede ventilatie en 
verdeeld over meerdere ruimtes gaan bakken. Ook zijn we nog de 
mogelijkheid aan het bekijken van thuisbakken voor degene die dat zou willen. 
Als u mee wilt bakken, dan kunt u zich opgeven bij een van de 
commissieleden. We overleggen dan met u of jou, hoe we het willen gaan 
doen. VEILIGHEID BLIJFT HIERBIJ VOOROP STAAN!      Financiële commissie:  

Erik Meijer: 06-51479189 en Geert Jan Mulder 
René Berendsen: 06-28053918 en Jenneke v.d. Heuvel 

 

KVE 
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ALLERZIELEN 
 

Maandag 2 november is de Allerzielenviering in onze kerk. Gezien de 
protocollen met betrekking tot Corona en het maximumaantal zitplaatsen, zal 
iedereen die in deze viering een plaats in de kerk wil, wèl moeten reserveren.  
 

We gaan de families, van de dierbaren parochianen die tussen 2 november 
2019 en 1 november 2020 zijn overleden én die een 
kerkelijke uitvaart hebben gehad, een brief sturen met 
uitnodiging voor deze viering. Voor hen zal er ieder geval 
plaats zijn in de kerk! 
 

De andere parochianen kunnen vanaf 27 oktober een plaats 
reserveren via de locatie telefoon 06-57673387. Als u belt 
en er is onverhoopt geen plek meer in de kerk, dan kunt u 
zich alsnog aansluiten bij de processie naar het kerkhof.  
 

U hoort direct als u reserveert of er nog plek is en zo niet, 
hoe laat de processie naar het kerkhof start. 
We hopen zo met elkaar op een waardige wijze ook dit jaar Allerzielen te 
kunnen vieren.        

Van de Locatieraad. 

KERKBEZOEK EN CORONA 
 

Onlangs stond in de krant, dat het kerkbezoek beduidend was afgenomen na 
Corona. Misschien omdat parochianen zich nog niet veilig genoeg voelen, 
misschien omdat ze toch al een tijd niet meer de kerk bezocht hebben en het 
nu ‘gewoon’ is geworden om niet te gaan, of via televisie of livestream te kijken. 
 

Voor ons als locatie St. Willehadus is die terugloop minder herkenbaar. We 
komen nog steeds elk weekend met een grote groep parochianen samen om 
te vieren.  
 

De vieringen zijn iedere keer weer verrassend mooi, mede ook dankzij de 
creativiteit van de koren en dankzij de inspirerende inbreng van onze pastores, 
de gastheren en gastdames. Maar ook de bijdrage van lectoren, acolieten, 
kosters, bloemversiersters en voorbedemakers dragen bij aan de sfeer in deze 
mooie vieringen. 
 

Het samen-vieren, het samen-dankzeggen, is- en blijft de kern van ons 
geloof. Samen kerk zijn is - en blijft onze drijfveer!  
Weet dat iedereen van harte welkom is!                       Van de Locatieraad. 
 

ST WILLEHADUS PAROCHIE 125 JAAR 
 

In 1895 werd de parochie Willehadus opgericht en wel in december.  
Het omvatte een groot gebied: Munnekemoer, Munsterscheveld,   
Emmer Compascuum, Roswinkel. In Emmer Erfscheidenveen waren toen 
geen katholieke gezinnen.  
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Onze parochie had een sterk Duits karakter. Ruim twee derde waren Duitsers 
en één derde Nederlanders. Van de ruim 120 gezinnen waren 28% beide 
ouders Nederlanders, 29% een Duitse en een Nederlandse ouder en van 43% 
waren beide ouders Duits. De bewoners langs de Duitse kant van de grens 
waren meestal katholiek uit: Rutenbrock, Schwartenberg, Hahentange, 
Lindloh, Tinnen, Versen, Wesuwe, enz. Velen hadden een bijnaam: 
Bovenbedje, SoltHinnek, Baisboer, Lepelbats, Kucksfrans. 
 

Aan de Breede Sloot woonden toen nog vele gezinnen, 14 in totaal: Over, Bos, 
Berken. In Roswinkel 4 gezinnen: Heinen/Veltrop, Koop/Roling, Smits/Ter 
Veen, Scholte/Deiman. Aan de Wisschenweg ook 5 gezinnen. 
Maatschappijweg Bernardus Thole. Er was ook een katholieke voetbalclub 
Dosko, later Desko en een katholieke gymvereniging TEC. 
 

Het feest wordt dit jaar niet gevierd maar volgend jaar omdat de parochie in 
december opgericht is. Op 1 januari 2017 is de parochie samengevoegd met 
die van Barger Compascuum, Zwartemeer en Klazienaveen (nu locaties) 
tot 1 parochie Maria Hertogin van Drenthe.              Herry Thole, parochiaan. 
 

TAXIPASTORAAT 
 

Ik ben vandaag op een mooi zonnige zondag in dienst van Qbuzz als chauffeur 

van één van hun 8 persoonsbusjes. Ik heb lijn 59 die vanaf Emmen, via 

Klijndijk, Odoorn, Borger, Drouwen, Gasselte naar Gieten slingert. Ook een 

mooie toeristische route voor op de fiets of motor. Het is vooral in Exloo lekker 

druk met toeristen vandaag. Maar ja met dit mooie weer is het natuurlijk ook 

altijd druk bij het pretpark Drouwenermond.  

Vanaf de halte Gieten staan er wel 12 

Ghanezen bij de halte. Veel kinderen maar ja, 

ik kan er maar 8 meenemen.  

Het mooie is dat ik een aparte knop heb om 

de schuifdeuren te openen, dus eerst maar 

communiceren via het raam, de helft loopt 

zonder mondkapjes dus daar begin ik eerst 

over en geef aan dat er maar 8 in kunnen. 

Hele discussie maar ik geef aan dat je niet mag staan, in Ghana misschien wel 

maar hier niet. Volgende bus komt pas over een half uur maar ja dat kan ik 

ook niet helpen. De vervoerder moet met mooi weer eigenlijk een 12 meter bus 

laten rijden maar ja, dat laat zich rooster technisch moeilijk op het eventuele 

mooie weer plannen. Ik doe maar een ‘volmelding’ bij Qbuzz, dan weten ze 

ervan. Ik heb er 8 meegenomen en die kunnen alvast naar het park.  

In Ees stapt er een jonge dame in die echt ff op haar praatstoel ging zitten. Dat 

vind ik altijd heerlijk als er meteen een spontane klik is. Ze vertelt me over haar 

baantje bij een Roompotvakantiepark in Ees. Ze is 21 zegt ze maar sinds haar 
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15e heeft ze al verschillende baantjes naast haar school en nu naast haar 

studie Toerisme. Ik zeg haar dat ze de juiste spirit heeft en dat ik het enorm 

waardeer dat er jongelui zijn die er zo in staan. Vaderlijk geef ik aan dat ik 12 

was toen ik al stond af te wassen bij de ijsboer en van mijn centjes de duurste 

Batavus van het dorp, en later een stereo kocht waar je zeer zuinig op was. 

Dat soort ervaringen daar heb ik nu 40 jaar later nog profijt van zeg ik. Dat 

beaamt ze volmondig. Ze geeft te kennen veel te praten, ik ken er nog één zeg 

ik….. Maar ze heeft ADHD en is licht autistisch. Ik lach en zeg ‘Hoe is het 

mogelijk twee tegelijk in een busje want ik heb het ook beiden.’ Ik vertel haar 

zonder medicijnen te zitten en dat ik me er in verdiept heb en zo ook weet hoe 

ik ermee om moet gaan. Vooral het onregelmatige werk van nu heeft me 

geleerd om mijn grenzen op te rekken. We stoppen bij een halte in Odoorn en 

vrolijk lachend stapt ze uit.  

‘Wat een fijne rit was dit, hoop u snel weer te treffen’. Weer een cadeautje, 

denk ik en zwaai haar uit. Mooi man. Ook heb ik nog even twee mensen aan 

de vooravond van de ‘Indian Summer’ naar Harlingen mogen brengen die nog 

even gaan genieten van een weekje Terschelling. Op de terugweg nog even 

een lichamelijk beperkte jongeman opgehaald die ik vaker in de taxi heb. Alle 

radioboxen achterin ingeschakeld, Nederlandstalige muziek op en knallen, 

beiden tranen van het lachen in de ogen. Supermooie dag!  

Alle goeds Harry Fecken 

KERSTMUSICAL 2020 
 

Zoals u in het vorige klaverblad al hebt kunnen lezen hebben de schapen al 

een bezoek bij de kerk gebracht. Ondertussen gaan de opnames van de 

Kerstmusical door en hebben we al verschillende spelers op de filmset gehad. 

Zoals ook in echte films blijven de opnames natuurlijk geheim tot de première 

en die staat gepland op 13 december. Natuurlijk volledig afhankelijk van de 

Corona ontwikkeling. Eén ding weten we 

zeker: Alle spelers zijn super enthousiast. 

Bijna wekelijks worden er opnames 

gemaakt in Emmer Compascuum en wijde 

omgeving want de koningen komen 

natuurlijk van ver. Het gaat een geweldige 

productie worden die heel bijzonder is dit 

jaar.  

We hopen dat er op 13 december nog 

steeds rond de 100 bezoekers in de kerk 

mogen. En we zijn aan het bekijken of we die dag meerdere voorstellingen 

kunnen plannen die ook nog Corona-proof zijn. We houden u op de hoogte en 

hopen dat u net zo enthousiast wordt als wij. 

Musical productieteam: Ina, Henk, Erik, Ans. 
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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 
 

Zondag 11 oktober  
Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Pastoor 
Middelkoop, Jan Koop en Lies Koop-Schepers en zoon Gerard Koop, Johan 
Bernard Cosse en Maria Margraretha Hoffard en zoon Bennie en schoonzoons 
Joop en Bennie, Martinus Prinsen en Maria Aleida Koop, Jan Berens, Sophia 
Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, overl. ouders 
Valke-Tholen, Toon Loves en Annie Loves-Tholen en overl. fam. Loves en 
Tholen, Lubertus Beukers en Maria Magretha Hemel en Johannes Hermannus 
Hemel en overl fam., Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhardus 
Albertus Plas, Alberta Agata Hendrikson-Germes, Anna Angela Menzen-
Kappen en overl. fam., Margaretha Apollonia Moorman-van Ommen, 
Johannes Cornelis van Oyen, Wilhelm Grol, Berendina Schiphouwer-Koops, 
Anna Gezina van Lent-Brinkman. 
 

Zaterdag 17 oktober 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, overl. 
ouders Heijnen-Wittendorp, Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der 
Werf-Tieben en Henk van der Werf, fam. Lambers-Menke en kinderen, Jan 
Roufs, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus Plas, 
overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, Anna Angela Menzen-Kappen en overl. 
fam., fam. Langen-Cosse en kinderen, Margaretha Apollonia Moorman-van 
Ommen, Johannes Cornelis van Oyen, Wilhelm Grol, Berendina Schiphouwer-
Koops, Anna Gezina van Lent-Brinkman. 
 

Zondag 25 oktober 
Maria Catharina Speller-Siekman, Jo en Grietje Wesseling- van Os en zoon 
Benny, overl. ouders Heijnen- Wittendorp, Sophia Maria Magdalena van der 
Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-
Peters, Gerhardus Albertus Plas, Wilhelm Grol, Berendina Schiphouwer-
Koops, Anna Gezina van Lent-Brinkman. 
 

Zaterdag 31 oktober                                                                   Allerheiligen 
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Mannus 
Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Pastoor Middelkoop, 
Herman Heinrich Cosse en Helena Cosse-Koop, Pastoor Swart, overl. ouders 
Heijnen-Wittendorp, Harm Kolmer, overl. ouders Muller-Wesseling, Sophia 
Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Jan Roufs, 
overl. ouders Valke-Tholen, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, 
Gerhardus Albertus Plas, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, overl. ouders 
Veringa-Kolmer, fam. Wittendorp-Kloppenburg, Wilhelm Grol, Berendina 
Schiphouwer-Koops, Anna Gezina van Lent-Brinkman. 
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Zondag 1 november 15.30 uur                              Allerheiligen/ Allerzielen 
Jan Koop en Lies Koop-Schepers en zoon Gerard Koop, Marie Kloppenburg 
en overl. fam., Martinus Prinsen en Maria Aleida Koop, overl. ouders Tenfelde-
Prinsen en overl. kinderen, Joop Wübkes, overl. ouders Velt-Honig, overl. 
ouders Wübkes-Lange, Johannes Bernardus Kolmer en Margaretha Aleida 
Kolmer-Kramer, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Wilhelm Grol, 
Berendina Schiphouwer-Koops, Anna Gezina van Lent-Brinkman. 
 

Zondag 08 november 
Herman Heinrich Tappel, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en 
Henk van der Werf, overl. ouders Bruins-Arling, Wilhelm Grol, Berendina 
Schiphouwer-Koops, Anna Gezina van Lent - Brinkman, Bennie Heidotting en 
Griet Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus Plas.  
 

OUDERENVIERING  
 

Op dinsdag 03 november 
is er om 14.30 uur in de Dillehof voor de 
bewoners van de Dillehof en de Melde een  
viering.  

U bent van harte welkom. 

CONTACTMIDDAG voor OUDEREN 
 

Dinsdag 20 oktober 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. 
Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer, dan kunt u contact opnemen 
met mij via tel: 0591-317060. 

Iedereen is welkom! 
Leo Mensen 

BERICHT VAN DE SCHOLEN 
 

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

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

 

FELICITATIES 
 

 
Wij willen allen die de komende periode iets te 

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

05 okt t/m 11 okt A. Peters 0591-313627 
12 okt t/m 18 okt J. Lohuis 0591-313286 
19 okt t/m 25 okt H. Beukers 0591-315725 
26 okt t/m 01 nov A. Peters 0591-313627 
02 nov t/m 08 nov J. Lohuis 0591-313286 
09 nov t/m 15 nov H. Beukers 0591-315725 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

za. 10 okt G. Többen 0591-317515 
za. 17 okt G. Timmerman 0591-317726 
zo. 25 okt A. Heijnen 0591-315653 
za. 31 okt B. Menzen 0591-316132 
zo. 01 nov A. Verdel 0591-312976 
zo. 08 nov G. Többen 0591-317515 
  

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
 

Datum Tijd Gelegenheid 
di 27 okt 19.00 uur Redactie Klaverblad 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden                                      02 sept  

                                 Johannes Cornelis van Oyen 
                                            95 jaar, Veltmanstichting 
05 sept  

Margaretrha Apollonia Moorman-van Ommen 
96 jaar, Dillehof                                                                                     
                                                                                                              11 sept 

                                                                                                  Wilhelm Grol  
                                                                                                  88 jaar, Dillehof 
15 sept 

Berendina Schiphouwer-Koops 
88 jaar, Horizon 14                                                                                
                                                                                                               18 sept 

                                                           Anna Gezina van Lent-Brinkman 
                                                                                                  95 jaar, Dillehof 
 

 KAARTEN  
 

 
                             Voorlopig 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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LECTOREN - ACOLIETEN EN ORGANISTEN/CANTOR 
 

Datum Lector Acoliet Orgel/Cantor 
zo 11 okt S. Karstenberg H. Slip H. v. Os 
za 17 okt G. Drent J. Lohuis H. v. Os 
zo 25 okt B. Menzen R. Harmes H. v. Os 
za 31 okt G. Lambers H. Maatje Marc 
zo 01 nov Omzien   
zo 08 nov S. Karstenberg H. Slip H. v. Os 
za 14 nov G. Drent J. Lohuis Marc 
zo 22 nov B. Menzen R. Harmes H. v. Os 
 

De donderdagavond vieringen is Simon acoliet en lector.  
Daarbij Henk of Marc organist. 
 

Als je niet kunt dan graag een ander regelen of doorgeven aan Simon of Albert. 
Simon:  06-40042474 
Albert:   06-44720966 

 

ALLERZIELEN 
 

 
 

Zondagmiddag 1 november 2020 om 15.30 uur is er in onze kerk een 
gebedsviering waarvoor u allen wordt uitgenodigd om de parochianen die ons 
in het achterliggend jaar zijn ontvallen te gedenken. Biddend zullen hun namen 
worden genoemd en ontsteken een kaars als teken dat wij over de grens van 
de dood met onze dierbare overledenen verbonden zijn, als teken dat zij 
mogen leven in het Eeuwig Licht van God. 
 

Aangezien het aantal plaatsen in de kerk gering is i.v.m. corona moet u 
zich aanmelden via de kerktelefoon van de H. Henricus 06-57658994.  
 
Familie die het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren krijgen een 
uitnodiging thuisgestuurd met hierin een telefoonnummer van de leden 
van de werkgroep. Via dat nummer kunnen jullie je aanmelden. 
 
De werkgroep “Omzien naar Elkaar en de Avondwake groep´ gaan voor in 
deze dienst. 
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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



Pagina | 38  Klazienaveen Klaverblad 
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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 
 

Zaterdag 10 oktober 

Lies Peters-Heidotting, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman, 
Joop Lambers.  
 

Zondag 18 oktober   

Harm en Annie Heidotting-Peters, ouders Immink-Kolmer en zonen Geert en 
Harrie, Willem Strijker, Maria Lambers-Oortmann, mevr. Sandten Suelman, 
ouders Schulte-Peters, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman.  
 

Zaterdag 24 oktober                      

Ouders Siebers-Siebum en zoon Herman.  
 

Zondag 01 november                        Allerheiligen 

Pa en ma Post.  
 

Maandag 02 november                    om 19.00 uur Allerzielen 

Sientje Kolmer-Heidotting, Harm en Annie Heidotting-Peters, Gerrit en Triena 
Louwes, pa en ma Fühler-Bernsen, Gré Schoonbeek-Lambers, Willem en Tiny 
Wolken, Hennie en Lies Bruins-Linneman, Bennie en Sientje Bruins, ouders 
Tieck-Rocks en kinderen, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman, Lies 
Peters-Heidotting, ouders Borghuis-Peters, ouders Schwieters-Schepers.  
 

Zaterdag 07 november 

Mia Santing-Abeln, Johannes Hendrikus Prenger en Theresia Euphemia 
Prenger-Linneman, ouders Linneman-Heine, ouders Prenger-Tapper, ouders 
Siebers-Siebum en zoon Herman, Lies Peters-Heidotting, ouders Lambers-
Roufs. 
 

OUDERENVIERING WOENSDAG 28 OKTOBER 
 

Woensdag 28 oktober is iedereen is van harte welkom. 
Na afloop gezellig samen koffie-/ thee drinken 

 

Wij verzoeken u zich voor deze viering op te geven 
Locatie telefoon: 06-57656702 

 

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

DE BANIER 
 

  Vrijdag 20 november OUD PAPIER 
  staat er weer een container voor oud 
 papier bij de basisschool De Banier,  

De Blokken 16 
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KOSTER VAN DE WEEK 
 

 t/m 11 okt Tiny Smit 0591-31 34 72 
12 okt t/m 18 okt Jan Siebers 0591-31 32 82 
19 okt t/m 25 okt Jan Knol 0591-31 65 78 
26 okt t/m 01 nov Tiny Smit 0591-31 34 72 
02 nov t/m 08 nov Jan Siebers 0591-31 32 82 
09 nov t/m 15 nov Jan Knol 0591-31 65 78 
 

ACOLIETEN 
 

 10 okt Marianne Keurs 
18 okt Jan Siebers 
24 okt Bertha Heidotting 
01 nov Jan Siebers 
02 nov Omzien naar elkaar 
07 nov Marianne Keurs 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Datum Tijd Naam 
15 okt 19.30 uur Vergadering locatieraad 
19 tot 28 okt De Banier Kleding inzamelen 
03 nov 19.30 uur BANIER/Vergadering ouderenvereniging 
05 nov 19.30 uur Vergadering locatieraad 

 

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 

BLOEMVERSIERING 

 

LECTOREN en KOREN 

10 okt Truus Falke 
18 okt Annie Bartels 
24 okt Bertha Heidotting 
01 nov Jan Siebers 
02 nov Omzien naar elkaar 
07 nov Truus Falke 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 

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

 

                     aandacht voor nabestaanden   
 

          Contactpersoon: Minie Snippe  tel: 0591-314063 

LOCATIERAAD ZWARTEMEER 
 

Er liggen tijdschriften in de kast in het parochiezaaltje. Tijdschriften zoals Flair, 
Mijn geheim, Story enz. Ze kosten € 1,00 per stuk. De opbrengst is voor 
onderhoud van de kerk. 
 

Omdat er nogal behoefte is om gezamenlijk koffie te drinken en om de sociale 
contacten, hebben wij besloten om 1x in de maand na de eucharistie te gaan 
koffiedrinken. 
 

Voor de vieringen met Allerzielen en Kerstmis is het noodzakelijk om je aan te 
melden via de locatietelefoon 06-57656702. We verwachten dat veel mensen 
deze vieringen willen bezoeken en door u aan te melden weet u zeker of er 
plaats voor u is.    

Locatieraad 
 

KINDERKOOR YAËLA 
 

Wie zijn wij en waarom zingen we in het koor? 
Yaëla is het kinderkoor van de Maria hertogin van Drenthe parochie (locatie 
Zwartemeer) die in de huidige setting bestaat sinds augustus 2014 en houdt 
van zingen! Het is een kinderkoor die swingende liedjes ten gehore brengt. 
Yaëla’s motto is: ‘Zingen maakt blij!’  
 

De liedjes worden ondersteund met gebaren. Dit doen we omdat we de liedjes 
dan beter kunnen onthouden en we leren op deze manier ook verschillende 
woorden/ zinnen uit de Nederlandse gebarentaal. Daarnaast is zingen en 
bewegen ook nog eens goed voor onze ontwikkeling! 
 

Voor wie? 
Alle kinderen, van welke basisschool/ VO- school of dorp dan ook, met of 
zonder religieuze achtergrond, die graag bij ons koor zouden willen, zijn van 
harte welkom!  
 

Waaruit bestaat het kinderkoor? 
Ons koor bestaat momenteel uit zes enthousiaste leden. Dat zijn er te weinig 
en we zouden dan ook dolgraag meer nieuwe leden willen zodat we door 
kunnen! 
 
 
 

 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
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Wat kost het en wanneer repeteren we? 
Lid zijn van het kinderkoor kost niets, wel verwacht ik inzet en enthousiasme 
van de kinderen. We repeteren op maandagavond van 18.30-19.15 uur in de 
RK kerk te Zwartemeer (m.u.v. schoolvakanties en de week waarin de 
wandel4daagse wordt gehouden). 
Wil je liever eerst een keer komen kijken en luisteren, dan mag dat natuurlijk 
ook. Kom dan gerust langs op een maandagavond! Papa en/of mama mag 
dan ook gerust blijven om te kijken/ luisteren naar hun kind(eren). 
 

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

AANMELDEN RECHTHEBBENDEN 
 

Sinds donderdag 10 september kunnen rechthebbenden zich aanmelden in de 
parochiezaal. Nu zult zich misschien afvragen waarom.  Allereerst omdat u 
waarschijnlijk een grafbrief van de parochie Antonius van Padua heeft en deze 
bestaat niet meer. Daarnaast gebruiken we dit meteen om onze administratie 
weer helemaal te controleren. We hebben al gemerkt dat rechthebbende soms 
al overleden zijn, anderen zijn verhuisd en soms hebben wij gegevens niet 
goed in onze administratie staan. Met uw hulp kunnen we dit goed regelen. 
 

Als u donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur komt, wordt u door iemand 
van de locatieraad opgevangen. U krijgt een kopje koffie of thee aangeboden. 
Zodra u aan de beurt bent, zoeken we samen met u het juiste graf of de juiste 
graven op en controleren we de gegevens. Als het grafrecht nog loopt, krijgt u, 
als u het formulier heeft ingevuld en ondertekend zo snel mogelijk de nieuwe 
grafakte thuis in de brievenbus. 
 

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 
 

Viering van Allerzielen 
Op 2 november is er in onze kerk de jaarlijkse viering van 
Allerzielen, waarin we in het bijzonder hen gedenken die ons 
het afgelopen jaar zijn ontvallen. We doen dat door het noemen 
van hun naam tijdens de viering in de kerk en het opsteken van 

een gedachteniskaars, welke kaars aan het eind van de dienst wordt 
overhandigd aan de nabestaanden van de overledene. Na afloop van de 
viering in de kerk wordt de dienst voortgezet op ons parochiekerkhof. U krijgt 
daar een lichtje aangeboden die u op de gedenksteen van de overledene kunt 
plaatsen of op de gedenksteen van iemand anders die u heel dierbaar was. 

Richtlijnen voor de viering van Allerzielen 
Iedereen die wil deelnemen aan de viering van Allerzielen dient zich van te 
voren aan te melden. U kunt dit doen via de aanmeldtelefoon van onze locatie. 

mailto:mirellapetersburmann@hotmail.com


Pagina | 44  Zwartemeer Klaverblad 

Het nummer is: 06 57656702. Als u zich aanmeldt dient u op te geven of u 
alleen komt of met meerdere personen en ook graag uw telefoonnummer 
doorgeven. De familie van de overledenen van het afgelopen jaar, 1 november 
2019 tot 1 november 2020, krijgen voorrang bij het toewijzen van zitplaatsen. 
Daarom is het van belang dat u ook uw telefoonnummer doorgeeft bij het 
aanmelden, zodat bij overtekening mensen kunnen worden afgebeld. Voor de 
overige gasten is het zo dat degenen die zich het eerst hebben aangemeld ook 
als eerste in aanmerking komen voor een zitplaats in de kerk. Mocht er 
onverhoopt voor u geen plek meer zijn in de kerk dan kunt u wel deelnemen 
aan het vervolg van de dienst op het kerkhof. De viering in de kerk begint om 
19.00 uur en die op het kerkhof rond 20.00 uur. 

Ontstaan van Allerzielen 
De traditie van Allerzielen stamt voor zover bekend uit de abdij van Cluny , een 
plaatsje boven Lyon in Frankrijk, waar abt Odilo in 998 bepaalde dat alle met 
Cluny verbonden kloosters op de dag na Allerheiligen, de gestorvenen op een 
bijzonder liturgische wijze moesten herdenken. In de 14e eeuw werd het een 
algemene herdenking in de RK kerk. Tijdens het concilie van Trente ( 1545-
1563 ) werd de geloofsleer vastgesteld dat er een vagevuur is en dat de 
overleden gelovigen daar door de gelovigen op aarde konden worden 
geholpen. Ik kan me nog uit mijn jeugd herinneren dat je na het bidden van vijf 
Onze Vaders en vijf Wees Gegroetjes weer een zieltje uit het vagevuur had 
verlost. En thuis werd je dan gevraagd hoeveel zielen je uit het vagevuur had 
verlost. Over de vaststelling van de gedenkdag op 2 november wordt de band 
van deze herdenking met Allerheiligen beklemtoond. Zo wordt benadrukt dat 
Gods volk, zowel zij die reeds in het aangezicht van God leven (de heiligen) 
als zij die nog onderweg zijn naar de eeuwige zaligheid, één gemeenschap 
wordt. 
 

Viering op het kerkhof 
Bij de ingang van het kerkhof staat iemand die u een 
lichtje aanbiedt die u aan het eind van de viering op het 
kerkhof, op de gedenksteen van uw dierbare of iemand 
anders kunt plaatsen. De beheerder van het kerkhof 
zorgt er voor dat het kerkhof goed is verlicht, zodat u 
zich veilig op de paden van het kerkhof kunt bewegen. 

Gedenken van overledenen door kinderen basisschool?? 
In bepaalde Europese landen en vooral in Midden en Zuid-Amerika wordt veel 
aandacht geschonken aan de overledenen bij de viering van Allerzielen. Dat 
ligt meer vast in hun cultuur. Bij ons is dat wat minder. Ik zou het persoonlijk 
heel fijn vinden als de leerlingen van de twee hoogste groepen van onze 
basisschool een graf op ons kerkhof zouden adopteren. Ze zouden zich dan 
moeten verdiepen in het leven en welzijn van de overledene en dit op schrift 
zetten. Bij de viering van Allerzielen kunnen ze hun eerbetoon aan de 
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overleden die zij hebben geadopteerd dan neerleggen op het graf van die 
overledene, tezamen met het lichtje. Of wat nog mooier is hun eerbetoon 
overhandigen aan een familielid van de overledene. Op deze wijze leren 
kinderen ook beter om te gaan met de dood van een medemens en we 
betrekken kinderen ook meer bij onze kerkgemeenschap. 

Werkgroep onderhoud kerkhof 
De groep vrijwilligers die op twee ochtenden in de week ons kerkhof 
onderhoudt is de laatste tijd sterk uitgedund. Dat heeft soms te maken met de 
zorg voor een partner of familielid of om andere persoonlijke redenen. Maar 
het zou mooi zijn als zich weer een aantal vrijwilligers zouden aanmelden voor 
ofwel de maandagmorgen of de donderdagmorgen. U kunt zich aanmelden bij 
Gerben Veltrop. Jammer is ook dat Henk (Robbie) Tieck door gezondheid niet 
langer kan assisteren bij het graf delven en het ruimen. De werkgroep is nog 
wel steeds welkom in zijn werkschuur om lekker samen een kop koffie te 
kunnen drinken en even samen te kletsen. Henk bedankt voor je inzet. En wie 
meldt zich aan als opvolger van Henk voor het delven van de graven? 

Misintenties Allerzielen 
U kunt tot en met 1 november uw intentie opgeven voor de viering van 
Allerzielen. De opgave kan op het parochiebureau op dinsdagavond of bij de 
koster tijdens de weekendviering. 
 

Inzamelingsactie in Emmer- Compascuum 
In de vorige editie van het Klaverblad heeft u kunnen lezen dat er in Emmer- 
Compascuum een actie is gehouden voor financiële ondersteuning van hun 
locatie. De actie onder de mooie naam Hart voor Willehad bracht € 4.013,50 
op. Een geweldig mooi resultaat. Maar zouden wij in Zwartemeer ook niet 
Antonius van Padua een warm hart kunnen toebrengen. Laten we het gewoon 
gaan proberen door een bijdrage over te maken op bankrekening NL 81 RABO 
0330 6858 56 met vermelding van hart voor Antonius. 
 

Stille mis 
De vorige keer heb ik iets verteld over de stille missen tijdens met name kerst. 
Mijn vrouw vertelde mij dat ze vroeger op het kinderkoor was in Klazienaveen. 
En dan moest er in de kerstnacht tijdens de drie opvolgende missen worden 
gezongen en ook 's middags in het lof. Ze moest dan om vier uur opstaan om 
op tijd in de kerk te zijn. Maar tot overmaat van ramp zei haar vader die haar 
wekte dat hij zich een beetje had verslapen en dat ze haast moest maken om 
op tijd in de kerk te zijn. Het eerste wat bij haar opkwam was: "Oh jee, dan krijg 
ik vanmiddag geen zak patat na afloop van het lof, als ik te laat ben". Maar het 
kwam allemaal goed en de patat smaakte heerlijk. 
Tot slot weer zoals gebruikelijk een spreuk of gezegde als slot. Ditmaal van 
een onbekende auteur. 
 

"Zorgen moet je doen en niet maken".                   JS 
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Kindervragen aan de bisschop 
 

 Op 24 augustus was ik te gast op de Sint-Henricusschool 
te Klazienaveen voor de viering van het 100-jarig bestaan. 
Het is een van de scholen voor bijzonder onderwijs. In 1917 
kwam er een einde aan de jarenlange schoolstrijd en werd 
het bijzonder onderwijs, zoals ook het openbaar onderwijs, 
door de staat bekostigd. Vanaf die tijd werden er in ons 

land tal van r.-k. scholen opgericht. In 1920 was dat de Sint-Henricusschool in 
het Drentse Klazienaveen, een mooie school pal tegenover de parochiekerk.  
 

We hadden een korte woordviering in de kerk, maar wat het meeste indruk op 
me heeft gemaakt waren de bezoekjes in alle klassen. Ik kwam voor deze 
gelegenheid in vol ornaat: met toog, paarse sjerp en paarse solideo. De 
leerlingen mochten vragen stellen. En dat deden ze vol overgave! “Waarom 
hebt u dat petje op? Waait het nooit af?” “Hoe oud was Jezus toen Hij dood 
ging?” Voor die laatste vraag kon ik ze wijzen op het aantal knoopjes van mijn 
bisschopstoog: 33 precies. Het klopt echt! Een mooie teloefening.  
 

Er waren ook serieuze vragen: “Waarom stierf Jezus aan het kruis?” en “Wie 
heeft Jezus vermoord?” Diepgaande kwesties worden dan aangesneden, 
waar niet kort een antwoord op te geven is. Er hoort een verhaal bij. 
Geloofsmysteries communiceren vraagt een eigen aanpak. Ik realiseerde me  
wel dat op deze theologische vragen – want dat zijn het in feite –  vroeg of 
laat een bevredigend antwoord moet komen, anders ben ik bang dat de 
vragensteller op den duur afhaakt. Ik hoop dat de juf of de ouders het lukt. Bij 
een ander fundamenteel vraagstuk “Waarom is er de duivel?” heb ik er iets 
tegenover gesteld: “Met de duivel moet je je niet bezig houden. Richt je 
vooral op het goede.”  
 

Er waren ook andere, meer persoonlijke vragen: “Waarom wilde u bisschop 
worden?” “Hebt u altijd pastoor willen worden of hebt u eerst iets anders 
gedaan?” Dan kon ik iets over mezelf vertellen, zodat de leerlingen zich een 
concreet beeld kunnen vormen van een bisschop. Hij is ook een gewoon mens, 
maar met een grote verantwoordelijkheid. In ieder geval kennen ze er nu één 
van, want hij is persoonlijk in de klas geweest. Kinderen zijn nieuwsgierig en 
ontvankelijk. Ze zullen het bezoek niet gauw vergeten. Ik ook niet. 
 

+ Ron van den Hout bisschop van Groningen – Leeuwarden 

COLUMN VAN DE BISSCHOP 



 

Klaverblad  Bisdomnieuws Pagina | 47 

 

Pastoor Bernard Buit heeft na 17 jaar zijn werkzaamheden voor de diocesane 
Werkgroep Partnerverlies beëindigd. Zijn voorzitterschap van de werkgroep is 
overgenomen door pastoraal werker Wiebe Mulder (formeel per 1 september 
2020). Door de corona maatregelen is ook dit najaar helaas geen gelegenheid 
om de traditionele Ontmoetingsdag van de Werkgroep Partnerverlies te 
organiseren. Een spijtige zaak nu dit in het voorjaar jl. ook al het geval was. 
Zodra het weer mogelijk is start de werkgroep de organisatie van de 
eerstvolgende Ontmoetingsdag.  U hoort van ons!   
 

Namens de Werkgroep Partnerverlies,  
Wiebe Mulder, pastoraal werker parochie Emmaüs 

Contact:  Wiebe Mulder, tel:  0514-602163 en e-mail: whmmulder@live.nl 
 

 

Voor wie? Voor jonge mensen tussen 18 en 35 jaar. Het zijn jonge mensen 
met heel uiteenlopende achtergronden. Het zijn jonge mensen zoals jij!  
 

Waar? In het gastenverblijf van het klooster te Thuine (D), net over de grens 
bij Twente. Het gastenhuis is meer dan groot genoeg om ruimschoots aan alle 
corona veiligheidsvoorschriften te voldoen.  
 

Door wie? Het weekend wordt georganiseerd door het bisdom Groningen-
Leeuwarden maar staat open voor deelnemers uit alle Nederlandse 
bisdommen. 
 

Wanneer? Van vrijdagavond 16 tot en met zondagmiddag 18 oktober a.s.  
 

Wie gaan er een getuigenis geven?  Een 'blauwe zuster' over haar roeping 
tot het religieuze leven. Gerrie Conen over zijn roeping tot het huwelijk en het 
katholiek opvoeden van zijn kinderen. Jolanda en Sander Hof over hun roeping 
om van protestant katholiek te worden. Sander Hof over zijn roeping tot het 
permanent diaconaat. Vanzelfsprekend kun je Mgr. Van den Hout, de bisschop 
van Groningen-Leeuwarden, en pastoor Tjepkema ook aanspreken op hun 
roeping tot het priesterschap.  
 

Kosten: Er wordt een vrijwillige bijdrage van 40 Euro per persoon gevraagd. 
 

Opgave: - Je kunt je tot 1 oktober 2020 opgeven bij: 
pastoor Tjitze Titus Tjepkema (Coevorden) 
email: tjepk090@planet.nl 
tel: 06 – 11 273 673 

 
 

BERICHT DIOCESANE WERKGROEP PARTNERVERLIES 

KOM NAAR HET ROEPINGENWEEKEND 2020 ! 

mailto:whmmulder@live.nl
mailto:email:%20tjepk090@planet.nl


 

 

Tot elkaar 
 

Wie zich over buigt 
tot de ander, 

is niet neerbuigend 
maar reikt naar 
het niveau dat 
die ander heeft. 

Komt op 
gelijke hoogte, 

staat op 
het zelfde niveau. 

Wil zelf 
gelijkwaardig zijn 

 

Wie het gezicht 
tot de ander 

opheft en kijkt 
in z’n ogen, 
op zoek gaat 

naar de spiegels 
van de ziel, 

ontmoet de ander, 
ontdekt z’n niveau. 

Wordt geraakt, 
wil ook 

gelijkwaardig zijn 
 
 
 

Uit: Er is altijd meer van Hans van Riel  


