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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 

 
 

 

                   

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluitingsdatum inleveren kopij voor het volgende nummer van het  

Klaverblad is vrijdag 1 januari 2021 

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. 1 

Loopt van 23 januari t/m 26 februari 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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1 

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 19 & 20 december 4e zondag van Advent met Boeteviering 

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 24 december Kerstavond tijd 
donderdag Klazienaveen Pastoor Okonek 19.00 
gezinsviering Zwartemeer DoP 19.00 
 Barger-Compas Pastor Mielnik 19.00 
 Emmer-Compas DoP 19.00 
donderdag Klazienaveen DoP 21.30 
nachtviering Zwartemeer Pastor Mielnik 21.30 
 Barger-Compas DoP 21.30 
 Emmer-Compas Pastoor Okonek 21.30 
 Zwartemeer Poolse vier. Pastoor Okonek 23.00 
dag 25 december Eerste Kerstdag tijd 
vrijdag Klazienaveen Pastor Mielnik 09.00 
 Barger-Compas Pastoor Okonek 09.00 
 Zwartemeer Pastoor Okonek 10.30 
 Emmer-Compas Pastor Mielnik 10.30 
dag 27 december Heilige Familie tijd 
zondag Klazienaveen MHvD Pastoor Okonek 09.30 
 Emmer-Compas MHvD Pastor Mielnik 10.00 
dag 31 december Oudjaar tijd 
donderdag Klazienaveen DoP 19.00 
 Zwartemeer DoP 19.00 
 Barger-Compas DoP 19.00 
 Emmer-Compas DoP 19.00 
dag 1 januari Nieuwjaar tijd 
vrijdag Zwartemeer MHvD Pastoor Okonek 19.00 
 Barger-Compas MHvD Pastor Mielnik 19.00 
dag 2 & 3 januari Openbaring des Heren tijd 
zaterdag Klazienaveen Pastor Mielnik 19.00 
 Emmer-Compas Pastoor Okonek 19.00 
zondag Barger-Compas Pastor Mielnik 09.30 
 Zwartemeer Pastoor Okonek 10.00 
 Klazienaveen Poolse vier. Pastoor Okonek 14.00 

VIERINGEN OP DE LOCATIES 
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dag 9 & 10 januari Doop van de Heer tijd 
zaterdag Klazienaveen Pastor Mielnik 19.00 
 Emmer-Compas Pastoor Okonek 19.00 
zondag Barger-Compas Pastor Mielnik 09.30 
 Zwartemeer Pastoor Okonek 10.00 
dag 16 & 17 januari 2e zondag d/h jaar tijd 
zaterdag Zwartemeer Pastor Mielnik 19.00 
 Barger-Compas Pastoor Okonek 19.00 
zondag Klazienaveen Pastoor Okonek 09.30 
 Emmer-Compas 

Oec. viering 
Pastor Mielnik &  
mevr Aukes-Smit 

10.00 

dag 23 & 24 januari 3e zondag d/h jaar 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 

 

 

Wilt u zich ook voor onderstaande vieringen aanmelden,   
via de locatietelefoon, het liefst op maandag of dinsdag.  
Zie voor telefoonnummers bij Vieringen op locaties blz 7. 

 

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 
 

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. 
 

OUDEREN VIERINGEN  

dag locatie   voorganger  tijd 

23 dec Zwartemeer Kerk Pastoor Okonek 14.00 

05 jan Emmer-Compas Kerk  Pastor Mielnik 14.00 

06 jan Klazienaveen Dillehof  Pastoor Okonek 10.00 

14 jan Barger-Compas Kerk Pastoor Okonek 14.00 

19 jan Klazienaveen Kerk Pastoor Okonek 14.00 
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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 
 

 

Ook voor de doordeweekse viering graag aanmelden via de locatietelefoon 
bij voorkeur op maandag en dinsdag voor 12.00 uur. 

De laatste week van december  
zijn er geen door-de-weeks-vieringen op de locaties 

Pastoor Okonek of Pastor Mielnik zal in de door-de-weekse-viering voorgaan  
 

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 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. 
 

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. 

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN 

Week 52 21 dec t/m 27 dec Pastor Mielnik 

Week 53 28 dec t/m 03 jan Pastoor Okonek 

Week 01 04 jan t/m 10 jan Pastoor Okonek 

Week 02 11 jan t/m 17 jan Pastor Mielnik 

Week 03 18 jan t/m 24 jan Pastor Mielnik 

Week 04 25 dec t/m 31 jan Pastoor Okonek 

VIERINGEN DOOR DE WEEK 
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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. 
 
 

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 
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WOORD VAN DE PASTOR - KERSTSTAL, EEN LEVENDE TRADITIE 
 

Beste parochianen, 
over enkele dagen gaan wij het Hoogfeest van Jezus geboorte vieren. In onze 
tijd is Kerst herkenbaar aan vele vertrouwde symbolen zoals kerstster, 
kerstversiering, kerstboom en vooral de kerststal.  Want nog voordat kerstboom 
en kerstversiering onze kamers en onze kerken sierden, deden kerststalletjes 
er hun intrede. En daarom zou ik dit artikel aan de kerststal willen wijden.  
 

Door de eeuwen heen is men kerststallen voor gebruik in de kerk en in huis 
gaan maken. Er zijn mensen die ze verzamelen. Er zijn ook mensen die 
kunstenaars van over de hele wereld opdracht geven een kerststal te maken. 
Er zijn zelfs winkels die het hele jaar kerststallen en kerstversieringen verkopen. 
Daardoor is een kerststal voor ons heel gewoon geworden. 
 

Maar hoe is de traditie van het bouwen van een kerststal ontstaan?... 
De kerststal (kerstgroep) zoals wij die kennen heeft zijn oorsprong bij 
Franciscus van Assisi. Deze monnik, die wij kennen van zijn liefde voor 
mensen en dieren was helemaal vol van de verhalen rondom de geboorte van 
Christus. Hij wilde aan zijn tijdgenoten, eenvoudige mensen de betekenis van 
Jezus' geboorte duidelijk maken. Daarom liet hij in 1223, drie jaar voor zijn dood, 
de eerste kerststal in het openbaar neerzetten.  
Hij vroeg een boer uit het dorp om Jozef uit te beelden, een boerin zou voor 
Maria staan en hij legde een klein kind in een voerbak. Er was een echte os en 
ezel en enkele bijfiguren. Franciscus, zijn broeders en de dorpelingen stonden 
er met brandende fakkels en kaarsen om heen. In de kerstnacht droeg hij daar 
de Eucharistie op. 
 

Zo ontstond een levende kerststal, in het bos bij een grot in Greccio. Het hele 
dorp kwam kijken en iedereen was diep onder de indruk, hoe Greccio een 
nieuw Betlehem was geworden.  
 

Franciscus volgelingen, de Franciscanen, 
hebben dit gebruik verspreid over de hele 
wereld. Het gevolg was dat de mensen 
met Kerstmis het geboorteverhaal zelf op 
deze manier gingen uitbeelden. Eerst 
stonden de stallen in de paleizen en 
kerken. Later ook bij gewone mensen. In 
huiselijke kring werden beeldjes uit hout 
gesneden of geboetseerd van klei. Zo is 
de huidige kerststal ontstaan.     

Paus in Greccio  op 1 december 2019                                                    
(foto: Vatican media)                                  Beste parochianen, 
                              Welkom bij de stal. Welkom, en zalig Kerstfeest! 
                                      

Mede namens Pastoor Okonek  
Pastor Mielnik 
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FAMILIEBERICHTEN 
 

Op 22 november is opgenomen in onze Parochie.      

Madelin Helena Christina Brinke  

                Madelin 
geboren op 25 mei 2020  
dochterje van Tijm Brinke en Leona Siebum en zusje van Maarten en Romijn. 
Madelin werd gedoopt in de locatie H. Henricus. 
 

We wensen de familie Gods zegen en veel geluk. 
 

LIVESTREAMVIERINGEN EN KERK OPEN MET KERST 
 

Vieringen met Kerstmis en oud en nieuw.  
Op alle locaties zijn er op Kerstavond en eerste Kerstdag 3 vieringen. Vanaf 18 
december kunt u zich voor één van deze vieringen aanmelden via de 
aanmeldtelefoon. Dat is deze keer wel verplicht. Waarschijnlijk is er voor de 
vieringen met kerst meer belangstelling dan er plaats is in de kerk. Via de 
aanmeldtelefoon kunt u zich aanmelden en hoort u meteen of er plaats is. 
 

Van de volgende vieringen wordt er een livestream-viering verzorgt 
https://www.youtube.com/channel/UC_jkcVd-5UBQCYevK01mFEQ 
Als u bij YouTube bij zoeken “Maria Hertogin van Drenthe” intypt, vindt u alle 
uitzendingen.  

• De Eucharistieviering (Gezinskerstviering) van donderdag 24 

december om 19.00 uur vanuit Klazienaveen. 

• De Eucharistieviering (Kerstnachtmis) van donderdag 24 december 

om 21.30 uur vanuit Zwartemeer. 

• De Eucharistieviering van vrijdag 25 december (Eerste Kerstdag) om 

9.00 uur vanuit Barger Compascuum. 

• De Eucharistieviering van zondag 27 december (H. Familie)  

om 10.00 uur vanuit Emmer Compascuum. 

Op donderdag 31 december is er op alle locaties een Gebedsviering om 19.00 
uur. Er zijn geen door de weekse vieringen op dinsdag 29 december in 
Zwartemeer en op woensdag 30 december in Emmer Compascuum. 
Op 1 januari zijn er om 19.00 uur in Zwartemeer en Barger Compascuum 
eucharistievieringen voor de hele parochie. 
 

Voor gezinnen met kinderen: 
De vieringen van donderdag 24 december om 19.00 uur is op alle locaties een 
viering voor gezinnen met kinderen. 
 

Voor iedereen is het mogelijk een bezoek te brengen aan de kerststal. 
De Willehaduskerk is op Eerste en Tweede Kerstdag en op zondag 27 
december open van 14.00 - 17.00 uur 
De Henricuskerk is op Eerste en Tweede Kerstdag van 13.30 - 16.30 uur open. 

https://www.youtube.com/channel/UC_jkcVd-5UBQCYevK01mFEQ
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

En alweer is er (bijna) een jaar voorbij. Voor velen een zwaar jaar. Ook voor 
ons als Kerkgemeenschappen. Eerst al konden we geruime tijd niet naar de 
Kerk en nog steeds is ontmoeten een uitdaging. Langzaam maar zeker leren 
we er mee omgaan, maar wennen doet het, denk ik, nooit. Ook het dragen van 
een mondkapje bij het betreden en verlaten van de Kerk en het ter Communie 
gaan voelt nog vreemd.  
Als we terugkijken zien we veel dingen, die niet door zijn gegaan. Maar ook een 
paar nieuwe dingen, waar we heel blij mee zijn. Denk daarbij aan de 
livestreams. We gaan zeker bekijken of deze in de toekomst kunnen blijven 
bestaan. Als we naar volgend jaar kijken, liggen er verschillende uitdagingen. 
En de grootste daarvan is het aantal vrijwilligers. We merken dat het voor 
sommige klussen steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. En dat is 
jammer. Maar eerst kunnen we, dankzij de inzet van vele vrijwilligers, een 
bijzonder jaar afsluiten. Laten we hopen dat we enigszins gezamenlijk de 
feestdagen kunnen vieren en dat we met frisse moed het nieuwe jaar tegemoet 
treden. Het Parochiebestuur wenst iedereen: 

Zalig Kerstfeest en een 
Gezegend Nieuwjaar 

KERKBALANS 2021 
 

Ook in 2021 doen wij als Parochie mee met de Actie 
Kerkbalans.  
De Actie Kerkbalans is een landelijke actie, maar als u 
geeft, geeft u aan uw eigen geloofsgemeenschap. 
Naast alle vaste kosten (bv onze pastores) zijn er ook 
tal van extra dingen waar we geld voor nodig hebben. 
Soms is dat iets bijzonders in het onderhoud van een 

gebouw, soms is het een speciale activiteit. In de folder, die u in januari krijgt 
staat te lezen wat er op uw locatie in 2020 extra is gedaan, maar ook welke 
plannen er liggen voor het komend jaar. 
Plannen, die we alleen kunnen realiseren met uw hulp.  
De actieperiode loopt van 16 januari t/m 30 januari. In die periode krijgt een 
brief met allerlei informatie. Tevens wordt dan uw gift opgehaald of krijgt u te 
horen, waar u de gift kunt afgeven.  

Mogen wij op uw hulp rekenen? 

FRUITBOOMPJE 

Misschien heeft u hem al zien staan? Een mini-fruitboompje met een bordje 
erbij, waarbij staat dat deze gewijd en geschonken is door onze bisschop bij 
gelegenheid van de Actie Kerkbalans. Een vrucht- of een fruitboom 
symboliseert de oproep om de vruchten van de aarde te delen. Bovendien duurt 
het enkele jaren voor hij vrucht draagt. Ook dat is symbolisch: het vraagt geduld 
om de resultaten te zien van verrichte inspanningen. 
De uitgebreide brief kunt u lezen op onze website en in de App. 
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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 
 

 

REDACTIE EN LOCATIEBUREAU  
Mailadres:  lb.joseph.mhvd@gmail.com  
of in de brievenbus van de pastorie   
 
 

LOCATIETELEFOON 

St. Joseph: 06-57683379 
 
 

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 19 december 
Anna Margaretha Kracht-Hölscher, Jo Robben, Leida Koiter-Hartmann, 
ouders Hake-Cramer. 
 

Donderdag 24 december 19.00 uur                     Gezinsviering Kerstavond 
Anna Margaretha Kracht-Hölscher, Gert Hartmann, ouders Hartmann, Hendrik 
Alers, Henk Wubbels, ouders Wehkamp-Keuter, Jeroen Dijck, ouders Dijck-
Suelmann, ouders Dijck-Schulte, ouders Veringa-Tieben, Jo Robben, ouders 
Berends-Lippold, ouders Tubben-Keizer, Lies Griemink-Schulte, ouders 
Feringa-Hake, ouders Scholte Albers-Hemmen, Wim Wehkamp. 
 

Donderdag 24 december 21.30 uur                                              Kerstavond 
 

Vrijdag 25 december 9.00 uur                                                   1ste Kerstdag 
Annie Greve-Gepken, Annie Hölscher-Arling, Ebelina Heller-Benes, echtpaar 
Arling-Linnemann, echtpaar Vedder-Wehkamp, fam. Linnemann-Drees, fam. 
Nijzing-Heller, fam. Rocks-Siekman, Frans Wittendorp, Gerard Koiter, Hendrik 
Cramer en ouders, Hendrik Heller, Henk Heller, Hennie en Erwin Feringa, 
Herman Mencke, Ria Hemmen, Herman Wielage, Jo Robben, Johan Hake, 
Karin Drent, Leida Koiter-Hartmann, Lies Hartmann, Mieke Arling-Hölscher, 
Mieke Gepken-Rass, Mini Wubkes-Többen, ouders Cramer-Tubben, ouders 
Berends- Hölscher, ouders Berken-Wesseling, ouders Bos-Schepers, ouders 
Borgmann-Robben, ouders Hake-Lüken, ouders Gepken-Veringa, ouders 
Hake-Cramer, ouders Hake-Linnemann, ouders Heller-Benes, ouders 
Moorman-Kúhl, ouders Heller-Bols, ouders Hemmen-Thole, ouders Kaiser-
Wehkamp, ouders Lubbers-Schulte, ouders Mencke-Steenhuis, ouders Pruim-
Tiben, ouders Steenhuis-Rolfes en dochter Lia, ouders Suelmann-Berends, 
ouders Sulman-Tappel, ouders Van der Aa, overl. fam Bernard Heinrich Heller, 
overl. fam Heller-Ottens, overl. fam. Hartmann-Hartmann, overl. fam. Robben-
Brijan, Pastoor Ben Velthuis, Robin Wielage, ter ere van het Heilig Hart van 
Jezus, uit dankbaarheid, Wim Grummel, Yvonne Wehkamp. 
 

Donderdag 31 december 19.00 uur                                        Oudjaarsavond 
Anna Margaretha Kracht-Hölscher, Annie Greve-Gepken, echtpaar Vedder-
Wehkamp, fam. Linnemann-Drees, Henk Wubbels, Jo Robben, Johan Hake, 
Karin Drent, Mini Wubkes-Többen, ouders Borgmann-Robben, ouders Cramer-
Tubben, ouders Feringa-Hake, ouders Hake-Cramer, ouders Hake-Lüken, 
ouders Heller-Benes, ouders Scholte Albers-Hemmen, ouders Suelmann-
Berends, ouders Wehkamp-Keuter. 
 

Vrijdag 01 januari 19.00 uur                                         Nieuwjaar 2021 MHvD 
Frans Wittendorp, ouders Hake-Cramer. 
 

Zondag 03 januari 9.30 uur 
ouders Hake-Cramer. 
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Van harte 

feliciteren 

Zondag 10 januari 9.30 uur 
 

Zaterdag 16 januari 19.00 uur 
Annie Greve-Gepken, fam. Linnemann-Drees, Hendrik Heller, ouders Hake-
Cramer. 
 

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: 0591-34884 

 

GERARDUSKALENDER 
 

De Gerarduskalender: Elke dag een beetje spirit! 
 

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender 
met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, 
onder het motto: Elke dag een beetje spirit! Op de achterkant staan afwisselend 
moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over 
verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed te 
beginnen. 
 

De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de 
achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel. 
 

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een 
uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De 
opbrengst van de kalender komt ten goede aan allen activiteiten die vanuit 
Klooster Wittem worden georganiseerd {zie ook op internet: 
www.kloosterwittem.nl}. 
 

Kosten € 7,95              Rita Suelmann tel: 0591-349532 
 

FELICITATIES 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vloerbedekking 
Het priesterkoor is voorzien van nieuwe vloerbedekking. Een rode baan in het 
midden en naar de zijkanten de kleur grijs. Het geheel ziet er weer netjes en 
verzorgd uit. Onze dank gaat uit naar iedereen die heeft meegewerkt aan dit 
fraaie resultaat. 
 

Nieuwjaarsvisite 
De Nieuwjaarsvisite kan helaas geen doorgang vinden. 
De Coronamaatregelen laten het nog niet toe in januari 2021 iedereen te 
ontvangen die de beste wensen naar elkaar willen uitspreken. 
 

Ria Feringa 
Ria legt per 1 januari 2021 haar functie binnen de Locatieraad neer. Hier had 
zij de sectie Liturgie- gemeenschapsopbouw onder haar hoede. 
Gedurende 10 jaar heeft zij dit eerst in het kerkbestuur en later na de fusie in 
de Locatieraad met veel enthousiasme en plezier gedaan. 
Wij willen Ria dan ook bedanken voor haar inzet en vele werk dat ze voor 
onze Locatie heeft verricht. 

Ria bedankt! Het was fijn om met jou te mogen samenwerken. 
 

De Locatieraad wenst iedereen 

Zalig Kerstfeest een fijn uiteinde 

en veel heil en zegen in het Nieuwe Jaar. 
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VRIJWILLIGERS 
 

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

LOCATIERAAD 
 

Beste parochianen van de Locatie St. Joseph, 
Vanuit de Locatieraad willen wij graag leden van onze Locatie die ernstig en/of 
langdurig ziek zijn een kaartje sturen. Is er iemand binnen uw familie en/of 
kennissenkring ziek en 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 Locatiebureau. 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. 
 

NIEUWS VAN ST. THERESIASCHOOL    OPROEP – OPROEP  
 

Kerstmis, het feest van licht. 
In deze donkere dagen van het jaar kunnen heel veel mensen wel een extra 
lichtje gebruiken. Corona maakt het nog eens extra donker voor velen. 
De kinderen van de Theresia school krijgen als verzoek om Kerstavond thuis 
een lichtje in de vensterbank te zetten. Dit is onderdeel van het kerstfeest op 
school dit jaar. 
 

Het is misschien een leuk idee om af te spreken 
dat we op Kerstavond 24 december ook als 
parochianen, een lichtje in de vensterbank 
zetten. Samen zorgen we dan voor wat meer licht 
in deze donkere tijd. Door dat licht laten we een 
verbondenheid zien in ons dorp. 
Kerstmis wordt dan echt een feest van licht. 
 
 

VAN DE REDACTIE 
 

Wij wensen U allen een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig en gezond 
nieuwjaar. 
 
 

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 20 december  
Broer Bentlage, Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm 
Hooiveld, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-
Weghorst, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-
Mensink, Henk Scheven, Taeke Graafsma, Herman Heijnen. 
 

Donderdag 24 december                            Kerstavond 19.00 en 21.30 uur 
Greetje Schulte-Heller, Andries Harms en Helena Alida Harms-Ophof, overl. 
fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, ouders Sulman-Welling en Gea 
en Hans, Grietje Sulman-Horstman, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, 
Enno en Greet Timmer, Hilvert Wilts en Anna Margeretha Wilts-Welling, 
Henderikus Herbers, Hermann Spijker, Johan Herman Thole, ouders Thole-
Kloppenburg, Rudolf Tiben en Helena Tiben-Heller, Renk Kuper, Hennie en 
Riet Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, Herman Heijnen en Annie Heijnen-
Greve, Geert Hendrik Mensen en Roelofje Mensen-Lange, Henk Thole, Geert 
Zaan en Maria Tekla Zaan-Albers, Taeke Graafsma, ouders Tubben-Buurman, 
Herman Heijnen, ouders Hoesen-Zomer, ouders Feringa-Gustin, Thea de 
Jong-Winkel, overl. ouders Thole-Reintke en kinderen, ouders Harm van Wijk 
en Greet van Wijk-de Groot, ouders Fije Poelman en Roelie Poelman-Kuiper, 
ouders Thole-Bentlage, ouders Wierenga-Terpstra, Theo Thole, Jo Thole-van 
der Woensel, Lammy Wierenga-Gebert, ouders Over-Wubbels, fam. 
Schepers-Zoelman, fam. Borghuis-ter Veen. 
 

Vrijdag 25 december                                           Eerste Kerstdag 10.30 uur 
Ouders Rolink-Huls en dochter Marianne, Greetje Schulte-Heller, Lucas 
Bolmer, Andries Harms en Helena Alida Harms-Ophof, ouders Theodoor 
Ahlers en Maria Katharina Ahlers-Kragt en zoon Henk, Theo Deddens, overl. 
fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, 
Theresa de Roo, Jozef Sturre, fam. Sturre-Schrör, overl. ouders Schulte-
Schutte, 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, ouders Bernardus Hoezen en Maria Susanna 
Hoezen-Roelfes, Ina Schuur-Wilts, Truus Over-Meijer, Henderikus Herbers, 
Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, Sien en Frits Behrendt-Fischer en 
zus Anneke, Willem en Herman Buurman, overl. ouders Ellermann-Schutte, 
Willem Hendrik Berends, Maria Margaretha Ahlers-Hoezen, ouders Ahlers-
Koop en dochter Joke, Hendrik Wessel en Geertruida Wessel-Alberts, ouders 
Caspers-Hoezen, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus 
Welling, ouders Welling-Fehrmann, Gré van Uem-Mensink, Jan Geert Meijer, 
Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Henk en Dinie 
Joosten-Hulleman, ouders Berends-Bentlage en dochter Emmy, moeder 
Fokkelman, Geert Harm Thole,  
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Hennie Bredek, levenden en overl. fam. Bredek-Hoffard, Rika Harms-Schulte, 
Gerhard Geerdink, overl. ouders Wübkes-Kip, Herman Sturre, Heinrich 
Theodor Langen, Marlies Snuverink-Sturre, Taeke Graafsma, Joop Kaiser, 
Herman Heijnen, Henk Sturre, fam Schepers-Zoelman, fam. Borghuis-ter 
Veen, ouders Hoesen-Zomer, ouders Hemmen-Kamphuis en zoon Antoon, 
Broer Bentlage en Lenie Bentlage-Tieben, Tonny Bentlage, Theodor Bentlage 
en echtgenote, Grietje Bentlage-Tiekstra, Theodor Tieben en echtgenote,  
Grietje Tieben-de Jonge. 
 

Zondag 27 december 
Broer Bentlage, Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, ouders de 
Vries-Twickler, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Taeke 
Graafsma, Herman Heijnen. 
 

Donderdag 31 december                                                   Oudjaar 19.00 uur 
Broer Bentlage, Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Pastoor van den 
Barselaar, Zuster Bernardo, Henderikus Herbers, Sien en Frits Behrendt-
Fischer en zus Anneke, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus 
Welling, Taeke Graafsma, Herman Heijnen.  
 

Vrijdag 1 januari 2021             Nieuwjaar 19.00 uur Barger Compas MHvD 
Broer Bentlage, Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Pastoor van 
den Barselaar, Zuster Bernardo, Henderikus Herbers, Hennie en Riet Deiman-
Dekkers, Gradus Welling, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida 
Ellermann-Robben, Taeke Graafsma, Herman Heijnen. 
 

Zaterdag 2 januari  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, Truus Over-
Meijer, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, ouders de Groot-Kaiser, 
Diny Hendriks, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Jan Geert Meijer, overl. 
ouders Wübkes-Kip, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Broer Bentlage en 
Lenie Bentlage-Tiben, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen. 
 

Zaterdag 9 januari  
Greetje Schulte-Heller, Lucas Bolmer, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Willem en Herman Buurman, Hennie en Riet 
Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Taeke Graafsma, Herman Heijnen. 
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Zondag 17 januari  
LET OP: Voor de misintenties opgegeven voor 17 januari 2021  
wordt gebeden in de eucharistieviering op woensdag 20 januari. 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Pastoor van den Barselaar, 
Zuster Bernardo, overl. ouders Ellermann-Schutte, Hennie en Riet Deiman-
Dekkers, Henk Scheven, Taeke Graafsma, Herman Heijnen. 
 

KOSTER VAN DE WEEK 

 

PAROCHIEBUREAU 

 
HET PAROCHIEBUREAU 
IS OP ZATERDAG OPEN 

VAN 10.00 -12.00 uur 

 

 
 
 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

Datum Misdienaar/acoliet Lector 

zo 20 dec Sander Bos Ria de Vries 

do 24 dec  Gezins-kerstnacht  19.00 uur 
      
                  Kerstnacht  21.30 uur 

??? 
 
Rianne Hoesen 

Erik/Diny 
 
Janique Dijck 

vr 25 dec  1e Kerstdag 10.30 uur Annemiek Bos Ria de Vries 

zo 27 dec  MHvD Chantal Witteveen    Harry Fecken 

do 31 dec Oudjaarviering 19.00 uur  Erik/ Diny 

za 02 jan Jo Ann Loves Janique Dijck 

za 09 jan Rianne Hoesen Ria de Vries 

zo 17 jan Oecumenische viering   
 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

Groep 1 21 dec tot 25 dec 
Groep 2 04 jan  tot 08 jan  
Groep 3 18 jan tot 22 jan 

ma 21 dec t/m zo 27 dec René Berendsen 0591-353630 
ma 28 dec t/m zo 03 jan Diny de Roo 0591-351697 
ma 04 jan t/m zo 10 jan José Wessel 06-27369058 
ma 11 jan t/m zo 17 jan Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 18 jan t/m zo 24 jan René Berendsen 0591-353630 

December do 24  Tiny Hogenbirk 

 do 31  Tilda Heine 

Januari  do 07  Christa Schut 

 do 14  Tiny Hogenbirk 

 do 21  Tilda Heine 

 do 28  Christa Schut 
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BLOEMVERSIERING 
 

Gr 2 Greetje Rengers 
Liezet Mouris  

21 dec t/m 03 jan 
0591-354229 
06-49417006 

Gr 3 Lena Mencke 
Maureen Nie 

04 jan t/m 17 jan 
0591-349057 
0591-346365 

Gr 1 Siny Wilkens 
Magdalena Tiben 

18 jan t/m 31 jan 
0591-351081 
0591-353718 

 

 

Dinsdag  12 januari  
Nieuwjaarsvisite gezellige avond met 
partners 
 

Dit onder voorbehoud, de leden zullen 
worden gebeld bij wijziging. 
 

De bijeenkomst is in ons Parochiehuis en 
begint om 19.30 uur  

 

KERSTWENS ZUSTERS VAN AMERSFOORT 
 

’t Is kerstmis!  
Het Licht zo mooi om naar te kijken 
Zo goed om je aan te warmen 
Zo veilig om je aan te koesteren 

 

Zalig Kerstfeest met lieve groeten van:   
Zr. Joachima, Zr. Sibylla Schomaker,  

Zr. Johannita & Zr. Euphemia 
 

 

Overleden 
             Op 7 november is overleden onze parochiaan  

Broer Bentlage 
Op woensdag 11 november was er gelegenheid om afscheid  
van hem te nemen. 
Op donderdag 12 november was, in besloten kring,  
de uitvaartdienst in onze kerk,  
waarna aansluitend de crematieplechtigheid in Emmen plaatsvond. 
 

Dat hij mag rusten in vrede. 
We wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies. 

KVE 

FAMILIEBERICHTEN 
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Verhuist 
Julia Pol Kloosterweg 17  
is op 16 oktober verhuisd naar  
Weerdingerstraat 35 A, 7815 SC Emmen.  

******************************** 
Fam. H.B. Arends  
Oostelijke Doorsnee NZ 1 
is op 1 december verhuisd naar Beetsterzwaag. 
 

******************************** 
Fam. D. Tromp-van den Boogaard 
Koppelwijk OZ 29   
is op 15 december verhuisd naar  
Langestraat 46  7891GC   Klazienaveen.  

******************************** 
Miny Wessel-Bentlage 
verhuisd op 28 december van Laan van het Kwekebos 118 
De Vennen kamer 44 
Naar Laan van het Kwekebos 118 
De Vennen kamer 39, 7823 LJ Emmen 

******************************** 
Wij wensen jullie allemaal veel woonplezier op jullie nieuwe adres. 

 

CONTACTMIDDAG 
 

Op dinsdag 5 januari is er weer een contactmiddag. De middag begint om 
14.00 uur met een viering. 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 
 

COLLECTE VREDESWEEK 
 

De opbrengst van de collecte voor de Vredesweek op 19 september,  
heeft het mooie bedrag van € 134,85 opgebracht. 
Alle gevers, heel hartelijk bedankt!  
 

KERK OPEN MET KERST 
 

Dit jaar dus geen kerststallen tentoonstelling zoals u elders in het Klaverblad 
kun lezen maar de kerk is wél open om onze grote Kerststal te bezoeken:  

 1e  Kerstdag   14.00-17.00 uur 
 2e Kerstdag   14.00-17.00 uur 
 27 december  14.00-17.00 uur 

In de sfeervol verlichte kerk met kerstmuziek, kunt u zo even binnenlopen.  
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JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 17-01-2021 
 

Helaas zijn in het vorige Klaverblad een aantal parochianen niet bij de 
jarigen genoemd, o.a. mevr. Miny Wessel die op 7 december 90 jaar is 
geworden. 
Hierbij alsnog gefeliciteerd en excuus voor deze fout. 

 

 
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 

Als u niet wilt dat uw verjaardag vermeld wordt, kunt u dit doorgeven via  
e-mail: lb.willehadus.mhvd@gmail.com of tijdens openingsuren op het 
locatiebureau. Dit i.v.m. de nieuwe wet op privacy. 

 
 
 
 

H.H. Wessel-Bentlage 
 

Ln vh Kwekebos 118 
De Vennen 44 

7823LJ 
 

Emmen 
 

7-12-1930 
 

J.H. Elling R. Schuilingstraat 59 7815BB Emmen 8-12-1943 

A.H. Berends-Teiken 
 

Ln vh Kwekebos 118 
/110 

7823LJ 
 

Emmen 
 

10-12-1930 
 

M.H. Wellen-Schulte Kloosterweg 10 7881L EC 11-12-2020 

T. Scheven Barnflair West 75 
9561N

G Ter Apel 
12-12-1945 

M.G. Sturre-Plagge Hoofdkanaal WZ 74 7881AD EC 21-12-1938 

Zr. Joachima J. Otten Herenstraat 1 
3811H

G 
Amersfoort 24-12-1925 

A.H. Hoesen Kloosterweg 9 7881LE EC 26-12-1933 

P.C. Bisschop-
Veldhuijzen 

Hoofdkanaal OZ 42 7881CL EC 28-12-1943 

J. Hoesen Hoofdkanaal OZ 8 7881CK EC 31-12-1939 

M.G. Neehoff-Tubben Roswinkelerstr 150 7895AS Roswinkel 2-1-1933 

M.K. Buurman-Voss Spoel 43 7881BH EC 5-1-1929 

M.A. Zomer-Exel Klos 5 
7881C

R 
EC 

5-1-1928 

A.A. Arling Spil 48 
7881B

W 
EC 

8-1-1927 

G. Bos-Kuiper Runde NZ 53 7881JH EC 11-1-1939 

M.G. Kaiser-Schulte Runde NZ 152 7881JL EC 14-1-1934 

M. Hoesen-Hemmen Hoofdkanaal OZ 8 7881CK EC 17-1-1943 

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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KERSTVERKOOP 
 

Zaterdag 12 december zijn er Kerst grafstukken 
verkocht door de bloemendames. De eventueel nog 
overgebleven kerstgrafstukken kunt u nog kopen op 19 
december van 10.00 tot 12.00 uur buiten bij het 
parochiehuis. Ook kunt u dan nog Willehadswijn, 
kerstkaarten, kerstkaarsen, kerststalletjes etc. kopen.  
 

KERSTMUSICAL FILM: HET WONDER VAN KERST IN TWINTIGTWINTIG 
 

Juist nu, in een tijd die anders is dan anders, brengen we met plezier het oude 
kerstverhaal vanuit ons dorp Emmercompascuum en omstreken. Met deze 
kerstmusical zult u het kerstverhaal anders beleven en ziet u ons dorp met 
andere ogen. Herders trekken door het dorp met schapen, engelen in de 

avondschemering, koningen komen van ver…  
en natuurlijk vinden we Maria, Jozef en het kindje Jezus in 
de stal’ en dit alles in combinatie met de ondernemers van 
ons dorp en daarbuiten.  
 

UITZENDING VAN DE FILM 
ZONDAG 20 DECEMBER OM 15.00 UUR 

Te bekijken via de YouTube pagina 
Parochie Maria Hertogin van Drenthe. 

                https://www.youtube.com/channel/UC_jkcVd-5UBQCYevK01mFEQ 
 

De film blijft eerst nog op YouTube staan 
zodat u ook later nog kunt kijken. 

 

Een licht van hoop trekt door de straten van Emmer Compascuum. 
We wensen u veel kijkplezier.  

 

N.B. Net als alle andere jaren 
hebben we ook dit jaar kosten 
gehad om de musical tot stand 
te brengen. Heeft u de film mooi 
gevonden en wilt u ons een gift 
geven ter bestrijding van de 
kosten dan kunt u dat afgeven bij 
het locatiebureau of u kunt uw 
bijdrage overmaken naar het 
rekeningnummer van onze 
locatie NL25RABO 0330679201 
t.n.v. Maria Hertogin van 
Drenthe St. Willehadus onder 
vermelding van “kerstfilm”. 

MPT Ina, Henk, Erik, Ans 

https://www.youtube.com/channel/UC_jkcVd-5UBQCYevK01mFEQ
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KERSTSTALLENTENTOONSTELLING 
 

 1000 bezoekers kwamen naar Emmer Compascuum 
 1000 bezoekers bezochten de tentoonstelling bij ons in de kerk. 
 1000 bezoekers genoten van de grote stal, maar vorig jaar in het 

bijzonder van de gehaakte stal. 
 

Door veel parochianen en dorpsgenoten gemaakt tot een prachtig schouwspel 
met Maria, Jozef en het kindje in de kribbe, de herders, de os en de ezel en 
veel engelen, schapen en kamelen met de drie koningen. 
 

Wat hadden we er graag weer van willen genieten in 2020 en vooral dit jaar 
waarin één van de grootste haaksters op 90-jarige leeftijd overleden is.  
In haar nagedachtenis hadden we samen weer aan onze verbondenheid met 
elkaar gedacht.  

Het is helaas niet mogelijk 
dit jaar.  
Zoveel mensen op reis naar 
de stallen in Coronatijd. 
2020 jaar geleden gingen 
vanwege de volkstelling 
vele mensen op reis naar 
hun geboorteplaats.  Zo ook 
Maria en Jozef, maar nu? 
Nee, nu moeten we het niet 
willen.  

Volgend jaar zullen ze er weer staan en wie weet brengt het jaar 2021  
wel 2021 bezoekers naar Emmer Compascuum. 

We gaan ervoor en wensen u  fijne en gezegende feestdagen. 
 

COLLECTEBIJDRAGE 
 

Beste medeparochianen, 
Vanwege de corona maatregelen mogen al bijna driekwart jaar slechts een 
beperkt aantal parochianen de kerkdiensten bijwonen. Hierdoor zijn we als 
locatie veel collecte inkomsten misgelopen. Geld dat we hard nodig hebben 
want onze vaste lasten en onderhoudskosten gaan gewoon door. 
 

Gelukkig hebben, in de afgelopen periode, al verschillende 
parochianen een bedrag aan collectegeld overgemaakt. Een 
mooi gebaar waarvoor onze hartelijke dank.  
 

Misschien wilt u ook onze St. Willehadus locatie op die manier 
steunen. U/jij kunt dan uw bijdrage overmaken opbankrekening: 
NL25 RABO 0330 6792 01  
t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe, St. Willehadus.   

Alvast hartelijk dank, Locatieraad St. Willehadus 
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OUDJAARSVIERING 
 

`Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen’. 
Zo is er ook in onze kerk op oudejaarsavond een Vesperviering om die 
woorden kracht bij te zetten. In deze viering worden alle vreugdevolle en 
verdrietige momenten die wij als parochianen hebben meegemaakt opnieuw 
herdacht.  
We denken dan aan alle parochianen die in 2020 zijn geboren, Eerste 
Communie en Vormsel hebben gedaan, zijn getrouwd en we denken aan onze 
parochianen die zijn overl..  
 

Maar het is ook een moment voor uzelf, voor jouzelf, om alles wat er in dit 
bijzondere jaar 2020 is gebeurd te herdenken, gedenken. 

Het is goed om even de stilte, de sfeer, van een 
meditatieve viering op te zoeken, om dan terug- en 
vooral ook vooruit te kijken. 
Wat was er goed en fijn, wat was er niet goed, waar 
hebben we het verknald en wat doen we het 
komend jaar? 
 

Op oudejaarsavond, om 19.00 uur, bent u/jij in onze 
St. Willehaduskerk van harte uitgenodigd om deel 
te nemen aan de gezongen Vespers in de sfeervol 
met kaarslicht verlichte kerk. Het is een hele mooie 

viering zo aan het eind van het jaar die leidt tot rust, gebed en bezinning.  
Graag reserveren voor deze viering via de locatie telefoon 06-57673387. 
 

TAXIPASTORAAT 
 

Zoals wellicht bekend doe ik taxiwerk en daarnaast zit ik ook geregeld in een 
speciaal uitgevoerd 8 personenbus op een lijndienst van een grote vervoerder. 

In beide werkvormen maak je aparte zaken 
mee. Zo spreek ik op het station een collega 
chauffeur van een grote vervoerder uit 
Overijssel. We zitten laat in de avond samen 
even in de kantine en het gesprek begint 
over de mensen om ons heen die soms de 
Corona regels aan hun laars lappen. We 
komen op complottheorieën en de 
dreigende tweesplitsing binnen onze 
maatschappij die volgens mij steeds 

duidelijkere zichtbaar wordt. De collega geeft aan spiritueel te zijn en schetst 
me voor dat we volgens hem in een nieuwe fase van ons aards bestaan zijn 
beland. Ik geef aan dat ik vooral positief wil blijven en andere mensen daarin 
mee probeer te nemen. We zijn nog geen tien minuten met elkaar in gesprek 
geweest en hij geeft me een compliment over hoe of ik in het leven probeer te 
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staan en ik waardeer hem en heb respect voor hoe hij alles beziet. Met een 
ander gevoel en met een glimlach stappen we weer achter het stuur. 
 

Met de taxi breng ik een GGZ-patiënte naar een adres in Zwolle. Ik kom aan 
bij een appartementengebouw en bel aan bij het opgegeven huisnummer. Een 
man meldt zich door de intercom en geeft aan dat zij niets verwachten. Heb ik 
weer, kom maar even boven zegt hij. Op de zesde verdieping aangekomen 
tref ik, samen met mijn GGZ-passagier, een alleraardigs ouder echtpaar aan. 
Ik doe nog een poging om te vertellen dat dit adres zou moeten kloppen maar 
de man zegt me genoeg aan één vrouw te hebben, en bulderend van het 
lachen ga ik weer naar beneden. Uiteindelijk krijg ik de GGZ-patiënt zo ver dat 
ze me een nummer geeft van een begeleidster. Die zou namelijk op de 
parkeerplaats staan voor de flat. Ik krijg haar aan de telefoon. ‘Oh, zegt ze, u 
zou er pas om 13.00 uur zijn….’ Het is echter 12.55 maar goed zo scherp kan 
ik niet rijden van Emmen naar Zwolle. ‘Ik kom eraan hoor’ en uiteindelijk komt 
er een vage, in mijn ogen dan, dame aan die de GGZ-klant van me overneemt.  
 

Dan op naar Ees waar ik bij een vakantiepark twee dames mag op halen. De 
één in een scootmobiel en de ander, een vriendin blijkt, die begeleidt haar. Al 
snel hebben we het over het leven en kom ik al snel weer op mijn positivistisch-
verhaal. Het regent zacht en daar hebben de dames het meteen over, ik geef 
aan dat het meeste ernaast valt en dat het zelden de hele dag regent.  
Hup, ophouden met klagen denk ik effe, maar de dames pakken het met hun 
duidelijk Haagse accent lachend op. Al pratend over het leven, hoe mooi dat 
ook kan zijn maar dat je zelf die slingers op mag hangen, zet ik de twee 
goedlachse dames weer monter af in Emmen voor een dagje shoppen.  
‘Super bedankt voor de fijne rit en het zeer leuke gesprek’ roepen ze en 
drukken me € 5,- in de hand, leuk toch. 
 

Dan haal ik nog even de leukste Marokkaan van Emmen op, de man zit altijd 
vol zelfspot en roept altijd dat hij ‘De Marokkaan’ is en ik die gekke chauffeur 
die er alles aan doet om hem zich minder te laten voelen. Dit alles luid 
bulderend van het lachen en ik wijs hem op het feit dat hij in een mooie nieuwe 
taxi mag zitten hetgeen toch wat anders is dan een kameel.  
Dat vindt hij prachtig maar ik leg de andere passagier, die ik ook goed ken, 
toch maar effe uit, hoe het spel altijd verloopt. Ik breng hem bij een adres wat 
ik echter niet ken en daar vraag ik, ‘woon je nu hier’, net gescheiden en ik laat 
hem even zijn verhaal doen. Ik pak hem even bij de schouder en wens hem 
alle goeds en dat ik hoop hem snel weer te spreken.  
 

Bij het ziekenhuis staat er een ‘dikke BMW’ op de taxistandplaats en ik maak 
slechts een wuif gebaar naar de bestuurder. Stapt er een enorme man uit die 
al tierend naar mijn wagen loopt. Rustig, denk ik en leg het voorzichtig uit. 
Poeh, korte lontjes maar ook weer opgelost zonder schrammen.  
 

Al met al een bijzonder fijne dag weer vol met bijzondere gesprekken en 
ontmoetingen.                                                    Alle goeds, Harry Fecken 
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ZONDAG 17 JAN 2021 OEC. VIERING WEEK VAN EENHEID 
 

Op zondag is 17 januari is om 10.00 uur de jaarlijkse viering aan het begin van 
de week voor eenheid onder de Christenen. Deze viering is ook deze keer in 
de onze RK Kerk aan het Hoofdkanaal, omdat daar voor meer kerkgangers, 
meer ruimte is om een veilige afstand te garanderen. 
Pastor Karol en mevr Ageeth Aukes-Smit gaan in deze dienst samen met de 
leden van de Werkgroep Eenheid Kerken voor. Het Thema is dit jaar: “Blijf in 
mijn Liefde” naar de evangelist Johannes  

Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen 
De zang wordt weer verzorgd door een kleine groep jongeren uit de 
protestantse gemeente en de onze RK Locatie St Willehad. 
 

De oecumenische viering van Eenheid voor 2021 is voorbereid door de zusters 
van de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp in Zwitserland”. 
Een communiteit van een 50-tal zusters uit verschillende landen, kerken en 
geloofsgemeenschappen..  
 

Juist in deze tijd, nu de crisis nog niet van ons is geweken is het goed en 
bemoedigend om samen met de zusters van Grandchamp en met elkaar als 
christenen te bijeen te komen (op veilige wijze!) de eenheid met elkaar te 
vieren. Laten we elkaar vasthouden en elkaar tot steun zijn! 
Het doel van de collecte is op moment van druk van het kerkblad nog niet 
bekend, maar wordt van te voren gemeld bij de mededelingen in de viering 
van10 januari. 

U bent van harte welkom 
in deze gezamenlijke oecumenische viering op 17 januari 2021! 

 

BELANGRIJK is dat u zich op tijd aanmeldt bij het 
tel: 06 - 57 67 33 87, alvast hartelijke dank! 

 

LET OP: Voor de misintenties opgegeven voor ZONDAG 17 januari 2021  
wordt gebeden in de eucharistieviering op woensdag 20 januari 
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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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live 

live stream 

Tel: 06-81053521 

Mail: heijnenron@gmail.com 

Uw specialist in 

videoverbinding en geluid 
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KLAZIENAVEEN – LOCATIE HEILIGE HENRICUS 

 

 

 

Kerk en Locatiebureau: 
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 20 december 
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. ouders Maatje-Schiphouwer, 
Gerhardus Albertus Plas, Gerhard Schiphouwer, Bertus Snippe, Anna Angela 
Menzen-Kappen en overl. fam., Cornelis Johannes Verwer, Henk Oost, Anna 
Maria Gebina Kuhl-Brinkmann, Jan Lammert Kroezen, Maria Catharina 
Menzen-Alers. 
 

Donderdag 24 december 19.00 uur                     Gezinsviering Kerstnacht 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Joop 
Wübkes, overl. ouders Heijnen-Wittendorp, overl. ouders Siewes-Heijnen, 
Maria Aleida Steenland-Berens, Rudolph Hake, Petrus Antonius Steenland, 
Maria Regina Heller-Wehkamp, overl. ouders Herbers-Wortelboer en zoon 
Gert, Gerhardus Albertus Plas, overl. ouders Plas-Rolfes, overl. ouders 
Veringa-Kolmer, Richard Kemfers, ouders Schulte-Peters, ouders Heijnen-
Funke, Theo Kempers. 
 

Donderdag 24 december 21.30 uur                                            Kerstavond 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, 
Joop Wübkes, overl. ouders Heijnen- Wittendorp, Overl. ouders Siewes-
Heijnen, Maria Aleida Steenland-Berens, Rudolph Hake, Petrus Antonius 
Steenland, Maria Regina Heller-Wehkamp, overl. ouders Herbers-Wortelboer 
en zoon Gert, Gerhardus Albertus Plas, overl. ouders Plas – Rolfes, overl. 
ouders Veringa-Kolmer, Richard Kemfers, Ouders Schulte -Peters, Ouders 
Heijnen -Funke, Theo Kempers. 
 

Vrijdag 25 december 09.00 uur                                                   1e Kerstdag 
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Mannus 
Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Bernard Tobben, 
Herman Heinrich Cosse en Helena Cosse-Koop, Jan Koop en Lies Koop-
Schepers en zoon Gerard Koop, Marie Kloppenburg en overl. fam., Johan 
Bernard Cosse en Maria Margraretha Hoffard en zoon Bennie en schoonzoons 
Joop en Bennie, Maria Catharina Speller-Siekman, overl. fam. Tappel-Loves, 
Jo en Grietje Wesseling-van Os en zoon Benny, Harm Kolmer, overl. ouders 
Muller Wesseling, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van 
der Werf, overl. ouders Siewes-Heijnen, Angela Dina Ellerman en Steffen 
Groen, Jan Roufs, Catharina Maria Rijnbeek, overl. ouders Valke-Tholen, 
Toon Loves en Annie Loves-Tholen en overl. fam. Loves en Tholen, Maria 
Regina Heller-Wehkamp, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. 
ouders van Dijk-Schepers en Bennie Linneman, Gerhardus Albertus Plas, 
Bernard Jozef Heinrich Hendrikson en Alberta Agata Hendrikson-Germes, 
overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, overl. ouders Plas-Rolfes, Bertus Snippe, 
Anna Angela Menzen-Kappen en overl. fam., fam. Wittendorp-Kloppenburg, 
Jan Lammert Kroezen, Maria Catharina Menzen-Alers. 
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Zondag 27 december 09.30 uur                                             Heilige Familie 
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus Plas. 
 

Donderdag 31 december 19.00 uur                                        Oudjaaravond 
Overl. ouders Tenfelde-Prinsen en overl. kinderen, Sophia Maria Magdalena 
van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Angela Dina Ellerman en Steffen 
Groen, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Gerhardus Albertus Plas, 
Jan Lammert Kroezen, Maria Catharina Menzen-Alers. 
 

Zaterdag 02 januari 
Anna Angela Menzen-Kappen en overl. fam. 
 

Zaterdag 09 januari 
Geen intenties. 
 

Zondag 17 januari 
Geen intenties. 
 

OUDERENVIERING  
 

Op woensdag 06 januari 2021 
is er om 10.00 uur in de Dillehof voor de 
bewoners van de Dillehof en de Melde een  
eucharistieviering. 

U bent van harte welkom. 
 

CONTACTMIDDAG voor OUDEREN 
 

Dinsdag 19 januari 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 tel: 0591-317060. 
                                                        Iedereen is welkom!             Leo Mensen 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

14 dec  t/m 20 dec J. Lohuis 0591-313286 

21 dec t/m 27 dec H. Beukers 0591-315725 

28 dec t/m 03 jan A. Peters 0591-313627 

04 jan   t/m 10 jan J. Lohuis 0591-313286 

11 jan  t/m 17 jan H. Beukers 0591-315725 

18 jan t/m 24 jan A. Peters 0591-313627 
     

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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ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

zo 20 dec G. Timmerman 0591-317726 
do 24 dec B. Menzen 19.00 uur 0591-316132 
do 24 dec A. Heijnen  21.30 uur 0591-315653 
vr 25 dec A. Verdel 0591-312976 
zo 27 dec G. Többen 0591-317515 
do 31 dec G. Timmerman 0591-317726 
za 02 jan B. Menzen 0591-316132 
za 09 jan A. Verdel 0591-312976 
zo 17 jan A. Heijnen 0591-315653 
 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
 

Datum Tijd Gelegenheid 
di 05 jan  19.00 uur Redactie Klaverblad 
di 12 jan 10.00 uur Omzien naar elkaar 
 

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

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

LECTOR – ACOLIET – ORGANIST - CANTOR 
 

Datum Lector Acoliet Orgel/Cantor 

zo 20 dec  B. Menzen H. Slip Henk van Os 

do 24 dec Gezinsviering R. Harmes Henk van Os 

do 24 dec Woord- en Com. viering  Marc Bruinewoud 

vr 25 dec S. Karstenberg (en evt. 
kleine misdienaars) 

J. Lohuis Marc Bruinewoud 

zo 27 dec B. Menzen H. Maatje Henk van Os 

do 31 dec Woord- en Com. viering  Marc Bruinewoud 

za 02 jan S. Karstenberg R. Harmes Marc Bruinewoud 

za 09 jan B. Menzen H. Maatje Henk van Os 

zo 17 jan G. Lambers H. Slip Henk van Os 

za 23 jan G. Drent J. Lohuis Marc Bruinewoud 
 

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

FELICITATIES 
 

 

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

namens de parochie, van harte feliciteren. 
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FAMILIEBERICHTEN - OVERLEDEN 
 

02 november  

Henk Oost 
60 jaar, De Stender 22                                                                   06 november 

Anna Maria Gebina Kuhl-Brinkman 
07 november                                                                     97jaar, De Weegbree 

Cornelis Johannes Verwer 
75 jaar, Het Ambacht 13                                                                14 november 

                        Maria Catharina Menzen-Alers 
15 november                                                                             93 jaar, Dillehof 

Jan Lammert Kroezen 
83 jaar, De Weegbree                                   

Dat zij mogen rusten in vrede. 
 

DONDERDAGAVOND VIERINGEN EN OUDERENVIERINGEN 
 

Nu de temperaturen buiten dalen, is het in de kerk natuurlijk ook steeds kouder. 
We kunnen de kachel in de kerk niet stoken, omdat dit heteluchtverwarming is 
en daardoor zouden te veel aerosolen rondcirkelen. Daarom heeft de 
locatieraad besloten om de weekviering (donderdag) en de ouderenviering 
voorlopig in de dagkapel te houden. Hier kunnen we de kachel stoken en de 
temperatuur aangenaam maken zonder extra risico’s op besmettingen. 
Enkele regels die nageleefd dienen te worden: 

• Vooraf aanmelden blijft noodzakelijk. 

• In de dagkapel kunnen maximaal 20 mensen de vieringen bijwonen.  

• Meer zitplaatsen zijn er niet. Als bij opgave blijkt dat het aantal boven 
de twintig komt, zal de viering in de kerk gehouden moeten worden. 

• Hierbij wordt naast de andere geldende maatregels in het bijzonder 
om discipline en strikte naleving van de anderhalve regels gevraagd. 
We hebben inmiddels de stoelen zodanig geplaatst, dat men 
anderhalve meter uit elkaar kan gaan zitten. 

• Bij binnenkomst moet men opvullen vanaf de raamkant en van voor 
naar achteren. 

• Na afloop van de vieringen verlaat natuurlijk eerst de pastoor en 
acoliet de kapel, en daarna verlaten de parochianen de kapel. Hierbij 
moet eerst de mensen op de laatste rij de kapel verlaten en vervolgens 
rij voor rij naar voren. 

• We blijven de standaard kerkingang en uitgang gebruiken. (Dit geeft 
ook de mogelijkheid om bij teveel aanmeldingen de mensen in de kerk 
plaats te laten nemen en daar de viering te houden. 

 

Alleen als we met elkaar deze discipline kunnen opbrengen kunnen de 
vieringen in de kapel gehouden worden. 
                        Met vriendelijke groet Frederikus Kuper, Voorzitter locatieraad
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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: Richard Valentin 
 
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 19 december 
Ouders Schulte-Peters, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman,        
ouders Valke-Lambers, Lenie Ten Velde-Lohuis. 
 

Donderdag 24 december om 19.00 uur           Gezinsviering Kerstavond  
 

Donderdag 24 december om 21.30 uur             Kerstavond 
Harm en Annie Heidotting-Peters, Johannes Hendrikus Prenger en Theresia 
Euphemia Prenger-Linneman, ouders Linneman-Heine, ouders Prenger 
Tapper, ouders Schulte-Peters, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman, 
Gerard Heinrich-Wösten, Bé Groote, ouders Rocks-Lippold, kinderen en 
kleinkinderen, Berry Schepers, Johan Peters en overl. fam. Peters en Arling 
en schoondochters Lea en Alie, ouders Valke-Lambers, Lenie Ten Velde-
Lohuis, ouders Borghuis-Peters, ouders Schwieters-Schepers. 
 

Vrijdag 25 december om 10.30 uur                           1ste Kerstdag 
Sientje Kolmer-Heidotting,  Herman en Triena Wubbels-Valke, Gerrit en Triena 
Louwes, pa en ma Fühler-Bernsen, Gré Schoonbeek-Lambers, Willem en Tiny 
Wolken, Mia Santing-Abeln, Hennie en Lies Bruins-Linneman, Bennie en 
Sientje Bruins, ouders Tieck-Rocks en kinderen, Willem Strijker, ouders 
Immink-Kolmer en zonen Geert en Harrie, ouders Siebum-Nusse, Lies Peters-
Heidotting, mevr. Sandten-Suelman, Joop Lambers, Coba Bos-Rijfkogel, 
Maria Lambers-Oortmann, Bennie en Binie Wösten-Siebum, ouders Valke-
Lambers, Herman Lambers, ouders Lambers-Rocks, Jan Roufs, ouders 
Fischer van der Aa, Hennie Rass, bijzondere intentie, Lenie Ten Velde-Lohuis, 
ouders Bauerhuit en kinderen, ouders Lübbers en kinderen, ouders Siebers-
Siebum en zoon Herman. 
                                                                                        

Zondag 27 december om 09.30 uur                              MHvD Klazienaveen
                     

Zondag 27 december om 10.00 uur                MHvD Emmer Compascuum 
 

Donderdag 31 december om 19.00 uur                    Oudjaarsavond 
Ouders Valke-Lambers, Gerrit en Triena Louwes, Gré Schoonbeek-Lambers, 
Herman Lübbers en kinderen, Lies Peters-Heidotting. 
 

Vrijdag 01 januari           om 19.00 uur               Nieuwjaar 2021 
Maria Hertogin v Drenthe Zwartemeer 
Herman Lübbers en kinderen, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman, 
ouders Valke-Lambers. 
 

Zondag 03 januari 
Ouders Valke-Lambers, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman. 
 

 
 



Klaverblad  Zwartemeer Pagina | 45 

Zondag 10 januari 
Pa en ma Fühler-Bernsen, ouders Siebers-Siebum en zoon Herman       
Berry Schepers, pa en ma Post. 
 

Zaterdag 16 januari 
Ouders Siebers-Siebum en zoon Herman.  
 

OUDERENVIERING  WOENSDAG 23 DECEMBER 

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 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

 t/m 20 dec Jan Siebers 0591-31 32 82 
21 dec t/m 27 dec Jan Knol 0591-31 65 78 
28 dec t/m 03 jan Tiny Smit 0591-31 34 72 
04 jan t/m 10 jan Jan Siebers 0591-31 32 82 
11 jan t/m 17 jan Jan Knol 0591-31 65 78 
18 jan t/m 24 jan Jan Siebers 0591-31 32 82 

 

ACOLIETEN 
 

19 dec Jan Siebers 

24 dec Om 19.00 uur   Marianne / Meriam 

24 dec Om 21.30 uur   Marianne Keurs 
25 dec Jan Siebers 
31 dec DoP 
01 jan MHvD    (geen) 
03 jan Marianne Keurs 
10 jan Jan Siebers 
16 jan Bertha Heidotting 

 

 
Werkgroep  
 

   
            aandacht voor nabestaanden   
Wij van de locatieraad zijn op zoek naar mensen die in de                       
groep van omzien naar elkaar willen. 
Tijdelijke contactpersoon is Bertha Heidotting, tel: 06-55335742 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
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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 
 

 

Datum Tijd Naam 
17 december 19.30 uur Vergadering locatieraad 
05 januari 19.30 uur BANIER/Vergadering ouderenvereniging 
14 januari 19.30 uur Vergadering locatieraad 

 

FAMILIEBERICHTEN 

Overleden                                 Op 04 november 2020 

                                Arend Rink 
                                In de leeftijd van 74 jaar 

                            De Blokken 15  7894 CH Zwartemeer 
 

                   

 Op 13 november 2020 

 Maria Helena Ten Velde-Lohuis (Lenie) 
 In de leeftijd van 90 jaar 

 Correspondentieadres:  Haydnlaan 139  9722 CG Groningen             
 

Dat zij mogen rusten in vrede. 

 

LECTOREN  

19 dec Annie Bartels 
24 dec Om 19.00 uur    Marianne / Meriam 
24 dec Om 21.30 uur    Truus Falke 
25 dec Annie Bartels 
31 dec DoP 
01 jan MHvD    (geen) 
03 jan Truus Falke 
10 jan Annie Bartels 
16 jan Bertha Heidotting 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
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LOCATIERAAD ZWARTEMEER 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen iedereen een zalig kerstfeest en een goede start 

in 2021.                      Locatieraad H. Antonius van Padua 
BLOEMVERSIERING 

 
     Lenie Theijken 

       Mieke Schepers 
                 Beatrix Scheepbouwer 

 
 
 
 

DE BANIER 

 
Vrijdag 08 januari OUD PAPIER 

staat er weer een container voor oud 
papier bij de 

                             basisschool De Banier, De Blokken16 
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Kerstvakantie  
19 dec - 3 jan 2021  

 

Een kleine ondersteuning van onze school de 
Banier voor onze eigen locatie  

Sint Antonius van Padua. 
Deze schilderijen zijn gemaakt door de kinderen en 
worden aangeboden voor € 6 per stuk.  
De opbrengst is voor onze kerk. We denken maar zo alle kleine beetjes helpen.    

Team de Banier 
 

VAN DE LOCATIERAAD 
 

Wij van de locatieraad zijn dringend op zoek naar mensen die 
in de groep van omzien naar elkaar willen. De vorige groep 
heeft het jaren gedaan en die zijn nu gestopt i.v.m. ziekte 
partner, andere hobby’s wat begrijpelijk is dat ze dan stoppen. 
Maar wij kunnen niet zonder een groep van omzien naar elkaar. 
 

Alstublieft denk even goed na en misschien lijkt u dat wel wat. 
 

Vrijwilligers bedankt 
 

Het jaar 2020 ligt bijna achter ons.  
Een bewogen jaar zoals u allen weet. 
Voor onze locatie Antonius van Padua was het 
een bewogen jaar maar ook een prettig jaar. Wij 
als locatieraad zijn nog steeds onderbezet. Toch 
loopt veel in onze locatie op rolletjes. Veel 

vrijwilligers, die zich inzetten voor onze locatie en precies weten wat ze doen 
moeten, ook zonder dat ze aangestuurd worden door de locatieraad. Voor ons 
een goed gevoel, maar soms vallen er wel gaten. Toch worden vrijgekomen 
plaatsen vlot ingevuld, zoals de bezetting van ons locatiebureau. Voor de 
werkgroepen onderhoud kerkhof en Omzien naar elkaar zoeken we nieuwe 
vrijwilligers, maar daarin maken we vorderingen. Wat betreft kerkhof wel, maar 
Omzien naar elkaar zoeken we nog dringend nieuwe vrijwilligers.        
Zo houden we samen de locatie Antonius van Padua in de been.  
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Al onze vrijwilligers, voor en achter 
de schermen: heel hartelijk bedankt 
voor uw inzet dit jaar!! We hadden 
graag u met een lunch na de dienst 
of op een andersoortige bijeenkomst 
willen bedanken, maar dat kan nog 
niet.    Hopelijk volgend jaar weer. 
 

  Alvast een goed 2021 gewenst,  
de locatieraad  

 

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 
 

Als ik dit schrijf is dit een bijdrage voor het parochieblad die 
doorloopt in het nieuwe jaar 2021. En dan kom ik gelijk op een 
bijzonder moment. Want in 2021 is het 100 jaar geleden dat de 
Antonius kerk is gebouwd en in gebruik genomen en dat wij een 

eigen zelfstandige parochiegemeenschap zijn geworden in Zwartemeer.   (Die 
zelfstandigheid zijn we deels weer kwijtgeraakt door de fusie met de drie 
andere parochies). We hebben al meer dan 100 jaar een katholieke kerk hier 
in Zwartemeer, maar dat was in begin een houten noodkerk ten westen van 
de huidige begraafplaats en onderdeel van de parochie Klazienaveen. In het 
boek 100 jaar Katholieke Kerk in Zwartemeer staat daarover het jaar 1921 het 
volgende vermeld. 

➢ 18 januari: de eerste steen van de nieuwe kerk wordt officieel gelegd 
➢ 19 augustus: kapelaan Peters wordt geïnstalleerd als pastoor van de 

parochie H. Antonius v. Padua 
➢ 19 oktober: de nieuwe kerk wordt officieel ingewijd en in gebruik 

genomen tegelijk met het kerkhof. 
Dus een klein feestje in 2021? Er zal in ieder geval vast wel aandacht aan 
worden geschonken. 

De viering van Allerzielen op 2 november van dit jaar liep niet zoals we dat 
graag hadden gewild. De corona maatregelen legden ons beperkingen op in 
het aantal personen die we mochten toelaten bij de viering in de kerk. En bij 
12 sterfgevallen zit je al heel snel aan het maximumaantal toelaatbare 
personen van 30. Dus moest er door de organisatie in sommige gevallen 
meegedeeld worden dat er helaas maar 2 personen van elke familie in de 
viering aanwezig konden zijn. En dat viel de organisatie erg zwaar. Zij hadden 
ook veel moeite om met die mededeling te komen. Gelukkig werd er veel 
begrip getoond. De viering in de kerk, waarbij de namen werden genoemd van 
hen die afgelopen jaar zijn gestorven en door een familielid een 
gedachteniskaars kon worden aangestoken, werd door de nabestaanden erg 
gewaardeerd. Jammer was dat van 4 overledenen niemand aanwezig was om 
de gedachteniskaars aan te steken en deze later mee te nemen naar huis. Bij 
de viering op het kerkhof waren meer personen aanwezig en het weer was ons 
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die avond goed gezind. Het kerkhof was mooi verlicht, zodat eenieder veilig 
een aangeboden lichtje op het graf van hun dierbare kon plaatsen. Ik heb dit 
jaar zelf meegewerkt aan het organiseren van de verlichting en ik moet eerlijk 
bekennen dat ik daar niet blij van werd. Op het kerkhof is namelijk geen 
stroomvoorziening aanwezig die deze noodzakelijke verlichting aankan. En 
dus moest er stroom geleend worden van Jo Bruins en moesten er veel lampen 
en andere spullen geleend worden van Robbie Tieck en Jo Bruins. En omdat 
niet alle stekkers en kabels goed op elkaar waren afgestemd hadden we 
gelukkig ook nog de hulp van Jo Temmen om die problemen op te lossen. Ik 
heb die mensen uiteraard bedankt voor hun bijdrage en hulp, maar de 
verlichting op het kerkhof moet wel anders worden aangepakt was het gevoel 
wat er bij mij is blijven hangen.  

En bij deze wil ik ook nog Bertus Gepken en Sharon Rocks bedanken voor 
het uitdelen van de lichtjes bij het kerkhof. 

De organisatie van de Allerzielenviering is mede een taak van de werkgroep 
omzien naar elkaar. In het vorige parochieblad heb ik reeds vermeld dat Minie 
Snippe is gestopt met haar taak in deze werkgroep. Maar nu moet ik meedelen 
dat ook Trudie van Santen en Theo Groenen ermee gestopt zijn. Ze hebben 
het altijd als groep willen doen en nu één afhaakt is voor hen ook de tijd 
gekomen om ermee te stoppen. Jammer, maar begrijpelijk. Trudie en Theo 
dank voor de vele jaren dat jullie dit voor onze gemeenschap hebben gedaan. 
Maar nu hebben we natuurlijk wel een probleem, want we kunnen natuurlijk 
niet zonder deze werkgroep. Bertha Heidotting en Tiny Smit zorgen er 
gezamenlijk voor dat alles doorloopt, maar zij doen al heel veel andere dingen 
en dus moeten er nieuwe personen in de werkgroep "Omzien naar elkaar" 
komen. Als u meer wilt weten over de taken van deze werkgroep dan kunt u 
contact opnemen met Bertha Heidotting 06-55335742. 

Fijn is om te melden dat Truus Falke weer terug is als lectrice in onze kerk. Ze 
voelde zich de eerste keer natuurlijk onzeker, maar ze heeft het heel goed 
gedaan met haar duidelijke en rustige manier van lezen. Bedankt Truus. 

Ook een dank aan Grë Lohuis voor haar gift voor nieuwe bloemversiering op 
het priesterkoor. Ziet er erg fleurig uit. 

Over giften gesproken. U weet dat we onze locatie financieel extra willen 
ondersteunen met de actie "Hart voor Antonius ". U kunt uw bijdrage geven 
door een bedrag over te maken op bankrekening NL 81 RABO 0330685856 
onder vermelding van Hart voor Antonius. Natuurlijk kunt u ook in contanten 
uw bijdrage geven bij de kerk. 

Nu het jaar weer bijna ten einde is wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun 
inzet in het afgelopen jaar. En ik hoop dat we ook weer in het komende jaar 
een beroep op u mogen doen. Dat laatste geldt zeker ook voor de werkgroep 
die belast was met het onderhoud van ons kerkhof. Ik hoop van harte dat jullie 
als team deze taak weer gaan oppakken.  
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Jullie hebben geweldig werk geleverd en we kunnen jullie niet missen. Als ik 
goed geïnformeerd ben dan is er inmiddels iemand bereid gevonden om een 
begrafenis op ons kerkhof en alles wat daar mee verband houdt te gaan 
regelen. Hopelijk kan ik volgende keer hier meer over meedelen. Ik krijg net 
een berichtje dat het Richard Valentin is. Dat is geen onbekende in onze 
kerkgemeenschap. Mooi bericht. 

Afgelopen maandag hebben we met een vaste groep vrijwilligers de 
adventskrans opgehangen in de kerk. De krans hadden mijn vrouw en ik 
ditmaal thuis gemaakt in verband met de onmogelijkheid om afstand te 
houden. En na het ophangen van de krans hebben een aantal de lampen 
vervangen bij de entree van de kerk en ook een lamp in het plafond. Bij het 
laatste moet je geen last hebben van hoogtevrees op een ladder. En dat had 
Luuk Ronde gelukkig niet. 

Over adventskrans gesproken. Alle leden van het 
KVG werden afgelopen week getrakteerd op een hele 
fraaie adventskrans, voorzien van genummerde 
kaarsen. Een heel mooi geschenk voor de leden van 
het KVG, die door corona helaas dit seizoen niet 
konden samenkomen in de parochiezaal. (zie Foto) 

Tenslotte als afsluiting weer iets uit het verleden van 
onze geloofsbeleving. Ditmaal over de viering van 

Allerzielen. Allerheiligen werd vroeger als zondag gevierd. Dat was niet het 
geval met Allerzielen. Dit blijkt uit onderstaande mededeling, opgetekend in 
het boek 100 jaar Katholieke kerk in Zwartemeer. 

Woensdag Allerzielen om 6.30 uur gelegenheid om te biechten. Op die dag 
mag iedere priester 3 H.H. Missen opdragen, waarvan één voor de intentie van 
een zijner parochianen, één tot intentie van Z.H. de Paus en één voor alle 
gelovige zielen in het vagevuur. De eerste en tweede zijn Stille H. Missen en 
de derde gezongen Requiemmis om 8 uur is voor de gelovige zielen in het 
vagevuuur. Om 15.00 uur Kruiswegoefening voor de overledenen. 

Ik eindig weer met een gezegde: "Kerstmis gaat niet zozeer over het uitpakken 
van cadeautjes, maar over het openen van ons hart".              
Janice Meaditere.                                                                                        J.S. 

Een zalig kerstfeest en een voorspoedig nieuwjaar voor u allen
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Waar vinden we zekerheid?  
 

Een brief van bisschop Ron van den Hout bij 
gelegenheid van Advent 2020 
 

Toeleven naar kerstmis zal dit jaar anders gaan dan 
andere jaren. We vonden het zo gewoon, alvast 
plannen maken om met de familie naar de nachtmis te 
gaan, en om op 1e kerstdag bij een van de kinderen te 
gaan eten. We wisten van tevoren eigenlijk al hoe de 
sfeer zou zijn. Velen van ons verheugden zich jaarlijks 
op Kerstmis, en op de adventsperiode die eraan 
voorafging en die ons langzaam in de sfeer bracht. 

 

Onzekerheid nu 
Ik heb deze zinnen bewust in de verleden tijd geschreven, want dit jaar zal het 
anders zijn. We weten nog niet of we naar de kerk kunnen, of er voor ons 
plaats is, of we er wel heen durven. We weten ook niet of het familiebezoek 
door kan gaan. Zal ik meer alleen zijn? We gaan een onzekere tijd tegemoet. 
De COVID-19 pandemie raakt ons dagelijks leven. De regering wil met de 
nodige maatregelen nú proberen het aantal besmettingen omlaag te brengen, 
zodat we met Kerstmis iets meer lucht krijgen. Maar of dat gaat lukken? En 
hoe zal het gaan met het vaccin waarop wij onze hoop hebben gesteld? Wil ik 
me wel of niet laten inenten? 
 

De onzekerheid zit ‘m in allerlei praktische zaken die we willen regelen, maar 
het raakt ook onze gezondheid en ons bestaan. De onzekerheid kan ook een 
rol gaan spelen in ons geloof. Het meevieren van de eucharistie sterkt ons 
meestal, en nu we daarvan verstoken blijven, kan ons geloof schade oplopen. 
Velen hebben de kerk nodig om steeds opnieuw gevoed te worden aan het 
woord van God, aan de sacramenten en aan de ontmoeting met 
medegelovigen. Ik beschouw me in dat opzicht als een gelukkige. Zelf kan ik 
blijven vieren, en ik heb een gebedspraktijk ontwikkeld waar ik op kan steunen. 
Niet iedereen is daartoe in staat, dat besef ik wel. Ik voel mee met degenen 
voor wie dit lastiger te doen is.  
 
 
 

ADVENTSBRIEF VAN DE BISSCHOP 
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Zekerheid in de toekomst 
Het probleem – of het geluk – is dat de zekerheid in de toekomst ligt. Ik haal 
drie Bijbelse voorbeelden aan. Als Mozes in de Sinaï-woestijn bij de brandende 
doornstruik door God geroepen wordt, twijfelt hij erg. Na een lange dialoog 
zegt God tenslotte: “Ik zal u bijstaan, en dit is het teken dat Ik het ben die u 
zendt: als gij het volk uit Egypte hebt geleid, zult ge Mij vereren op deze berg” 
(Exodus 3,12). Het teken waaraan Mozes zich moet optrekken, ligt in de 
toekomst, niet in het nú. Als we verder lezen in het boek Exodus, zullen we 
zien dat Mozes met het volk Israël daadwerkelijk op de Sinaï aankomt en er 
God aanbidt. 
 

In de 8e eeuw voor Christus raakt de profeet Jesaja betrokken in politieke 
ontwikkelingen in Juda. Hij moet de koning ervoor waarschuwen niet bang te 
zijn voor zijn vijanden. Ongevraagd krijgt Jesaja een teken: “Daarom geeft de 
Heer zelf u een teken: Zie, de maagd is zwanger, en zal een zoon ter wereld 
brengen, en gij zult hem de naam Immanuël geven” (Jesaja 7,14). Het teken 
dat zekerheid moet bieden ligt in de toekomst. Het zal zich later bewijzen. Het 
Kind wordt verwacht. De redding zal komen. 
 

Het derde voorbeeld. De evangelist Lucas vertelt over de herders bij de 
geboorte van Christus. In de nacht krijgen zij van een schare engelen te horen 
dat Jezus is geboren. Zij werden door vrees bevangen. De engelen kondigen 
aan: “Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. 
En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren Kind vinden, in doeken 
gewikkeld en liggend in een kribbe” (Evangelie volgens Lucas 2,11-12). Ook 
hier ligt de zekerheid in de toekomst. De herders moeten op pad gaan om het 
goede nieuws te kunnen zien. Het ‘bewijs’ van Jezus’ geboorte krijgen ze pas 
als ze erheen gaan.  
 

Gods beloften 
De zekerheid van ons bestaan ligt in de beloften van God. Ons bestaan hier 
op aarde kent vele onzekerheden. Daar moeten we mee leren leven en leren 
omgaan. Als het erop aan komt, is niets in dit leven zeker. Onze enige 
zekerheid vinden we in God die zich naar de mensheid heeft toegekeerd. Dat 
vieren we met Kerstmis. Hij buigt zich naar ons, richt ons op en brengt ons 
thuis. Dat is een zekerheid, maar wel een zekerheid in geloof, geen 
wetenschappelijke zekerheid. 
 

Sommigen hebben het idee dat wetenschap zekerheid biedt, maar we zien 
ook, dat de wetenschappelijke disciplines zich steeds ontwikkelen. Wat 
vroeger als zeker gold, is dat nu niet meer. Dat betekent dat wat nu als zeker 
geldt, in de toekomst weer achterhaald kan blijken te zijn. Wetenschappers 
spreken elkaar soms ook tegen. Het is ook verstandig om ons rekenschap te 
geven van het mens- en wereldbeeld dat op de achtergrond meespeelt. In de 
praktijk is neutraal en onafhankelijk onderzoek niet zo eenvoudig als we 



Pagina | 54  Bisdomnieuws Klaverblad 

denken. Kortom, er zijn allerlei redenen om onze zekerheid ook in het geloof 
te zoeken.  
 

Het geloof biedt zekerheid die heel fundamenteel is, die niemand mij kan 
afnemen. Een zekerheid die ik niet kan uitleggen en die een niet-gelovige 
moeilijk kan plaatsen. Het is een zekerheid buiten mijzelf en tegelijkertijd diep 
in mijzelf. Het is hoop in de diepe betekenis van het woord, niet gewoon 
optimisme of positief gevoel. “Gij moet vast en onwrikbaar blijven in het geloof 
en u niet laten afbrengen van de hoop die u in het evangelie is aangezegd. Dit 
is de boodschap die aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is”, zegt 
Sint-Paulus in de brief aan de Kolossenzen (1,23). 
 

Het zal dit jaar moeilijker zijn om Kerstmis te vieren. Maar u moet het wel doen. 
Als u niet naar een viering in de kerk kunt gaan, maak thuis ruimte en tijd vrij. 
Gebruik de kerststal als een plek om te bidden, om het kerstverhaal te lezen 
of de teksten van de liturgie. Volg het aanbod van kerstvieringen in de vele 
media. Luister naar geschikte muziek. Maak alvast een adventskrans en merk 
hoe het licht langzaam toeneemt. Donkere eenzame dagen vragen om licht. 
In de komende vier weken bereiden we ons op Kerstmis voor. Het is een 
periode om uit te kijken naar de zekerheid die God ons geeft in Christus. Hij is 
onder ons gekomen toen hij twee millennia geleden werd geboren in het volk 
Israël, in het stadje Bethlehem. Hij zal eens komen in volheid en heerlijkheid. 
Hij komt ook in mijn leven nu. De komst van Christus is niet alleen iets uit de 
geschiedenis en niet alleen iets voor de toekomst; het gaat vooral over nu. 
Ik wens u een gezegend adventstijd. 
                                                                                + Dr. C.F.M. van den Hout 
                                                            bisschop van Groningen – Leeuwarden 
 

PS In onze voorbereidingen op Kerstmis kunnen we ook denken aan de 
Adventsactie die dit jaar aandacht vraagt voor voedselzekerheid  
(IBAN: NL21INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag).  

Kijk op https://www.vastenactie.nl/adventsactie    
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AANSLAGEN EN VRIJHEID VAN MENINGSUITING 
 

De laatste maand zijn er weer 
aanslagen gepleegd in Europa, in 
een voorstad van Parijs, in een kerk 
in Nice en in de binnenstad van 
Wenen. Deze aanslagen zijn 
gruwelijk en geschieden vanuit 

islamitische terroristische motieven. Deze aanslagen veroordelen we ten 
zeerste, onacceptabel. 
 

Wat in dezen een grote rol speelt is de discussie over vrijheid van 
meningsuiting. In Europa wordt dit als een groot goed gezien. De premier 
noemde het zelfs het ‘hoogste goed’.  Dat ben ik niet met hem eens. God is 
het hoogste goed, en vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid, recht om 
te demonstreren, het recht om niet gediscrimineerd te worden etc. zijn 
belangrijke grondrechten waarop onze samenleving steunt. Het is moeilijk om 
een gradatie tussen deze grondrechten aan te geven. Het is een voortdurend 
afwegen van belangen. 
 

Vrijheid van meningsuiting kent ook grenzen, grenzen van fatsoen en respect. 
Er wordt van alles geroepen, mensen worden beledigd, Kamerleden gebruiken 
soms een taal die geen enkele burger past. We leven in een vrij land, we 
mogen onze mening hebben en die mogen we ook uiten in het publieke 
domein, maar de manier waarop we dat doen en de intentie waarmee we dat 
doen is niet onbelangrijk. Er worden nogal eens grenzen overschreden.  
 

De vraag is hoe ver vrijheid van meningsuiting mag gaan, en dan met name of 
er religieuze spotprenten gemaakt mogen worden. Christenen hebben een 
groot incasseringsvermogen. We kunnen ons beledigd voelen, en terecht, 
maar we reageren alleen met woorden. Komt dat omdat onze Heer zelf bespot 
werd en de hoon verdroeg? Zo ja, dan zullen we op gepaste wijze reageren, 
met woorden, misschien zelfs door te zwijgen – dat deed Christus ook.  
 

Reageren met een moordaanslag is niet proportioneel. Haatgevoelens moet 
je niet omzetten in daden, maar onderdrukken.  
 

De docent Samuel Paty liet om educatieve doeleinden een spotprent van 
Mohammed in de klas zien. Er mocht blijkbaar niet gesproken worden over 
een problematisch maatschappelijk verschijnsel.  
 

+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden 
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Geef licht 
 

Het wordt steeds vroeger donker 
De winter is in zicht 

Alles keert naar binnen 
De gordijnen gaan weer dicht 

De tijd staat op een kruispunt 
Niemand weet waarheen 

De schoonheid is soms ver te zoeken 
De dromer staat alleen 

Geef licht voor een uitweg uit het donker 
Geef wat er vaak niet is, geef licht 

Geef alles wat je hebt, geef de liefde een gezicht 
 

Zie de wereld om ons heen 
Zie de leugen die regeert 
Zie de ongeleide leiders 

Zie hun volk dat crepeert 
En zie de oorlog die maar doorgaat 

Ook al is ze ver van hier 
Onze wereld is te klein, om het niet te willen zien 

Geef licht, geef ruimte en geef uitzicht 
Geef wat er vaak niet is, geef licht 

Geef alles wat je hebt, geef de liefde een gezicht 
 

Ik stak mijn kop onder de grond 
Maar de haan die bleef maar kraaien 

Alsof hij zei je moet iets doen 
Om een verschil te kunnen maken 

Je kunt verdrinken in cynisme 
Alsof het toch niets uit kan halen 

maar in de verte schijnt een ster, die de richting kan bepalen 
En Hij geeft licht, geeft licht, voor een uitweg uit het donker 

Voor wat er vaak niet is, dus geef licht 
Geef licht, geef alles wat je hebt, geef de liefde een gezicht. 

Stef Bos 


