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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 27 november 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. 10 

Loopt van 19 december 2020 t/m 22 januari 2021 

 

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. 
 

MONDKAPJES 
U dient op bewegingsmomenten in de kerk een mondkapje te dragen. 

• Bij binnenkomst van de kerk. 

• Bij de gang ter communie. 

• Bij het verlaten van de kerk. 
Als u in de bank zit mag het kapje af. 
 

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.  
 
 

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER 
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DIENST VAN HET WOORD  

• Bij het drievoudig kruisteken vóór het evangelie wordt het lichaam niet 
aangeraakt.  

 

DIENST VAN HET ALTAAR  
•  Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.  
 

H. COMMUNIE UITREIKING  
•  U houdt anderhalve meter afstand van elkaar.  
•  U dient voor het ontvangen van de H. Hostie  

uw handen te reinigen.  
•  Kinderen die niet communiceren worden zonder  

aanraking gezegend op anderhalve meter afstand.  
•  Wilt u de H. Hostie niet met de hand aanraken, dan kan een eigen 

‘corporale’ meegebracht worden op de hand en zo de H. Hostie naar de 
mond gebracht worden. Bij een corporale kunt u denken aan een kleine 
schone witte zakdoek.  

 

COLLECTE  
•  U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus op een tafel bij de 

uitgang of via een bankoverschrijving. 
 

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. 
 

Oktober 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 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 
dag 21 & 22 november Christus Koning 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 
dag 28 & 29 november 1e zondag van Advent tijd 
zaterdag Klazienaveen Pastoor Okonek 19.00 
 Emmer-Compas Pastor Mielnik 19.00 
zondag Barger-Compas Pastoor Okonek 09.30 
 Zwartemeer Pastor Mielnik  10.00 
dag 5 & 6 december 2e zondag van Advent tijd 
zaterdag Zwartemeer Pastoor Okonek 19.00 
 Barger-Compas DoP 19.00 
zondag Klazienaveen DoP 09.30 
 Emmer-Compas Pastoor Okonek 10.00 

 Klazienaveen 
Pastoor Okonek 
Poolse viering 

14.00 
    

dag 12 & 13 december 3e zondag van Advent tijd 
zaterdag Klazienaveen Pastor Mielnik 19.00 
 Emmer-Compas  DoP 19.00 
zondag Barger-Compas Pastor Mielnik 09.30 
 Zwartemeer  DoP       10.00 
    

 

 

   

dag 19 & 20 december 4e zondag van Advent  
met boeteviering 

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 
 
    
 

VIERINGEN OP DE LOCATIES 
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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 

25 nov Zwartemeer Kerk Pastor Mielnik 14.00 

01 dec Emmer-Compas Kerk  Pastoor Okonek 14.00 

10 dec Barger-Compas Kerk Pastor Mielnik 14.00 

15 dec Klazienaveen Kerk Pastor Mielnik 14.00 

23 dec Zwartemeer 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 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. 
 

COMMUNIE THUIS 
 

Het is weer mogelijk om de Communie thuis te ontvangen, maar u dient 
hiervoor wel contact op te nemen met één van de Pastores. 
 

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

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. 

 

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. 
 

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN 

Week 46 09 nov t/m 15 nov Pastoor Okonek 

Week 47 16 nov t/m 22 nov Pastor Mielnik 

Week 48 23 nov t/m 29 nov Pastor Mielnik 

Week 49 30 nov t/m 06 dec Pastoor Okonek 

Week 50 07 dec t/m 13 dec Pastoor Okonek 

Week 51 14 dec t/m 20 dec Pastor Mielnik 

Week 52 21 dec t/m 27 dec 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. 
 

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 
 

 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 
  

 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Op 25 oktober is gedoopt      Abel Marten Hender Rolfers 

                          Abel  
                                     zoontje van Jan Willem Rolfers en Jessica Goris 
                            Abel werd gedoopt in de St. Joseph kerk te Barger-Compas. 
 

We wensen de familie Gods zegen en veel geluk. 
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WOORD VAN DE PASTOOR 
 

Beste parochianen, 
 

Tijdens de Allerheiligen- en Allerzielenvieringen in onze parochiekerken op 1 en 
2 november, hebben we samen stilgestaan bij alle overledenen en in het 
bijzonder bij onze overleden medeparochianen die ons in het afgelopen jaar 
vanaf 2 november 2019 zijn ontvallen. Jammer genoeg  was het aantal 
parochianen door de heersende Covid-19 pandemie per viering beperkt tot 30 
personen, daarom konden wij helaas maar 2 personen per familie uitnodigen in 
de viering aanwezig te zijn. Ik begrijp de teleurstelling van sommige 
parochianen,  maar ook onze parochie hoort zich te houden aan de RIVM-
voorschriften en bisschoppelijke richtlijnen.   
Daarom......hoopte ik op meer begrip. 
Het went maar niet, deze coronatijd: als pastoor/priester wil ik mensen nabij 
zijn. Zelfs communie uitreiken gebeurt achter een scherm met pincet. Maar ik 
hoop dat we ooit weer gewoon kunnen vieren, en daar geloof ik in. Laten we 
met vertrouwen en geloof de toekomst tegemoet gaan.  

Pastoor Okonek 
 

WIJ ZIJN SAMEN ÉÉN FAMILIE – PAUS FRANCISCUS 
 

Begin oktober heeft paus Franciscus een nieuwe encycliek gepresenteerd 
die als titel heeft   ‘Fratelli Tutti’ “We zijn samen één familie!” Terwijl we 
proberen uit de wereldwijde crisis als gevolg van de coronapandemie te komen, 
heeft paus Franciscus een aantal belangrijke gedachten met ons gedeeld over 
hoe we dit zouden kunnen doen. Ook herinnert hij ons eraan dat niemand van 
ons veilig zal zijn, als we niet allemaal veilig zijn. 
 

 
Dit is niet de eerste keer dat de paus heeft gesproken over onze onderlinge 
verbondenheid en verantwoordelijkheid jegens elkaar als één menselijke familie 
die een gemeenschappelijk huis deelt. “Alleen samen kunnen we deze 
gekwetste wereld genezen.” 
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Onderlinge verbondenheid 
Tijdens de covid-19 pandemie is paus Franciscus verder gegaan met het 
uitwerken van deze gedachten van onderlinge afhankelijkheid en onderlinge 
verbondenheid en de relatie tussen onze excessen, ons individualisme en ons 
nationalisme tegenover het lijden dat we om ons heen zagen. Alleen samen, 
zegt hij, kunnen we deze gekwetste wereld genezen. We kunnen uiteindelijk 
alleen sterker uit deze crisis komen door het bouwen van een cultuur van zorg, 
verantwoordelijkheid, harmonie, en van naar elkaar luisteren. Deze nieuwe brief 
aan de wereld spreekt van solidariteit en broederschap. De brief roept ons op 
om te denken in termen van universeel algemeen welzijn, om deel te nemen 
aan een economie die ‘een integraal onderdeel is van een politiek, sociaal, 
cultureel en populair programma’. 
 

Wie is onze naaste? 
De brief zet zijn reflecties voort over het verband tussen hoe we met de aarde 
en met elkaar omgaan, en radicaliseert het door ons steeds dichter bij onze 
eigen rol en verantwoordelijkheid te brengen in de manier waarop we met onze 
‘naaste’ omgaan. Wie is dan onze naaste?  
Hij stelt, verwijzend naar de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, dat het 
niet om de ander gaat. Het gaat over ons. Wij moeten de goede buren zijn. 
 

Stoppen met het bouwen van muren 
Paus Franciscus daagt ons uit om te stoppen met het bouwen van muren, van 
zelfbescherming, nationalisme en isolationisme. Hij roept de multilaterale 
instellingen op, politici, regeringen, maar ook individuen om een nieuw soort 
menselijke gemeenschap te vormen. Hij nodigt ons uit om onszelf toe te staan 
om open te staan voor de wereld om ons heen, omdat het in de rijkdom van 
onze diversiteit en de veelheid aan stemmen en ideeën is dat we vrede zullen 
opbouwen. 
Hij schuwt er niet voor terug om alle manieren te benoemen waarop we geen 
goede buren zijn geweest, geen broeders en zusters van andere naties, andere 
groepen en volkeren en van de uitgeslotenen in onze eigen samenlevingen. 
“Onnodige migratie moet worden voorkomen door concrete kansen te creëren 
om waardig te leven in de landen van herkomst. Maar tegelijkertijd moeten we 
het recht respecteren om elders een beter leven te zoeken.” 
 

Migranten en vluchtelingen 
In twee hoofdstukken gaat hij dieper in op migranten en vluchtelingen. Met hun 
leven ‘op het spel’, op de vlucht voor oorlog, vervolging, natuurrampen, 
gewetenloze handel, weggerukt uit hun gemeenschappen van herkomst, 
moeten migranten worden verwelkomd, beschermd, ondersteund en 
geïntegreerd. Onnodige migratie moet worden voorkomen, bevestigt de paus, 
door concrete kansen te creëren om waardig te leven in de landen van 
herkomst. Maar tegelijkertijd moeten we het recht respecteren om elders een 
beter leven te zoeken. 
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Daarbij wijst de paus op ‘onmisbare stappen, vooral in reactie op degenen die 
op de vlucht zijn voor ernstige humanitaire crises’: het makkelijker maken van 
het verlenen van visa; het openen van humanitaire corridors; initiatieven om 
huisvesting, veiligheid en essentiële diensten te verzekeren; mogelijkheden 
bieden voor werkgelegenheid en opleiding; gezinshereniging bevorderen; 
maatregelen om kinderen en jongeren te beschermen; om godsdienstvrijheid te 
garanderen en sociale inclusie te bevorderen. 
 

Volledig burgerschap 
We moeten denken en handelen als menselijke familie: we zijn aan elkaar 
gegeven en aan elkaar verbonden. De paus roept dan ook op om het concept 
van volledig burgerschap in de praktijk te brengen en om het discriminerende 
gebruik van de term minderheden te verwerpen. 
 

Liefde 
Eén woord komt telkens terug door de hele tekst heen. Liefde. Liefde voor onze 
naaste, liefde voor alle mensen, liefde voor cultuur, sociale liefde, politieke 
liefde, broederlijke liefde. 
Terwijl hij de donkere wolken 
benoemt die boven onze wereld 
hangen, deelt hij met ons hoe we 
ze kunnen laten verdwijnen en 
hoe we ons samen een nieuwe 
wereld kunnen voorstellen. De 
enige manier waarop dit kan en 
zal gebeuren, is als we ons hart 
openen en samen handelen voor 
 gerechtigheid, waardigheid, 
solidariteit en het 
gemeenschappelijke goed.                              
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Opnieuw hebben we te maken met het Coronavirus. We waren blij dat we weer 
“gewoon” naar de Kerk konden en nu is alles weer anders. We maken ons 
allemaal zorgen om de mensen rondom ons heen en 
elkaar nabij zijn is een uitdaging geworden.  
Toch weten we elkaar steeds beter te vinden op andere 
manieren. Denk maar aan de live uitzendingen vanuit 
de Kerk tijdens de eerste golf. Ook in de komende 
periode zullen er live uitzendingen zijn. In ieder geval 
zal de eucharistieviering van de 1e zondag van de 
Advent uitgezonden worden, maar mogelijk zullen er 
meerdere volgen. Het aantal hangt natuurlijk ook samen met de ontwikkelingen 
van het Coronavirus. Onze voorkeur (en wij hopen ook de uwe) gaat uit naar 
echt samenzijn en elkaar ontmoeten, al is het op anderhalve meter afstand. 
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COMMUNICATIE OVER VIERINGEN 

De corona besmettingen grijpen razendsnel om zich heen. Maatregelen om 
het virus te beteugelen volgen elkaar in snel tempo op. Zo snel dat dit 
Klaverblad dat niet bij kan houden. 
Voor de Kerstdagen hebben we een aantal vieringen gepland zoals u elders in 
dit Klaverblad kunt lezen. We willen graag zoveel mogelijk parochianen de 
kans geven aan een Kerstviering deel te nemen. Maar niets is zeker.  
We proberen u zo goed en snel als mogelijk op de hoogte te houden van de 
actuele ontwikkelingen over de Kerst- en ook de andere vieringen. 
Kijk daarvoor regelmatig:  

• op de website van onze parochie www.mariahertoginvandrenthe.nl 

• op de Facebook pagina van onze Parochie 

• naar de berichten die we aanplakken bij of op de kerkdeur 

• op de MijnRKK app 

• in de regionale bladen/kranten. 
 

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.  
 

BEGRAAFPLAATSEN REGLEMENT 
 

Een uitvaart regelen is niet iets wat je regelmatig doet en als je het moet doen 
is het voor iemand, die je dierbaar is en dan wil je dat alles perfect verloopt. 
Maar eigenlijk weten we vaak maar weinig van wat er mogelijk is en wat daarvan 
de kosten zijn. We zullen u proberen wat beter op de hoogte te brengen. 
Daarom is het voor iedereen mogelijk om het reglement, dat voor al onze 
begraafplaatsen geldt, op te komen halen. In het reglement staan alle regels 

die er gelden op onze begraafplaatsen. 
Als u het reglement wil hebben, kunt u een mail sturen naar 
begraafplaatsen.mhvd@gmail.com of bellen naar de 
parochietelefoon (06- 517 515 92). In overleg met u kijken 
we dan wanneer u in de gelegenheid bent om het op te halen. 
Als u dan komt (op uw eigen locatie) dan is er iemand van de 
werkgroep Begraafplaatsen Financieel aanwezig. U kunt 
hem/haar dan gelijk uw vragen stellen. Mogelijk weten we 
dan niet alle antwoorden, maar dan komen we er op korte 
termijn bij u op terug. 

http://www.mariahertoginvandrenthe.nl/
https://www.youtube.com/channel/UC_jkcVd-5UBQCYevK01mFEQ
mailto:begraafplaatsen.mhvd@gmail.com
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MISSIECONCERT VOOR MISSIO 
 

Op vrijdag 23 oktober hebben wij ‘Jongeren van Maria, Hertogin van Drenthe’ 
via livestream het missieconcert uitgezonden. De bedoeling was om het vanuit 
de Willehaduskerk te Emmer Compascuum live uit te zenden, maar gezien de 
covid-19 maatregelen hebben alle deelnemers een thuisopname gemaakt van 
zijn of haar act. Dit is door Marco en Ron (MGA Sound Rentals en RH Sound) 
gemonteerd en uitgezonden via YouTube. Het was een groot succes ondanks 
enkele haperingen in het beeld. U kunt de livestream nog steeds terugkijken via 
YouTube op de pagina van Maria, Hertogin van Drenthe. 
 

Veel mensen hebben gekeken en er is ook een mooi bedrag gedoneerd. Ook 
de zelfgemaakte missie armbandjes die in de weken daarvoor zijn verkocht 
hebben bijgedragen aan een mooie opbrengst. Daarnaast zijn er nog cd’s te 
koop van één van de deelnemende groepen, zanggroep ‘Sayonara’ deze cd’s 
hebben zij geschonken en de opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan de 
missie. Het zijn 3 verschillende cd’s voor € 5,00. Deze worden verkocht in de 
Willehaduskerk voor en na de weekend vieringen en u kunt ze ook in voren 
bestellen via janiquedijck@gmail.com en dan afhalen voor of na de 
weekendvieringen in Emmer Compascuum. 
 

U kunt ook nu nog doneren aan stichting Missio. 
Maria , Hertogin van Drenthe 
Rek. nr.: NL 67 RABO 0104 3452 41 
O.V.V. Missieconcert 
 

Op dit moment hebben we een mooi 
bedrag van € 735,56 bij elkaar gekregen voor de Missio. Dank aan alle bedrijven 
die gesponsord hebben en iedereen voor hun donatie, maar natuurlijk ook de 
deelnemende groepen en jongeren die zich hiervoor ingezet hebben. 
 

Jongeren Maria, Hertogin van Drenthe 
 

KERKBIJDRAGE 
 

In 2019 hebben alle parochianen een brief gehad met de vraag of zij een 
bepaald bedrag jaarlijks aan de Kerk willen geven. Velen van u hebben daar 
positief op gereageerd. Een deel van u gaf aan dat u dat zelf over zou maken 

en een deel van u heeft ons gemachtigd. En hoewel u 
toestemming heeft gegeven voor een doorlopende 
machtiging hebben we vorig jaar iedereen persoonlijk 
bericht dat we ook in het komend jaar uw kerkbijdrage 
zullen innen. Dit jaar sturen we geen persoonlijke brief 
maar toch willen u laten weten dat we ook voor volgend 
jaar uitgaan van uw bijdrage. Wilt u het bedrag aanpassen 
of wilt u ons alsnog machtigen? Neem dan contact op door 
te mailen met boekhouding.mhvd@gmail.com of door te  
bellen met de parochietelefoon (06-517 515 92).  
 

mailto:janiquedijck@gmail.com
mailto:boekhouding.mhvd@gmail.com
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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: 
 

Zondag 15 november 
Anna Margaretha Kracht-Hölscher, Annie Hölscher-Arling, Jo Robben,  
Leida Koiter-Hartmann, ouders Hake-Cramer. 
 

Zaterdag 21 november                                                         Christus Koning 
Anna Margaretha Kracht-Hölscher, Annie Greve-Gepken, Jo Robben,  
Leida Koiter-Hartmann, ouders Hake-Cramer, vader Herman Heller. 
 

Zondag 29 November                 1e zondag Advent 
Anna Margaretha Kracht-Hölscher, Annie Greve-Gepken, Jo Robben,  
Leida Koiter-Hartmann, ouders Hake-Cramer. 
 

Zaterdag 5 December                 2e zondag Advent 
Anna Margaretha Kracht-Hölscher, Annie Greve-Gepken, Jo Robben,  
Leida Koiter-Hartmann, ouders Berends-Lippold, ouders Feringa-Hake, 
ouders Hake-Cramer, ouders Tubben-Keizer, Wim Wehkamp. 
 

Zondag 13 December                 3e zondag Advent 
Anna Margaretha Kracht-Hölscher, Herman Mencke, Jo Robben,  
Leida Koiter-Hartmann, ouders Hake-Cramer. 
 

BERICHTEN VAN DE VOM 
 

Vredesweek 2020 
 

Zondag 20 september was de themaviering van de 
vredesweek. In deze viering was er één collecte voor 
het werk van vredesorganisatie PAX. Deze heeft het 
bedrag van  € 57,20 opgebracht. 
 

VOM-groep 
 

KOSTERS 
 

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

OPROEP 
 

Voor locatie Barger-Compascuum, 
zijn we op zoek naar misdienaars en acolieten. 
 

Wie zou willen? 
 

Je kunt contact op nemen met: 
Marja Grummel  tel: 0591-348843 
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SCHOONMAAK KERK 
 

Omdat er maar een kleine groep schoonmaaksters is,is er besloten om eens 
in de vijf weken het gebouw schoon te maken. 
Onderstaande data zijn voorlopig ingepland op:  17dec 
 

Er is maar een kleine groep schoonmaaksters. Hebt u tijd en zin om eens in  
de 8 weken op donderdagmorgen een paar uurtjes te komen helpen, dan  
bent u van harte welkom. U kunt zich hiervoor aanmelden  
bij Lies Knol op de pastorie. (0591349051) 
 

VRIJWILLIGERS 
 

Om en in de kerk zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers. 
We zoeken ondermeer naar mannen/vrouwen die willen helpen met het 
onderhoud van de tuin en het kerkhof. 
Heeft u tijd over en wilt u zich nuttig maken dan kunt u zich opgeven bij het 
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 kennisenkring  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. 
 

FELICITATIES 

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

Van harte 

feliciteren 

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

Op zaterdag 21 november is de 2e collecte bestemd voor de Diocesane 
Jongerencollecte 

Warm bij u aanbevolen! 
 

VAN DE REDACTIE 
 

Wilt U uw misintenties voor de kerkstdagen teruglezen in het Klaverblad, 
geef deze dan op voor 2 december 2020 

Bij voorbaat dank. 
 

VAN DE LOCATIERAAD 
 

Het opknappen van het priesterkoor is bijna voltooid. Zowel aan de St. Joseph- 
als aan de H. Maria zijde is het priesterkoor verhoogd. Hierdoor is er extra 
ruimte op het priesterkoor gecreëerd. De vloerbedekking moet nog worden 
verwijderd en van een nieuw tapijt worden voorzien. 
 

Het koor kan dan ook straks hun liederen voor in de kerk ten gehore brengen. 
 

Wij danken in het bijzonder 
Jan Bruins 

Herman Wehkamp 
Bennie Rijfkogel 

dat het priesterkoor zo mooi is geworden. 

 

 
Wilt u af en toe ook wat van uw 

tijd besteden aan 
onze locatie St. Joseph, 

 

dan kunnen wij dat zeer zeker 
waarderen en zien we u graag 

op het locatiebureau op 
donderdagavond geopend  

van 18.30 tot 19.30 uur. 
of horen we dit via de 

telefoon 0591-349051, 
dan kunnen we kijken waar 

uw hulp nodig is. 
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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 
 

Zaterdag 14 november 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Maria Wilhelmina 
Wolthuis-Weghorst, Johan Herman Thole, Renk Kuper, Hennie en Riet 
Deiman-Dekkers, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-
Robben, Taeke Graafsma, Herman Heijnen. 
 
Zondag 22 november Christus Koning 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, fam. Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Albert en 
Herman Heijne,Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus Welling, 
ouders Welling-Fehrmann, Gré van Uem-Mensink, Henk Scheven, Taeke 
Graafsma, Herman Heijnen, Henk Sturre. 
 
Zaterdag 28 november                1e zondag van Advent 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno en Greet Timmer, Jan 
Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne-Wessel, overl. ouders Ellermann-
Schutte, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Hennie Bredek, Rika 
Harms-Schulte, Marlies Snuverink-Sturre, Taeke Graafsma, Herman Heijnen. 
 
Zondag 6 december                                                    2e zondag van Advent 
Greetje Schulte-Heller, Lucas Bolmer, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-
Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Theresa de Roo, Pastoor 
Franciscus Antonius Sturkenboom, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, 
Gerard Mensink, ouders de Vries-Twickler, Truus Over-Meijer, Hendrik Koop 
en Annie Koop-Schoemaker, ouders de Groot-Kaiser, Sien en Frits Behrendt-
Fischer en zus Anneke, Diny Hendriks, Willem en Herman Buurman, ouders 
Caspers-Hoezen, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Ina Mensen-
Ros, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, Geert Harm Thole, Herman 
Sturre, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, voor ouders van ongedoopt 
gestorven kinderen. 
 
Zaterdag 12 december                                               3e zondag van Advent 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, overl. ouders Teiken-Schulte 
en Ria Teiken, ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, Hennie en Riet 
Deiman-Dekkers, Johannes Teiken en Maria Judith Twickler, Geert Hendrik 
Mensen en Roelofje Mensen-Lange, Taeke Graafsma, Herman Heijnen. 
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LOCATIEBUREAU 

 
HET 

LOCATIEBUREAU 
IS OP ZATERDAG 
OPEN VAN 10.00 -

12.00 uur 
 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

Datum Misdienaar/acoliet Lector 

za 14 nov Rianne Hoesen Janique Dijck 

zo 22 nov Jo Ann Loves Harry/Diny 

za 28 nov Annemiek Bos Ria de Vries 

zo 06 dec Chantal Witteveen Janique Dijck 

za 12 dec Jan Heijnen/Willie Dijck Diny / Marianne Keurs  
 

KERKSCHOONMAAK 
 

Groep 1 14 dec t/m 18 dec 
 

BLOEMVERSIERING 
 

Gr 4 Lena Mencke 
Maureen Nie 

09 nov t/m 22 nov 
0591-349057 
0591-346365 

Gr 1 Siny Wilkens 
Magdalena 
Tiben 

23 nov t/m 06 dec 
0591-351081 
0591-353718 

Gr 2 Greetje Rengers 
Liezet Mouris 

07 dec t/m 20 dec 
0591-354229 
06-49417006 

 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 

 
Groep 2 23 nov t/m 27 nov 

Groep 3 07 dec t/m 11 dec 

KOSTER VAN DE WEEK 

ma 16 nov t/m zo 22 nov Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 23 nov t/m zo 29 nov René Berendsen 0591-353630 
ma 30 nov t/m zo 06 dec Diny de Roo 0591-351697 
ma 07 dec t/m zo 13 dec José Wessel 06-27369058 
ma 14 dec t/m zo 20 dec Margriet Ahlers 0591-354093 

November do 19 nov Tilda Heine 

 do 26 nov Christa Schut 

December  do 03 dec Tiny Hogenbirk 

 do 10 dec Tilda Heine 

 do 17 dec Christa Schut 
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Dinsdag 15 december. 17.00 uur 
Kerstavond met Kerstliederen en Kerstverhalen 
en gezellige broodmaaltijd 
Onder voorbehoud i.v.m. Corona!  
 

 

Rectificatie Klaverblad 7: Verhuisd 
Met excuus, J.H. Sulmann moet zijn:  
Dhr. H. H. Sulman is verhuisd van Molenstraat 7 in Emmen, 
naar Spoel 34, 7881 BK   
Emmer Compascuum.  

Wij wensen hem een goede tijd op dit nieuwe adres.  
******************************** 

Overleden 
Op 28 september is, overleden onze parochiaan  

Anna Aleida Thole-Heinen 
Op donderdag 1 oktober was er gelegenheid om afscheid te 
nemen en het register te tekenen.  
Op vrijdag 2 oktober was de gezongen uitvaartmis in onze 
kerk, waarna aansluitend de crematieplechtigheid in Emmen 
plaatsvond. 
 

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

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

 

J. Hoesen Hoofdkanaal OZ 54 7881CM EC 15-11-1944 

G.J. Wolthuis Kanaal B NZ 15 7881NN EC 15-11-1931 

M.A. Berends - Tubben Runde NZ 160 7881JL EC 19-11-1936 

M.T.M. Möller-Boerland Hoofdkanaal WZ 30 7881AB EC 20-11-1931 

J. Abeln J. Abelnstraat 2 7881AH EC 23-11-1935 

R. Ellermann Zr. Simpliciastraat 5 7881MN EC 26-11-1939 

H.G.J. Twickler Spil 32 7881BW EC 26-11-1933 

M.H. Wellen - Schulte Kloosterweg 10 7881LE EC 11-12-1939 
 

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. 

KVE 

FAMILIEBERICHTEN 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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VAN DE LOCATIERAAD… 
 

Er is weer een tijd ontstaan van afstand nemen uit liefde voor elkaar. Want we 
kunnen elkaar besmetten met het coronavirus. Maar afstand nemen betekent 
niet, dat we eenieder aan zijn- of haar lot moeten overlaten. Want net als bij 
de eerste golf, moeten we ook nu hier doorkomen door voor elkaar te zorgen. 
We hebben elkaar nodig. Een geest van verbondenheid, van leven voor vóór 
elkaar en mèt elkaar. 
 

Juist door de afstand die we moeten bewaren, beseffen we hoe belangrijk het 
is, om contact te houden met elkaar. We groeten elkaar nu wellicht intenser 
dat ooit. In de vieringen is de vredeswens uitbundiger dan voorheen. We 
bidden voor elkaar en vooral voor degenen, die het meest kwetsbaar zijn.  
We bemoedigen elkaar met een telefoontje, met een mail. Mensen delen hun 
verhaal en voelen dat het ook kan. Deze tijd nodigt ons uit om bewust te leven: 
afstand houden waar dat nodig is, handen wassen, mondkapje dragen, zoveel 
mogelijk thuisblijven. 
 

Het selfie-tijdperk is ineens iets uit de oude doos, want verstandige mensen 
plaatsen niet zichzelf in het middelpunt, maar houden voortdurend de ander in 
het oog en in het hart. Als we van deze tijd willen zijn, dan is de zorg om de 
ander ook deel van ons eigen welzijn. Er is gelukkig heel veel zorg en 
aandacht. Mensen die bewust omzien naar hun naaste en rekening houden 
met een ander. Niet alleen dichtbij maar ook veraf.  
De jongeren van onze parochie en van daarbuiten, lieten dat nog eens weer 
zien met het prachtige Missieconcert. Deze tijd brengt aan het licht, wat in 
mensen leeft en de vraag is dan: zijn we ons bewust dat ons leven, juist in 
deze tijd, meer dan ooit dat van anderen raakt? 
Wij worden met lege handen op weg gezet om goed voor elkaar te zorgen. 
 

Er komt een tijd dat we weer met velen mogen samenkomen, er komt een tijd 
dat we elkaar weer kunnen omarmen. Wat verlangen we daarnaar: 
om gewoon weer met een groep bij elkaar te kunnen komen om elkaar weer 
vast te kunnen houden, een hand, een knuffel te geven. 
Nabijheid is kostbaar, dat ervaren wij nu méér dan ooit.  
 

Toch blijft het advies: houdt afstand, maar blijf elkaar in gedachten ‘omarmen’. 
Schenk elkaar aandacht met een groet, een bemoedigend woord, een 
telefoontje, een kindertekening, of een bemoedigende mail.  
En bid voor elkaar. 
 

Mogen ook wij, parochianen van de St. Willehadus-gemeenschap, met een 
hart vol geloof en liefde elkaar door deze tijd dragen. Met aandacht en zorg, 
met vriendelijkheid en mededogen, maar ook met gebed. 
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Luchten van de kerkruimte 
Regelmatig luchten wij de kerk zoals ook de richtlijnen van het RIVM zijn. 
Ook tijdens de vieringen houden we de ramen van de kerk (deels) open. 
De verwarming wordt voor iedere viering wel aangezet maar het kan door het 
luchten van de ruimte soms een beetje minder warm zijn dan anders. 
Houdt u daar alstublieft rekening mee! 
 

Gift 
We hebben in de afgelopen periode een gift van € 500,-ontvangen.  
De anonieme gever gaf aan dat onze St. Willehadus locatie in deze periode 
wel wat financiële ondersteuning kon gebruiken. Hartelijke dank daarvoor 

 

Locatieraad St. Willehadus. 
 

KERSTMARKT 
 

Door alle nieuwe maatregelen met betrekking tot corona hebben we besloten 
om dit jaar geen kerstmarkt te houden. Het bakken van kniepertjes en 
spekkedikken gaat ook niet door. Helaas, maar veiligheid gaat boven alles. 

 

Financiële commissie 
 

KERSTMUSICAL 
 

De afgelopen periode zijn er bijna wekelijks opnames gemaakt voor de unieke 
kerstmusical film van Emmer Compascuum. Ook de komende tijd zal er nog 
aan gewerkt worden. We proberen alles in kleine stukjes op te nemen in en bij 
ons dorp. Zodat het kerstverhaal straks leeft in Emmer Compascuum. Onze 
streefdatum blijft nog steeds 13 december maar we zijn ook afhankelijk van de 
eventuele veranderingen. We zijn dankbaar met iedere speler/zanger die 
spontaan weer tijd vrij maakt om te komen voor opnames. Vooral de filmers 
zijn we dankbaar want zonder de jongens was een film niet mogelijk. In het 
volgende Klaverblad hoort u weer meer over ons.  
 

TAXIPASTORAAT 
 

Privé even vijf dagen Texel mogen doen eind 
september. Mijn favoriete eiland waar ik twee keer per 
jaar even probeer te zijn. Mountainbike achterin de 
auto en fietsen, wandelen en hardlopen maar. Heerlijk 
luisteren naar de stilte, aanschouwen van de mooie 
natuur, de wind door het nog weinige haar. Ik kan er 
dus weer even tegen. 
 

Ik heb zowaar even een Tesla dagje en in Mussel haal 
ik op de maandag bij een kroeg een vaste klant op. Corona tijd, dus veel 
gesprekken gaan natuurlijk eerst daarover, nu ook. Maar deze man is een 
zogenaamde ‘Complotdenker’ hetgeen me dan voornamelijk even aan 
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Amerika doet denken waar er natuurlijk velen zijn en daar komt weleens wat 
van overwaaien. Deze man denkt dat het virus is losgelaten om de rijken rijker 
te laten worden en de zwakkere te laten sterven. Mijn hoofd staat helemaal 
niet naar zulke gesprekken dus ik probeer het om te buigen maar tevergeefs. 
Hij blijft volharden en vind de wereld maar slecht en gevaarlijk. Ik geef nog aan 
dat ik me niet kan voorstellen wie er belang heeft bij al dit leed. Natuurlijk zijn 
er vele boeken over volgeschreven maar die bestaan al jaren zeg ik nog.  
 

Via Spotify luister ik verder nog even naar de klanken van Fats Domino die me 
gelukkig weer opbeuren. Dagje later mag ik met twee asielzoekers naar 
Wageningen. Ik pik ze op in Aalden alwaar het jonge stel verschijnt zonder 
mondkapje. Er zitten wel vijf COA-medewerkers in het kantoortje maar 
blijkbaar geen communicatie vandaag. Ik stuur ze dus terug naar hun huisje 
om de mondmaskers op te halen. Het stel komt uit Egypte en verteld me 
verhalen over het regiem aldaar. Ik wist eerlijk gezegd niet dat je daar, als je 
een afwijkende mening hebt, zo maar opgepakt wordt en je leven niet zeker 
bent. Ze moeten gevaccineerd worden omdat ze een dag later toch 
terugvliegen naar Egypte. De vader van de man verzorgde de kinderen van 
het stel maar die is onlangs overleden. Treurig verhaal. Weer terug in Aalden 
bedanken ze me voor de rustige rit en het luisterend oor. Ik wens ze alle goeds 
voor de toekomst.  
 

Ik zit deze week een beetje in de COA, asielhoek want ik mag in Ter Apel nog 
drie asielzoekers ophalen die overgeplaatst worden naar Maastricht. Twee 
Aziatische mannen en een vrouw uit Syrië. Helaas niet spraakzaam en ze 
vallen al snel in slaap. Een rit van drie uur met een mondkapje op is niet zo 
lekker maar, ja het is even niet anders. Wel een mooie rit en in Maastricht 
aangekomen zit het opvangcentrum midden in het centrum in een groot 
kantoorpand aan de Waal. Supermooie locatie. Ik meld me aan maar de COA-
medewerker weet van niets. Ik zeg nog dat ik uit Ter Apel kom en natuurlijk 
weer leeg terugga. Ik geef hem te kennen maar eens rond te bellen en 15 
minuten later schijnt er toch iemand gevonden te zijn die op ons rekende. Leeg 
terug naar Emmen, muziekje aan en kapje af, zo eindigt er weer een mooie 
dankbare dag.    

Alle goeds, Harry Fecken 
 

Aan het maken van het Klaverblad werken meerdere 
mensen. Voorin het Klaverblad staat altijd vermeld 
wat de uiterlijke inleverdatum is van de kopij. Helpt u 
ons mee, door op tijd uw kopij aan  te leveren?  
Stuur uw kopij a.u.b. naar: 
lb.willehadus.mhvd@gmail.com  

                                        Alvast hartelijk dank  
                                                                        Redactie locatie St. Willehadus 

DENKT U ER AAN DE KOPIJ OP TIJD IN TE LEVEREN? 

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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NIEUWS VAN DE HOEKSTEEN 
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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 14 november 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Harm 
Kolmer, overl. ouders Muller Wesseling, Sophia Maria Magdalena van der 
Werf-Tieben en Henk van der Werf, 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. 
 
Donderdag 19 november 
Johannes Fredrikus Gerfen, Aleida Johanna van Ommen Hegeman, 
Angela Aleida Slomp- Heller. 
 
Zondag 22 november                            Christus Koning 
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Pastoor 
Swart, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, 
overl. Ouders Valke Tholen, Toon Loves en Annie Loves-Tholen en overl. fam. 
Loves en Tholen, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhardus 
Albertus Plas. 
 
Zaterdag 28 november                                                  1e zondag van Advent 
Jo en Grietje Wesseling-van Os en zoon Benny, Harm Kolmer, Sophia Maria 
Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Jan Roufs, Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus Plas, overl. fam. 
Kolmer-Sijbom-Roufs. 
 
Donderdag 03 december 
Maria Catharina Speller – Siekman. 
 
Zondag 6 december                                                     2e zondag van Advent 
Johan Bernard Cosse en Maria Margraretha Hoffard en zoon Bennie en 
schoonzoons Joop en Bennie, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben 
en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, 
Gerhardus Albertus Plas, Anna Angela Menzen-Kappen en overl. fam. 
 
Zaterdag 12 december                                                    3e zondag van Advent 
Joop Wübkes, Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben 
en Henk van der Werf, Jan Roufs, Lubertus Beukers en Maria Magretha Hemel 
en Johannes Hermannus Hemel en overl fam., Bennie Heidotting en Griet 
Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus Plas, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, 
Anna Angela Menzen-Kappen en overl. fam., overl. ouders Veringa-Kolmer. 
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OUDERENVIERING  
 

Vanwege de veranderde omstandigheden 
rondom corona zijn er in de maanden  
november en december geen ouderenvieringen 
in de Dillehof. 

 
 

CONTACTMIDDAG voor OUDEREN 
 

Dinsdag 17 november is de 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. 
 

Dan is er dinsdag 15 december ook een contactmiddag voor ouderen. 
 

Wilt u zich ook voor deze vieringen van tevoren aanmelden via de 
locatietelefoon van de locatie H. Henricus nr. 06-57658994 of bij mij? 
Wilt u graag komen, maar heeft u geen vervoer, dan kunt u contact opnemen 
met mij, tel: 0591-317060. 
 

                                     Iedereen is welkom!                            Leo Mensen 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

09 nov t/m 15 nov H. Beukers 0591-315725 
16 nov t/m 22 nov A. Peters 0591-313627 
23 nov   t/m 29 nov J. Lohuis 0591-313286 
30 nov t/m 06 dec H. Beukers 0591-315725 
07 dec t/m 13 dec A. Peters 0591-313627 
14 dec t/m 20 dec J. Lohuis 0591-313286 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

za 14 nov G. Timmerman 0591-317726 
zo 22 nov B. Menzen 0591-316132 
za 28 nov A. Heijnen 0591-315653 
zo 06 dec A. Verdel 0591-312976 
za 12 dec G. Többen 0591-317515 
 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
 

Datum Tijd Gelegenheid 
di 24 nov 10.00 uur Omzien naar elkaar 
di 01 dec 19.00 uur Redactie Klaverblad 
 

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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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. 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden                                   op 03 oktober  

                                   Aleida Johanna van Ommen-Hegeman  
                                               84 jaar, De Melde 149 
 

op 04 oktober 

Johannes Fredericus Gerfen 
79 jaar, Stellingstraat ZZ 28 

op 08 oktober  

Angela  Aleida Slomp-Heller 
69 jaar, De Omloop 16 (corr. adres) 

op 26 oktober 

Anna Enninga-Mellens 
72 jaar, Dordsedijk 46 

Dat zij mogen rusten in vrede 
 

LECTOR – ACOLIET – ORGEL - CANTOR 
 

Datum Lector Acoliet Orgel/Cantor 

za 14 nov S. Karstenberg J. Lohuis Marc 

zo 22 nov B. Menzen R. Harmes H. v. Os 

za 28 nov G. Nieters H. Maatje Marc 

zo 06 dec Dienst o.l.v. parochianen H. v. Os 

za 12 dec S. Karstenberg R. Harmes Marc 

zo 20 dec B. Menzen H. Slip 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 tel: 06 40042474         of   Albert tel: 06 44720966 
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BELANGRIJKE MEDEDELING 
 

Voor de opgave van misintenties hanteren we al jaren hetzelfde bedrag. In 
het kader van de fusie en het samen trekken van de verschillen tussen de 
locaties heeft het bestuur besloten om de prijs van een misintentie gelijk te 
trekken en te verhogen naar € 6,= per gelezen intentie. 
De opzet van de misintentie blijft wel onveranderd. Dus wat altijd gerekend 
werd als één intentie, is het nu ook en in die gevallen waar er twee of meer 
intenties gerekend werden, is dat nu ook zo. Enkel het bedrag is verhoogd. 
Deze verhoging is ingegaan per 01-01-2019. 
Nu blijkt echter dat er nog steeds mensen zijn die denken dat de kosten van 
opgave van een mistintentie nog € 5,= is. 
 

We zien met regelmaat dat er enveloppen met opgave misintenties in het bakje 
achter in de kerk gedaan worden, maar met een te laag bedrag. Ook staat er 
vaak geen afzender op de opgave, zodat het voor de dames van het 
locatiebureau onmogelijk is om navraag te doen. Niet alleen wanneer er te 
weinig betaald is, maar ook bij onduidelijkheden in de namen is het wel handig 
als men even kan bellen en vragen hoe een naam goed geschreven moet 
worden. 
 

Daarom wil ik u nogmaals onder de aandacht brengen dat als u 
misintentieopgaves in het bakje achter in de kerk doet, doe dit dan duidelijk 
geschreven en met naam en telefoonnummer van degene die de misintentie 
opgeeft en met voldoende euro’s. 
 

Als mensen de intentie komen opgeven op het locatiebureau is het geen 
probleem, omdat men dan gelijk kan navragen over de correcte spelling en de 
correcte betaling. 
 

Mocht u hierover vragen hebben, neem dan alstublieft contact op met 
Frederikus Kuper, de voorzitter van de locatieraad.  
te bereiken via E-mail: fkuperhome@hetnet.nl 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Nieuwe vrijwilligers, 

van harte welkom 

mailto:fkuperhome@hetnet.nl


Pagina | 36  Klazienaveen Klaverblad 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Klaverblad  Zwartemeer Pagina | 37 

 

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 
 
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 15 november 
Gré Schoonbeek-Lambers, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman,      
Mevr. Sandten-Suelman. 
 

Zaterdag 21 november                                                        Christus Koning 
Ouders Siebum-Nusse, ouders Schulte-Peters,  
ouders Siebers-Siebum en zoon Herman. 
 

Zondag 29 november                   1e zondag van Advent 
Gré Schoonbeek-Lambers, ouders Schulte-Peters, Berry Schepers,                                                                     
ouders Siebers-Siebum en zoon Herman. 
 

Zaterdag 05  december                                         2e zondag van Advent 
Coba Bos-Rijfkogel, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman.        
            

Zondag 13 december                                                  3e zondag van Advent 
Mevr. Sandten-Suelman, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman,             
pa en ma Post, ouders Schulte-Peters 
 

OUDERENVIERING  WOENSDAG 25 NOVEMBER 
 

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 

 

 

Datum Tijd Naam 
26 nov 19.30 uur Vergadering locatieraad 
08 dec 19.30 uur BANIER/Vergadering ouderenvereniging 
17 dec 19.30 uur Vergadering locatieraad 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

 t/m 15 nov Jan Knol 0591-31 65 78 
16 nov t/m 22 nov Tiny Smit 0591-31 34 72 

23 nov t/m 29 nov Jan Siebers 0591-31 32 82 

30 nov t/m 06 dec Jan Knol 0591-31 65 78 
07 dec t/m 13 dec Tiny Smit 0591-31 34 72 
14 dec t/m 20 dec Jan Siebers 0591-31 32 82 
 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
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ACOLIETEN 
 

15 nov Bertha Heidotting 
21 nov Jan Siebers 
29 nov Marianne Keurs 
05 dec Bertha Heidotting 
13 dec Geen 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Werkgroep  
 

   
                          aandacht voor nabestaanden   
  

     Contactpersoon: Minie Snippe  Tel: 0591-314063 
 

FAMILIEBERICHTEN 

Overleden 

                                            

                                          Op 17 oktober  2020 

             Hendrikus Lubertus Wegkamp (Bertus) 
In de leeftijd van 69 jaar 

            Eemslandweg 148  7894 AH Zwartemeer 
 

Dat hij mag rusten in vrede 

 
 
 

DE BANIER 

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

De Blokken16 

LECTOREN en KOREN 

15 nov Bertha Heidotting 
21 nov Annie Bartels 
29 nov Truus Falke 
05 dec Bertha Heidotting 
13 dec Geen 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
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LOCATIERAAD ZWARTEMEER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

BLOEMVERSIERING 
 

 

 

SAM` S KLEDINGACTIE 
 

De opbrengst van Sam`s kledingactie van  
zaterdag 19 september was 520 kg. 

 
Hartelijk dank! 

 

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



Klaverblad  Zwartemeer Pagina | 41 

KINDERKOOR YAËLA 
 

Dinsdag 29 september 2020 hebben we korenoverleg gehad.  
Kinderkoor Yaëla mag repeteren mits dit gebeurt in een grote 
geventileerde ruimte (b.v. kerkzaal) en de afstand tussen de 
koorleidster en de kinderen 1,5 meter bedraagt.  

Zingen met het hele koor tijdens een viering mag (nog steeds) NIET vanwege 
de coronamaatregelen en dat begrijpen we volkomen!  
Kinderkoor Yaëla werkt graag toe naar een viering/ optreden en omdat dit er 
voorlopig niet in zit, is er besloten om dit jaar NIET meer te repeteren. In januari 
bekijken we de situatie opnieuw én wordt er tevens geïnventariseerd of er 
genoeg leden zijn om als koor te blijven bestaan. Er hebben zich inmiddels 
enkele nieuwe leden gemeld en daar zijn we    HEEL blij mee!  
Deze potentiële nieuwe leden houden we uiteraard op de hoogte van de 
ontwikkelingen van ons kinderkoor en we vinden het SUPER dat ze in ieder 
geval een keertje willen komen kijken! Maar…..we kunnen nog zeker meer 
leden gebruiken! Dus, geef uw kind (eren) op voor het kinderkoor!  
 

Ter informatie: 
Als we weer gaan repeteren vanaf ongeveer halfweg januari 2021, zal dit zijn 
op maandagavond van 18.30 - 19.15 uur. We hopen elkaar én de nieuwe leden 
te ontmoeten in het nieuwe jaar! Nadere informatie volgt ter zijner tijd!  In de 
tussentijd.... 

Blijf gezond & zorg goed voor elkaar! 
 

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

AANMELDEN RECHTHEBBENDEN 
 

Vanaf september was er elke donderdagavond een groepje vrijwilligers 
aanwezig om rechthebbenden de kans te geven dat zij zich konden melden, 
zodat iedereen een grafakte heeft van de “nieuwe” parochie. De eerste avond 
was het behoorlijk druk, maar de laatste keren kwamen er steeds minder 
mensen. Daarom is besloten dat de vrijwilligers niet meer elke donderdag 
aanwezig zullen zijn. Wilt u zich als nog melden als rechthebbende dan kun u 
mailen naar begraafplaatsen.mhvd@gmail.com of bellen naar de 
parochietelefoon (06-517 515 92). Samen met u wordt dan gekeken op welk 
moment we met u een afspraak kunnen maken. 
Daarnaast zijn de vrijwilligers druk bezig om zelf te kijken of ze de gegevens 
kunnen actualiseren. Maar dat is een tijdrovende zaak. U zou hen erg helpen 
door uit u zelf contact op te nemen. We vragen dit aan iedereen, die dat nog 
niet heeft gedaan (en dus nog geen grafakte heeft van de parochie  
Maria, Hertogin van Drenthe), ook als het grafrecht nog (heel lang) loopt. 
Neemt u contact met ons op? 
 

mailto:mirellapetersburmann@hotmail.com
mailto:begraafplaatsen.mhvd@gmail.com
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YOUNG PEOPLE 
 

DRINGENDE OPROEP 
voor nieuwe begeleider/ dirigent én nieuwe leden! 

Young People: Kunnen we door…..? Of moeten we stoppen….? 
 

Richard Valentin, onze dirigent, heeft een tijd geleden aangegeven eind dit jaar 
te stoppen als dirigent van ons koor en dat vinden we héél jammer!!!  
Na 20 jaren wil hij graag het stokje doorgeven en dat begrijpen we allemaal!  
 

Maar….hoe nu verder?  
Vanwege corona is het heel moeilijk om ons koor in 
stand te houden maar we willen niet opgeven!  
Ondanks de onzekere tijd en het feit dat we niet 
weten óf we door kunnen en wanneer dit zal zijn, 
willen we toch graag een dringende oproep doen voor 
een nieuwe begeleider/ dirigent én nieuwe leden! 
 

Wat zoeken we? 

• We zoeken een dirigent/ begeleider die ons koor kan dirigeren/ 
begeleiden op een ontspannen, gezellige manier.  

• Iemand die muzikaal onderlegd is maar niet perse (officieel) dirigent 
is.  

• NIEUWE leden die houden van zingen én gezelligheid!  

Leeftijd speelt geen rol!        
 

Lijkt het je wat om mee te zingen in ons koor óf om ons te begeleiden?  
Neem dan contact met ons op! 
 

Dit kan op de volgende manieren: 

• Online via Facebook Yo Pe (Young People) messenger: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010112880328  

• Telefonisch via 0591-311464 (Mirella Peters, lid Young People). 
 

Ter informatie: 
Als we weer gaan repeteren zal dit zijn op woensdagavond van 19.30- 20.30 
uur. We hopen elkaar én eventueel nieuwe leden i.i.g. te ontmoeten in het 
nieuwe jaar! Nadere informatie volgt te zijner tijd! 
Blijf gezond & zorg goed voor elkaar!                                       Young People  

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 
 

Vandaag 23 oktober moet ik mijn "Weetjes" weer inleveren. Het 
gaat voor het Klaverblad van 14 november tot en met 18 
december. Dat is de tijd dat we ons voorbereiden op kerst. Ook 
een tijd van bezinning. En dat lijkt nu zeker wenselijk met het 
sterk oplopend aantal besmettingen van  het corona virus.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010112880328


Klaverblad  Zwartemeer Pagina | 43 

In het rooster voor de kosters zie ik staan bij 23 november "adventskrans 
maken". Dat doen we met een vaste groep van 5 vrijwilligers, waarvan er 3 de 
krans optuigen met groen, dat we van Jans Bos mogen gebruiken en de 
andere 2 voorbereidingen treffen in de kerk om de krans te kunnen ophangen. 
En als we klaar zijn drinken we gezellig samen nog een kop koffie. In dat zelfde 
rooster staat bij 6 december "kerstbomen bestellen” en bij 14 december 
"kerststal opbouwen". En hoe dat zal gaan vertel ik in mijn volgende weetjes. 
Want of en hoe we kerst kunnen vieren en samenkomen dit jaar is nog 
onduidelijk vanwege de corona beperkingen. 
 

Die beperkingen zijn ook erg vervelend voor onze 3 koren. Ze willen graag 
zingen en repeteren, maar het gaat gewoon niet met die beperkingen. 
Ondanks die beperkingen is de oproep van Mirella Peters-Burmann op nieuwe 
leden voor het kinderkoor toch succesvol geweest. Er hebben zich toch nieuwe 
leden aangemeld.  

The Young People heeft een ander probleem. Hun dirigent en begeleider 
Richard Valentin heeft aangegeven dat hij eind dit jaar gaat stoppen na een 
periode van 20 jaar. Jammer, maar eens stopt het. Nu doet The Young People 
een dringende oproep voor een vervanger. Het hoeft niet perse een beroeps 
dirigent te zijn, maar hij/zij moet wel muzikaal onderlegd zijn en die dat ook op 
een ontspannen en een gezellige manier kan doen. Als u interesse heeft of 
iemand kent die dit zou willen, neem dan contact op met Mirella Peters. En 
natuurlijk kunt u zich ook bij haar aanmelden als lid van dit koor. 

Op het locatiebureau is er ook een nieuw gezicht bij gekomen. Gemma Tuik 
neemt al een paar weken waar op het parochiebureau en ze raakt al behoorlijk 
ingewerkt in alle zaken waar je op het locatiebureau mee geconfronteerd 
wordt. En ze vindt het leuk werken dat is natuurlijk het belangrijkste. Bedankt 
Gemma voor je hulp, want je doet al het een en ander als vrijwilliger. 

Over vrijwilligers gesproken. Minie Snippe heeft aangeven dat ze na de viering 
van Allerzielen op 2 november gaat stoppen als vrijwilligster van de werkgroep 
Omzien naar elkaar. Hopelijk vinden we snel een opvolger voor haar, want 
deze werkgroep kunnen we niet missen als kerkgemeenschap.  Minie van 
deze kant hartelijk dank voor de vele jaren dat je dit met enthousiasme en inzet 
hebt gedaan. 

Ook kwam mij ter ore dat de groep vrijwilligers die zorgen voor onderhoud van 
ons kerkhof gaan stoppen. Dat zou heel erg jammer zijn, want ze doen 
geweldig werk, want dat zag ik vanmorgen nog toen ik op het kerkhof was. 
Alles was weer mooi aangeharkt en geschoffeld. Ik weet niet wat de reden is 
maar ik hoop dat ze op andere gedachten komen of worden gebracht. 

Ik was op het kerkhof om even een foto te maken van de 2 oorlogsgraven op 
ons kerkhof. Deze zijn namelijk een paar weken terug geheel vernieuwd. Ik 
vermoed dat een landelijke stichting daar voor heeft gezorgd en dat 75 jaar 
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bevrijding misschien ook een rol heeft gespeeld. De 
graven zijn van C.G.van de Wijgaart, overleden 11 
januari 1944 op 46 jarige leeftijd en J.H. Peters, 
overleden op 15 oktober 1944 op 23 jarige leeftijd.                                                                        

In de maand oktober wordt vaak de rozenkrans 
gebeden. Ook wij doen dat elke dinsdag 
voorafgaand aan de  eucharistieviering van 19.00 
uur. Uit mijn jeugd kan ik mij nog een andere 
kerkelijke activiteit herinneren in deze tijd van het 
jaar, namelijk het 40 uren gebed. 

Die 40 uur, die op zaterdagavond begon met lof en 
uitstalling van het Allerheiligste, werd afgesloten op 
dinsdagavond aansluitend. Op  zondagavond, 
maandagavond en dinsdagavond om 18.30 uur was 
er plechtig lof met predicatie en met uitstalling van het Allerheiligste. De 
predicatie werd vaak door een pater gedaan. 

Die uitstalling van het Allerheiligste begon op zondag, maandag en dinsdag al 
om 6.30 uur in de morgen en duurde de gehele dag. En dan moest er altijd 
iemand in de kerk aanwezig zijn. Dat was overdag en in de late avond nog 
weleens een probleem. En dan kwam de huishoudster van de pastoor bij ons 
als buren aan de deur of er niet iemand van ons gezin even in de kerk 
aanwezig wilde zijn voor stille aanbidding. En dat is altijd gelukt, ook al waren 
wij als kinderen niet altijd even enthousiast. Maar ik koester er toch goede 
herinneringen aan. Het Te Deum Laudamus  en het Tantum Ergo kende ik 
toen uit mijn hoofd. 

Het 40 uren gebed is eigenlijk ingevoerd in de vastentijd. Men vond in de 16e 
eeuw de uitspattingen van carnaval erg zondig en toen heeft men in Italië 
bedacht om de gelovigen op het goede pad te houden door ze 40 uur aan de 
kerk te binden, ook gedurende de nacht. De 40 uur houdt verband met het 
moment van sterven en de wederopstanding van Jezus. 

Tot slot weer een gezegde of spreuk. 

Moeite met slapen? Tel geen schapen, maar praat eens met de herder! 

JS  
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Vagevuur. Een uitvinding van Gods geduld 
“Zij die sterven in de genade en de vriendschap van God, 
maar nog niet volkomen gelouterd zijn, ondergaan, hoewel 
ze al van hun eeuwig heil verzekerd zijn, na hun dood een 
loutering ten einde de noodzakelijke heiligheid te 
verwerven om in de vreugde van de hemel te kunnen 
binnengaan.”  

 

Zo begint het artikel in de catechismus over het vagevuur (1030). 
We maken allemaal fouten. We zijn allen zondaars. Niemand zal van zichzelf 
of van een ander zeggen dat dat niet zo is. Ieder van ons raakt door eigen 
zonden beschadigd, in meer of mindere mate. Die beschadigingen moeten 
genezen, en dat heeft tijd nodig. Als u te maken heeft gehad met fouten ten 
opzicht van iemand anders en het is gelukt om tot verzoening te komen, dan 
kan het toch nog een tijdje duren voordat de wonde geheeld is. De fout is 
vergeven, maar nog niet vergeten. Het moet slijten. Dat lukt vaak ook wel, 
maar we moeten geduld hebben met onszelf en met de ander.  
 

Zo is het ook met onze relatie tot God. Hij wil graag vergeven en nodigt ons uit 
om op zijn barmhartigheid een beroep te doen. Niet elke fout is even erg. Er 
zijn zware zonden en dagelijkse zonden. Er kunnen ook wel eens situaties zijn 
dat we niet zo duidelijk zien of we gezondigd hebben. Er zitten vaak meerdere 
kanten aan een handeling of gedachte. Het is niet altijd ‘zwart-wit’. 
 

Als ons leven door de dood tot een einde gekomen is, kan God al onze goede 
en kwade daden overzien. Onze medemensen kennen ons slechts 
gedeeltelijk, maar God kent ons door en door. Hij heeft ook geduld met ons en 
geeft ons na onze dood een periode van loutering en uitzuivering om ons in 
staat te stellen in zijn volle licht te komen. Die periode van loutering noemen 
we vagevuur.  
 

Een gebed uit de uitvaartmis dat ik persoonlijk erg mooi vind: “Mochten 
hem/haar nog smetten aankleven van zonde of menselijke tekorten sporen 
hebben nagelaten, laat uw liefde dan dit alles uitwissen en hem/haar 
vergeven.” Een gebed dat past bij ieders leven, zo veronderstel ik. 
 

+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden 

COLUMN VAN DE BISSCHOP 
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Videoboodschap Nederlandse bisschoppen voor gelovigen in coronatijd 
 

Het aantal coronabesmettingen is begin oktober schrikbarend opgelopen. Dat 
heeft ook consequenties voor de kerken. Vrijdag 9 oktober zijn parochies en 
religieuze gemeenschappen gevraagd om terug te schalen naar dertig 
aanwezigen bij hun vieringen. In deze moeilijke tijd, vol onzekerheid door het 
besmettingsrisico van Covid-19, spreken de bisschoppen van de zeven 
bisdommen en de bisschop van het militair ordinariaat een woord van 
bemoediging in een nieuwe video op katholiekleven.nl. In de videoboodschap 
spreken ze zich persoonlijk uit over gelovig omgaan met de risico’s en 
beperkingen opgelegd in de Coronacrisis.  
 

Elke  bisschop kiest zijn eigen bewoordingen en verwijst naar een 
inspiratiebron in het Evangelie. Bisschop Ron van den Hout benadrukt  het 
belang van de innerlijke houding tegenover druk van buiten en is 
aangemoedigd door het Evangeliewoord van Jezus voor de blinde van Jericho 
die Hij genezen heeft : ‘’Uw geloof heeft u gered.’’ 
 

‘’Laten we ons niet te zeer bedreigen door wat van buitenaf komt’’, zegt mgr. 
Van den Hout, ‘’ook al is dat heel massief, best heel bedreigend en best heel 
schadelijk. (…..). Het bedreigt  onze gezondheid. Ook  het kerkelijk leven wordt 
geschaad.  Het geloof van mensen kan geschaad worden. Maar de kracht van 
het niet-beschadigd-worden zit van binnen:  Jouw geloof heeft je gered.  Onze 
kracht zit van binnen.’’ 
 

De videoboodschap is gemaakt door Katholiek Leven.nl.  De volledige video 
is te vinden op internet via:  https://www.rkkerk.nl/bisschoppen-spreken-
woord-van-bemoediging-met-het-oog-op-tweede-coronagolf/ 
 

 

Door Corona gaan veel activiteiten en bijeenkomsten niet door. Zoals ook de 
Startdag Vastenactie Noord-Nederland. Hoe kunnen parochies toch aandacht 
besteden aan de Adventsactie en de Vastenactie 2021?  De website van de 
Vastenactie biedt verschillende mogelijkheden voor alternatieven: 
➢ Er staat informatie op de site over de aanstaande Adventsactie. Ook 

kunt u zich abonneren op de digitale Nieuwsbrief van Vastenactie. 
➢ Vastenactie gaat video’s aanbieden met verhalen en ideeën om 

parochianen te bereiken en mensen die meer aan de rand van het kerkelijk 
leven staan.  Ook worden er webinars georganiseerd over projecten. 

Voor VOM-groepen en andere werkgroepen is het een goed idee om in deze 
tijd te buurten op de website van Vastenactie.  Al was het maar voor het nieuwe 
hongerdoek  voor 2021 (vanaf januari 2021 te bestellen!)  
Kijk op: www.vastenactie.nl  
                                             Agaath Erich, dienstverlener Diaconie en Missie 

MGR. VAN DEN HOUT:  ’DE KRACHT ZIT VAN BINNEN’ 

WEBSITE VASTENACTIE BIEDT ALTERNATIEVEN VOOR ACTIE   

https://www.rkkerk.nl/bisschoppen-spreken-woord-van-bemoediging-met-het-oog-op-tweede-coronagolf/
https://www.rkkerk.nl/bisschoppen-spreken-woord-van-bemoediging-met-het-oog-op-tweede-coronagolf/
http://www.vastenactie.nl/
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Verder dan ons eigen kringetje 
God,  
Geef dat we verder kijken  
dan ons eigen kringetje  
en de dagelijkse dingen  
die ons bezighouden. 

 

Geef dat we verder kijken  
dan de vertrouwde muren  
Van onze eigen leefwereld  
en onze eigen leefstijl. 
 

Geef dat we openstaan  
voor die enorme wereld   
waarin we leven, 
ook al zijn we niet meer  
dan een klein zandkorreltje  
op dat grote wereldstrand. 

 

Doe ons beseffen  
dat we allemaal kijken  
naar dezelfde maan  
en ons warmen aan  
dezelfde zon.  
Dat we elkaar horen. 

 

Geef dat we ons  
om elkaar bekommeren  
en ons inzetten  
voor een betere wereld, 
waarin iedereen  
zich thuis kan voelen. 

 
Uit: ‘Zeg het maar gewoon’. Van Greet Brokerhof-van der Waa 

 


