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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 

 
 

 

                   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAROCHIE MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE 

Sluitingsdatum inleveren kopij voor het volgende nummer van het  

Klaverblad is vrijdag 18 maart 2022 

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 4 jrg 7 

loopt van 09 april t/m 13 mei 2022 

 

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 

 

 

 

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:       André Zwake      tel: 06-46091469 
Lid Gebouwen:        Vacant 
Lid Kerkhoven:        Henk Harmes      tel: 06-22480061 
Lid Catechese en      
Gemeenschapsopbouw:   Vacant       
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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dag 19 & 20 maart 3e zondag 40-dagentijd tijd koor 

zaterdag Klazienaveen Pastoor Okonek 19.00 Jesus Freaks 

 Emmer-Compas Pastor Mielnik 19.00 Dames 

zondag Barger-Compas Pastoor Okonek 09.30 Dames  

 Zwartemeer Pastor Mielnik 10.00 Gemengd koor 

dag 26 & 27 maart 4e zondag 40-dagentijd tijd koor 

zaterdag Zwartemeer Pastoor Okonek 19.00 Gemengd koor 

 Barger-Compas Pastor Mielnik 19.00 Dames 

zondag Klazienaveen Pastor Mielnik 09.30 Henricuskoor 

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 10.00 Heren 

dag 2 & 3 april 5e zondag 40-dagentijd 
met boeteviering 

tijd koor 

zaterdag Klazienaveen  Pastor Mielnik 19.00 Henricuskoor 

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 19.00 Enjoy  

zondag Barger-Compas Pastor Mielnik 09.30 Heren 

 Zwartemeer Pastoor Okonek 10.00 Volkszang  

 Klazienaveen 
Poolse Viering 

Pastoor Okonek 14.00  

dag 9 & 10 april 
Voorstel. 1e 
Communie en H. 
Vormsel 

Palmzondag 
gezinsviering 

tijd koor 

zaterdag Zwartemeer  Pastor Mielnik 19.00 Gemengd koor 

 Barger-Compas Pastoor Okonek 19.00 Heren 

zondag Klazienaveen Pastoor Okonek 09.30 Care Free ‘16 
 Emmer-Compas Pastor Mielnik 10.00 Xtra-Eigen-Wijs 

 

 

 

dag locatie   voorganger  tijd 

30 mrt Zwartemeer  Kerk  Pastoor Okonek 14.00  

05 apr Emmer-Compas Kerk  Pastoor Okonek 14.00 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 

VIERINGEN OP DE LOCATIES 

OUDEREN VIERINGEN 
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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 Barger-Compascuum is geen avondviering als er op die dag een 
ouderenviering is op donderdagmiddag. 

 

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. 
 

 
 

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 
 

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 aangele-
genheid 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. 

VIERINGEN DOOR DE WEEK 

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN 

Week 11 14 mrt t/m 20 mrt Pastoor Okonek 

Week 12 21 mrt t/m 27 mrt Pastoor Okonek 

Week 13 28 mrt t/m 03 apr Pastor Mielnik 

Week 14 04 apr t/m 10 apr Pastor Mielnik 

Week 15 11 apr t/m 17 apr Pastoor Okonek 
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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 op blz. 6. 
 

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.    
*  Inleveren kopij voor het Klaverblad.      
*  Opgeven van gebedsintenties.          
*  Vervoer naar weekendvieringen. 
 

 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 
14.00-16.00 

centraal bureau 
  18.30-19.00  

Donderdag 

18.30-19.00 
locatie bureau 
19.00-20.00 

centraal bureau 

11.00-12.00   

Zaterdag  
10.00-12.00 

stuurgroep 
  

 
 



Pagina | 8 Algemene Informatie Klaverblad 

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. 

 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Op 6 maart is in de locatie Emmer-
Compascuum opgenomen in onze  
Parochie Maria, Hertogin van Drenthe. 
 

Seth Johannes Hermannus 

Wesseling 
 

Seth is het zoontje van Jeroen en Jorinde 
Wesseling-Wessel en het broertje van 
Lenn en Nové. 
 

Op 3 april zal in de locatie Klazienaveen 
in onze Parochie worden opgenomen 
 

Elizabeth Leida van der Laan 
 

Makenzie is het dochtertje van Eddie en 
Priscilla van der Laan-Brockman en het 
zusje van Jennifer van der Laan. 
 

Wij wensen de beide families heel veel geluk en Gods zegen. 
 

WOORD VAN DE PASTOR - PALMZONDAG  
 

Beste parochianen, 
verwijzend naar het artikel van pastoor Okonek “Op weg naar Pasen…” 
dat u wellicht in de vorige editie van het Klaverblad hebt gelezen wil ik een 
volgende stap zetten naar deze Grootste Kerkelijke Feestdag.  
 

Maar om het beoogde doel van onze reis te bereiken, moeten we Palmzondag, 
Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaswake doormaken. In 
dit artikel wil ik me echter alleen op Palmzondag concentreren. 
 

Palmzondag is de laatste zondag van de vastenperiode.  
Deze dag is het begin van de Goede Week (Witte Donderdag, Goede Vrijdag, 
Stille Zaterdag). In de Goede Week denken we aan het lijden en sterven van 
Jezus en hiermee ook aan alle mensen die lijden, dichtbij en ver weg. Dat zijn 
verdrietige dingen.  
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Toch noemen we het de ‘Goede’ week want Jezus’ dood is namelijk niet het 
einde. Door zijn sterven en de opstanding uit de dood, zien we dat de dood 
niet het laatste woord heeft. God heeft het laatste woord. Jezus maakte de 
weg vrij naar God, voor jou en mij. Pasen is het feest van nieuw leven! 
Maar terug naar de Palmzondag. Deze wordt binnen de Kerk ook 
Passiezondag genoemd, want op deze dag wordt het Passieverhaal uit een 
van de Evangeliën gelezen of gezongen.  
 

Hoe wordt Palmzondag gevierd? 
Palmzondag wordt meestal gevierd met een Palmpasen optocht. In Europa 
was Spanje de eerste, namelijk al in de 7e eeuw. Tijdens de Spaanse 
processie werd Christus uitgebeeld door de bisschop of een priester. Vaak 
werden er ook 'apostelen' in de stoet opgenomen. De eerste van deze 
optochten in Nederland vond plaats in 1921 in Arnhem. De meeste kinderen 
die in deze tocht meelopen, dragen een Palmpasen stok in de vorm van een 
kruis. 
 

De Palmpasen stok is een symbool voor de levensboom, Het symbool van de 
groei- en levenskrachten van de mens en de drager van de geest. De 
kruisvorm staat voor het Christussymbool. De vruchten en afbeeldingen die we 
aan de stok hangen zijn de symbolen van de dragers van het nieuwe 
levenszaad. 
 

Het haantje bovenop de Palmpasen stok is voor velerlei uitleg vatbaar. 
Volgens sommigen is het een verwijzing naar de ontrouwe Petrus. Voordat de 
haan op Goede Vrijdag kraaide had Petrus, zoals Jezus had voorspeld, drie 
keer gezegd dat hij Jezus niet kende. De haan kan ook gezien worden als 
symbool voor Jezus: Christus schudt je wakker en vertelt je dat het licht eraan 
komt. In vroeger tijden was het een gewoonte om na afloop van de optocht de 
stokken weg te geven aan arme of zieke kinderen. 
 

Wat vieren we op Palmzondag? 
Op deze dag wordt herdacht 
dat Jezus een paar dagen voor 
zijn dood, door de bevolking 
van Jeruzalem wordt 
binnengehaald als hun nieuwe 
koning. Een volk dat al lange 
tijd wordt onderdrukt door de 
Romeinen erkent Jezus als 
hun nieuwe koning, hun 
Verlosser. Jezus wordt door de 
Bijbel inderdaad als de 
Verlosser en koning gezien, 
alleen met een koninkrijk dat 
niet van onze wereld is. 
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Als Jezus met zijn leerlingen was aangekomen bij de Olijfberg buiten 
Jeruzalem, stuurde Hij twee van zijn apostelen op pad om een ezel te zoeken. 
Door op een ezel te rijden wilde Jezus zijn nederigheid benadrukken. En zo 
kwam Hij de stad Jeruzalem binnen. De bevolking, gehoord dat Hij in aantocht 
was, stond Hem op te wachten. Zij juichten Hem toe, legden hun mantels op 
de grond voor de ezel en zwaaiden met Palmtakken en legden ook deze op 
de grond voor Hem. Een aantal dagen later zullen dezelfde mensen Hem 
honen en bespotten en Hem veroordelen tot de dood aan het kruis. 
Het was gewoonte om na de viering van Palmpasen in de kerk de gewijde 
takken mee naar huis te nemen en deze achter het kruisbeeld te steken. Dit 
moest het gezin bescherming bieden aan onweer en blikseminslag. Deze tak 
blijft veelal zitten tot het wordt vervangen op Palmpasen het jaar daarna. 
 

Symboliek 
Er zijn diverse kunstwerken gemaakt over en van de intocht in Jezus in 
Jeruzalem. Op alle afbeeldingen wordt gezwaaid met palmtakken en 
olijftakken. De apostel Johannes echter maakt in zijn Evangelie speciaal 
melding van palmtakken. Deze tak hoorde in die tijd bij overwinnaars, 
waardoor Johannes Jezus duidelijk als een overwinnaar in zijn evangelie 
maakt. 
 

Presentatie van communicanten en vormelingen op Palmzondag 
Tot slot wil ik bekend maken dat tijdens 
Palmzondagvieringen op alle locaties 
van onze Parochie de communicanten 
en vormelingen zich zullen presenteren. 
We hebben inmiddels een groepje van 
kinderen die in de loop van maart zijn 
gestart met de voorbereiding op de 
Eerste Heilige Communie en het Heilig 
Vormsel.  
 

De Eerste Heilige Communie en het 
Heilig Vormsel zijn de grote feesten. Niet 
alleen voor de 1e communicanten en 
vormelingen, maar ook voor de ouders, 
het gezin, de peter en de meter, de opa’s 
en oma’s. Ook de geloofsgemeenschap is blij met deze jongens en meisjes. 
Bij deze willen wij hun wensen dat zij Gods liefde echt mogen leren kennen en 
die liefde ook gaan uitdragen. 
 

En u allen beste parochianen, ook namens Pastoor Okonek wens ik dat de 
duisternis van al het kwaad van geweld en aanslagen overwonnen mag 
worden door het Licht van Pasen, dat de Liefde het overwint van alle haat. 
 

Pastor Karol 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Het is een drukke periode (geweest). Voor ons als bestuur, maar ook voor vele 
van onze vrijwilligers. U heeft er zelf natuurlijk ook wel iets van gemerkt: Actie 
Kerkbalans. Vele vrijwilligers hebben de brieven verspreid en ook weer 
opgehaald. Maar dan is het werk nog niet afgelopen, want dan moeten de 
enveloppen geopend worden, het contante geld geteld, de toezeggingen 
genoteerd en de eenmalige incasso’s ingevoerd. Eigenlijk zijn we heel blij dat 
dit veel werk is, want we hebben uw bijdrage heel hard nodig. Dat blijkt wel uit 
de jaarrekening. Helaas hebben we 2021 afgesloten met een aanzienlijk 
verlies, maar daarover leest u elders meer.  
Verder zijn we bezig geweest met de organisatiestructuur, waarvan we in 
Zwartemeer de eerste resultaten zien 
en waarvan de parochianen op 7 april 
meer kunnen gaan horen. 
 

Ook ontwikkelingen in de samenleving 
hebben onze aandacht gevraagd, denkt 
u maar aan de Corona-maatregelen, 
maar ook de ontwikkelingen in de 
Oekraïne houden ons, en u 
waarschijnlijk ook, bezig.  
 

Laten we gezamenlijk bidden voor vrede. 
Vrede voor de wereld, maar ook in ons eigen hart. 

 

VRIJWILLIGER GEZOCHT 
 

Elke organisatie is verplicht om alle risico’s die (vrijwillige) 
medewerkers lopen in beeld te brengen. Dat heet een 
risico-inventarisatie. Nadat dit gedaan is, is het werk 
natuurlijk nog niet klaar. Ook moet hij of zij voorstellen 
doen om de risico’s te verkleinen. Dit kan door dingen te 
veranderen, anders aan te pakken, maar ook door het 
geven van voorlichting. 
 

Elk jaar wordt daarna gekeken of de risico’s kleiner zijn 
geworden en of er nieuwe risico’s bij zijn gekomen. En dan 
moeten er acties ondernomen worden. 
 

Deze klus ligt er al enige tijd voor ons als parochie. Daarom 
zijn wij op zoek naar één of meerdere mensen, die hiermee 
aan de slag willen. 
 

Ben jij diegene of ken je iemand, waarvan je denkt dat hij of 
zij dat leuk vindt en ook enige kennis van zaken heeft? Bel de 
parochietelefoon of mail naar het secretariaat 
mariahertoginvandrenthe@gmail.com  

mailto:mariahertoginvandrenthe@gmail.com
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HOERA WE MOGEN WEER… 
EEN 8 DAAGSE BUSREIS NAAR LOURDES 

 
 
 

 

Vertrekdatum:   07-06-2022     Aankomstdatum:  14-06-2022 
 

Programma 
Dag 1: Na een vroeg vertrek vanuit Barger Compascuum rijden we via 

Antwerpen, Kortrijk en Parijs naar ons overnachtingshotel in Nevers. 
Dag 2:  Na het ontbijt brengen we een bezoek aan het klooster in Nevers 

alwaar de H. Bernadette opgebaard ligt. Na dit bezoek vervolgen we 
onze reis naar Lourdes. De lunch gebruiken we onderweg in de vorm 
van een lunchpakket. In de vroege avond zullen we in deze 
bedevaartsplaats arriveren. We verblijven hier 5 nachten. 

Dag 3 t/m 6: Tijdens ons verblijf in Lourdes maken we diverse excursies.   
Een rondleiding over de heiligdommen, een rondwandeling door oud 
Lourdes en een excursie naar de Pyreneeën. Ook een bezoek aan 
de Int. H. Mis aan de sacraments en lichtprocessie zal niet op ons 
programma ontbreken. 

Dag 7:  Na het ontbijt verlaten we Lourdes. We rijden door de Landes en 
Bordeaux naar ons Hotel in Orleans. Onderweg gebruiken we de 
lunch in de vorm van een picknick. 

Dag 8: Na het vroege ontbijt gaan we beginnen vanuit Orleans aan de 
terugreis. Deze gaat via Parijs, Lille, Antwerpen naar Barger 
Compascuum. Onderweg in Frankrijk gebruiken we in de middag 
een eenvoudige lunch. In Nederland sluiten we deze reis af met een 
diner. We hopen dan rond de klok van 21.00 uur voldaan en vol 
indrukken weer in Barger Compascuum te arriveren. 

 

Inbegrepen 
7x overnachting in een 2 pers kamer, met douche/toilet. Op basis van 
volpension vanaf de 1e dag diner t/m 8e dag diner. 
Excursies in Lourdes en excursie naar de Pyreneeën. 
Vervoer per luxe touringcar van Jara Travel voorzien van bar, toilet, 
airconditioning en dvd. Optimale begeleiding door ervaren chauffeur/reisleider. 
 

Hotel 
1ste nacht hotel? (nog niet bekend) 
2de t/m 6de nacht Hotel Stella Lourdes. 
7de nacht Hotel Orleans 
 

Opmerkingen 
Prijs: € 759,00 pp 
1 persoon kamer toeslag € 195,00 
 

Informatie of opgave bij        
Mieny v.d. Aa                of       Ria Mensen  
0591-349144          06-13727968 
Barger Compascuum              Klazienaveen 
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DE MISSIONAIRE PAROCHIE 
 

Het is al weer een tijd geleden dat wij  informeerden 
over De Missionaire Parochie.  
Wat is een missionaire parochie?  
Een missionaire parochie, is een parochie die 
nieuwe leerlingen van Jezus Christus voortbrengt. 

Dit is gebaseerd op Matteüs 28, 19-20 waar Jezus zegt:  
“Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam 
van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden 
alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding 
der wereld.”  
 

Cultuuromslag 
De Heer begint dus met de opdracht ‘Maakt alle volkeren tot mijn leerlingen’, 
en al het andere volgt daaruit. Maar juist die opdracht om ‘leerlingen van Jezus 
te maken’ vinden we vaak lastig. We zijn er meestal zelfs niet op gericht in 
onze parochies. Om dit opnieuw tot de kern van het parochieleven te maken 
is een cultuuromslag nodig in onze Nederlandse en Vlaamse parochies. Wat 
houdt de nieuwe cultuur in de parochie dan in? Hieronder wordt een 
missionaire parochie in vijf punten beschreven. 
 

1. Ontdek Jezus 
In een missionaire parochie is Jezus Christus niet alleen een 
voorbeeld of inspiratiebron, maar voor steeds meer mensen 
ook Vriend en Verlosser. Hij nodigt ons uit om Hem te volgen 
en in vriendschap met Hem te leven. Centraal hierbij staat 
het begrip ‘leerling zijn van Jezus’: een persoonlijke keuze 
om Jezus beter te leren kennen en Hem na te volgen. Dat 

betekent dat steeds meer mensen in de parochie beseffen, dat zij een leven 
lang mogen groeien in de persoonlijke relatie en vriendschap met Christus. 
Gebed en het ontvangen van de sacramenten zijn belangrijke praktijken om 
deze vriendschap met Jezus te versterken en Zijn bevrijding en genezing te 
ervaren. Daarom: Wij willen Zijn leerlingen zijn. 
 

2. Neem deel aan een kleine geloofsgroep 
In een missionaire parochie bestaat de parochie niet alleen 
uit een (gezellige) groep mensen, die het fijn vinden om bij 
elkaar te zijn, maar uit een gemeenschap waar mensen 
gezamenlijk willen groeien in hun relatie met Jezus Christus. 
Hij is Diegene die de geloofsgemeenschap bij elkaar houdt. 
Daarom zijn er – naast de (Eucharistie)vieringen – kleine 

(geloofs)groepen en diverse vormingstrajecten, waar mensen geholpen 
worden om te groeien in geloof, waar er pastorale zorg wordt verleend en 
waarin mensen omzien naar elkaar.  
Daarom: Wij willen met Hem en met elkaar verbonden leven.   
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3. Deel je geloof en nodig anderen uit 
In een missionaire parochie wil de parochie niet alleen zorg 
dragen voor mensen die al naar de parochie komen, dat wil 
zeggen de vaste parochianen en de vrijwilligers 
(onderhoudskerk), maar de parochie wil ook mensen van 
buiten de parochie de kans geven om Jezus Christus en zijn 
Kerk (beter) te leren kennen (missionaire kerk). De focus 

van een missionaire parochie is gericht om ‘zoekende’ mensen, gedoopten en 
niet-gedoopten, in contact te brengen met Jezus Christus. Elke parochiaan 
wordt opgeroepen om zijn of haar geloof – op een manier die bij hem of haar 
past – te delen met anderen en anderen uit te nodigen. We noemen dat ook 
wel ‘evangelisatie’ of onze roeping tot ‘missionaire leerlingen’.  
Daarom: Wij willen allen (meer) bekend maken met de liefde van God. 
 

4. Dien met je talenten in kerk en samenleving 
In een missionaire parochie voeren niet alleen een pastoraal 
team en (enkele) vrijwilligers alles uit, maar draagt een ieder 
zijn of haar steentje bij. De pastoor leidt de parochie vanuit 
een leiderschapsteam. Als eindverantwoordelijke van de 
parochie laat hij zich bijstaan door de leden van het 
leiderschapsteam. Dat team – dat niet gelijk hoeft te zijn aan 

het pastoraal team – helpt hem om de best mogelijke beslissingen voor de 
parochie te nemen. Het leiderschapsteam rust de gelovigen toe om hun gaven 
en talenten (verder) in te zetten voor Kerk en samenleving, zodat een ieder op 
zijn of haar eigen wijze dienstbaar kan zijn aan de missie van de 
Kerk.  Daarom: Wij willen leiding geven zodat een ieder tot bloei komt. 
 

5. Bid en ontvang de sacramenten 
In een missionaire parochie worden niet zomaar (meer) 
activiteiten georganiseerd op het gebied van liturgie, 
catechese en diaconie. Er leeft een diep besef bij de 
meerderheid van de parochianen, dat alle actie voortkomt 
vanuit de contemplatie: vanuit het persoonlijke en het 
gemeenschappelijke gebed. Bijeenkomsten worden niet 
alleen formeel geopend met gebed, maar er wordt ook uit 

het hart gebeden. De Eucharistie wordt niet enkel gevierd vanuit verplichting, 
maar mensen ervaren dat ze vanuit de ontmoeting met Jezus toegerust 
worden voor hun taak en leven in de wereld. De stille (eucharistische) 
aanbidding is een belangrijke pijler van gebed in de parochie. En tenslotte, de 
heilige Geest is niet ‘de grote onbekende Persoon van de Drie-eenheid’, maar 
er is openheid voor de werking van de heilige Geest en hoe Hij de parochie wil 
leiden. Er wordt actief gebeden om de komst van de heilige Geest en Zijn 
kracht om daadwerkelijk ‘missionair’ te kunnen zijn. 
Daarom: Wij willen handelen vanuit een diepe verbondenheid met de Heer. 
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Tenslotte, wij herkennen ons helemaal in deze woorden van Paus Franciscus 
(Evangelii Gaudium, 28): “De parochie is een kerkelijke aanwezigheid in het 
gebied, een omgeving waar naar het Woord wordt geluisterd, van groei van 
het christelijk leven, van dialoog, van verkondiging, van edelmoedige 
naastenliefde, van aanbidding en viering. Door middel van al haar activiteiten 
bemoedigt en vormt de parochie haar leden, opdat zij actief in de evangelisatie 
zijn. Het is een gemeenschap van gemeenschappen, een heiligdom waar de 
dorstigen komen drinken om verder te gaan op de weg, en een centrum van 
voortdurende missionaire uitzending.”  
 

Op 24 en 25 maart is er een conferentie over De Missionaire Parochie waarbij 
pastoor Okonek en twee bestuursleden aan zullen deelnemen. Zij hopen 
geïnspireerd en vol ideeën terug te komen. 
 

NIEUWS VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 
 

De begraafplaats van de Toekomst: hoe ziet deze eruit? Met deze 

vraag zijn beheerders en bestuursleden al bezig geweest. Maar 
ook onze netwerkpartners zijn belangrijk.  
 

 
Wie zijn onze netwerkpartners?  
Dat is heel breed. Dat bent u als nabestaande of bezoeker van onze 
begraafplaats, dat zijn dorpsbewoners, dat zijn de scholen, maar ook allerlei 
organisatie, die betrokken zijn bij een uitvaart. Denk daarbij aan uitvaartleiders, 
grafdelvers, steenhouwers en uitvaartverenigingen.  
 

Deze partners hebben we uitgenodigd om hen meer te vertellen over onze 
werkwijze, onze administratie en over de mogelijkheden op onze 
begraafplaatsen. En daarnaast willen we hen betrekken bij het bouwen aan 
onze toekomstvisie. Want wij willen graag weten, welke verbeterpunten zij zien 
voor ons en welke ontwikkelingen zij verwachten, waar wij op in kunnen 
spelen.  
 

Zo hopen we elkaar te kunnen 
inspireren, want wat de 
toekomst ons ook brengt, we 
hebben elkaar nodig. We 
kunnen op deze manier elkaar 
informeren en door kennis te 
maken met elkaars expertise 
kunnen we steeds beter onze 
werkzaamheden op elkaar laten 
aansluiten, zodat we elkaar 
versterken. We hopen op een 
vruchtbare bijeenkomst.  
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REGIONALE SYNODALE BIJEENKOMSTEN 
 

De priesters en diakens van de Immanuelparochie, de 
Parochie Maria Hertogin van Drenthe en de Parochie Heilig 
Kruis ontmoeten elkaar eens per maand voor een 
gezamenlijk overleg. In dit overleg is besproken of wij 
regionaal invulling kunnen geven aan de wens van de paus 
en de bisschoppen.  

 

Daarom nodigen we u van harte uit voor 3 regionale synodale bijeenkomsten. 
 

Daarin zullen we in kleine groepen in gesprek gaan over de drie thema's: 
dialoog, missie en vieren. De bijeenkomsten worden gehouden in de 3 
parochies en staan open voor alle parochianen van deze drie parochies. 
 

Voor het proces is het noodzakelijk dat u elk van de 3 bijeenkomsten bijwoont.  
Er zijn geen kosten verbonden aan deze avonden. 
 

De avonden worden gehouden op: 
 

Donderdag 17 maart  om 20.00 uur in  Klazienaveen  Onderwerp: Dialoog 
Woensdag  30 maart  om 20.00 uur in  Ter Apel     Onderwerp: Missie 
Dinsdag   05 april   om 20.00 uur in  Coevorden   Onderwerp: Vieren 
 

Opgave is noodzakelijk en kan bij  
diaken Sander Hof  tel: 06-20732872 of  mail: sjhof@ziggo.nl 
Graag vóór 13 maart a.s. 
 

Wij hopen op een mooie opkomst en goede gesprekken. Dat we ook in onze 
streek het waaien van de Heilige Geest mogen horen en verstaan. 
 

Namens de pastorale teams van de drie parochies, 
Diaken Sander Hof 

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN HET HEILIG VORMSEL 
 

Inmiddels zijn op alle locaties informatieavonden geweest voor 
de ouders/verzorgers van kinderen die in aanmerking komen 
voor de Eerste Heilige Communie of het Heilig Vormsel. 
De Eerste Heilige Communie vieringen zullen allemaal in de 
eigen kerk plaatsvinden: in Emmer Compascuum en in 
Klazienaveen op 22 mei en in Zwartemeer op 15 mei. In Barger 

Compascuum is dit jaar geen Communieviering. 
Het Heilige Vormsel zal op 10 juni in Klazienaveen plaatsvinden. Tijdens deze 
viering zal de Bisschop Ron v.d. Hout voorgaan. Alle Communicantjes en de 
Vormelingen zullen zich tijdens de Palmpasen-viering (9 of 10 april) aan u 
voorstellen.  
 

Mocht u uw kind alsnog willen aanmelden, dan kan dat via de parochietelefoon 
of het secretariaat. 
 

mailto:sjhof@ziggo.nl
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JAARREKENING 2021 
 

In de vergadering van 1 maart jl. is de jaarrekening goedgekeurd. Dat wil 
zeggen dat deze naar het Bisdom is gestuurd en dat zij nog een laatste 
controle doen. Er kunnen dus nog (kleine) wijzigingen plaats vinden. 
 

  Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening 

  2018 2019 2020 2021 

OPBRENGSTEN         

Bijdragen Parochianen         

Kerkbijdragen 180851 151023 157334 155252 

Collectes 19237 14321 8899 12468 

Stipendia 13261 13045 11116 9044 

Overige bijdragen Parochianen 39312 35456 39452 35369 

Totaal 252661 213844 216801 212132 
     

Opbrengsten uit bezittingen 
en beleggingen 32407 44725 46723 49362 
          

Opbrengst uit Begraafplaatsen 33022 34857 60770 60281 
          

Incidentele baten 13395 8507 7593 11600 

          

Totaal  baten 331483 301934 331887 333376 
          

LASTEN         

Persoonskosten 98302 90574 80420 104111 

Kosten onroerend goed 109634 102694 134504 113938 

Kosten begraafplaatsen 24556 32425 29678 50925 

Rente en kosten van schulden 3474 3565 3276 3035 

Kosten eredienst 39730 34577 21588 21587 

Kosten pastoraal 17439 11583 15414 11672 

Afdrachten 41969 29481 40330 29819 

Beheerskosten 18396 34170 22568 22311 

Overige lasten 5494 1397 -314 16868 
          

Totaal lasten 358994 340466 347463 374267 
          

Exploitatie resultaat -27511 -38532 -15576 -40891 
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Toelichting op de exploitatierekening 
Het exploitatieresultaat van zowel 2020 als 2021 is in sterke mate beïnvloed 
geweest door de maatregelen rondom de Coronapandemie. We zien dat met 
name in een daling van de stipendia (misintenties) en de collectes, omdat er 
in de Kerk een tijdlang geen vieringen mogelijk waren. 
  

De opbrengsten uit bezittingen en beleggingen zijn iets gestegen omdat we 
druk bezig zijn om al onze huren marktconform te laten worden.  
 

Tegenover een goede opbrengst van de begraafplaatsen staan ook de kosten. 
We merken dat op veel locaties de kosten gemakkelijk de opbrengsten 
overstijgen. Toch heeft het parochiebestuur besloten om de tarieven in 2022 
niet te verhogen. Wel wordt er hard gewerkt aan plannen om de 
begraafplaatsen te verbeteren, waardoor er meer mogelijkheden komen en 
daarmee hopelijk ook meer gebruik. 
 

De kosten voor de gebouwen zijn nog steeds hoog. Dit heeft o.a. te maken 
met het feit dat we twee monumentale gebouwen hebben, die het nodige 
onderhoud vragen. Het parochiebestuur gaat dit jaar bezig met een lange 
termijn visie voor de gebouwen. Er wordt dan gekeken naar gebruik en kosten.  
  

De post Overige lasten is in 2021 hoog doordat o.a. het 
kerkhoflaantje in Barger Compascuum gesnoeid en gekapt 
moest worden. Hier was geen voorziening voor. 
 

Een punt van aandacht is de ontwikkeling van de ontvangen 
kerkbijdragen. Gestreefd wordt om de kerkbijdragen met de 
inflatie mee te laten stijgen. Ook in 2021 is dit niet gelukt: er was een daling 
van 1,3%. Het tekort van de laatste jaren leidt het parochiebestuur er toe dat 
er goed nagedacht moet worden, om deze negatieve ontwikkeling te stoppen 
en zelfs te keren. Vooral omdat we niet zo maar tarieven willen verhogen. Toch 
zullen we uw medewerking zeker nodig hebben.  
 

VRIJWILLIGERSAVOND MHvD 20 MEI 
 

Zoals in het vorige Klaverblad was aangekondigd houden we 
een vrijwilligersavond – voor alle vrijwilligers van onze parochie 
met hun (eventuele) partner – op vrijdag 20 mei. 
Het belooft een gezellige en ook boeiende avond te worden. 
Peter Vermaat zal op boeiende wijze vertellen over Titus 
Brandsma. 
 

Deze avond wordt gehouden in zaal De Buuf, Verlengde 
Oosterdiep OZ 108 in Barger Compascuum. Inloop vanaf 19.30 uur. 
U dient zich vooraf op te geven voor deze avond en wel vóór Palmzondag,  
10 april a.s.. 
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U kunt zich opgeven door: 
 een mail te sturen aan liturgie.mhvd@gmail.com  

U vermeldt dan uw naam, uw locatie en het aantal personen. 
 

 U kunt zich ook opgeven door onderstaand strookje voor 10 april 
volledig ingevuld in te leveren bij het locatiebureau. 
 

          ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Naam:________________________________________________________ 
 
 

Locatie:_______________________________________________________ 
 

Aantal personen:________________________________________________ 
 

Telefoonnummer:_______________________________________________ 
 

Komt/komen op 20 mei op de Vrijwilligersavond. 
 

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

Vrede in de Oekraïne 
 
Goede en vredelievende God, 
U hebt ons deze aarde gegeven 
om die samen te bewonen als 
mensen en volkeren van velerlei 
taal en achtergrond. 
 

Gij wilt dat de wereld een 
veilige woning is voor iedereen, 
waar respect heerst 
en eerbied voor ieders 
eigenheid. 
 

Maar steeds weer lijken 
eigenbelang en streven naar 
macht de overhand te krijgen 
en dreigt er oorlog en geweld. 
 

Wij bidden U met name 
voor de bevolking van de 
Oekraïne en voor de 
verantwoordelijke leiders 
in binnen- en buitenland. 
 
 
 

 
 
Geef hen met uw Geest 
wijsheid en inzicht, 
opdat zij welgemeend 
naar wegen zoeken 
om vrede te bevorderen die 
bestendig is. 
 

Opdat allen waardig leven 
mogen als broeders en zusters, 
als kinderen van U, Vader, die 
leeft in eeuwigheid. Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:liturgie.mhvd@gmail.com
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Woensdagmorgen:    Nieuw-Weerdinge 

Donderdagmorgen: Emmer-Compascuum 

Donderdagmiddag: Ter Apel 

 

Willie en Jannet Dijck 

Kanaal A NZ 100 
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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:             Vacant        
Secretaris/Vicevoorzitter:     Bennie Gustin   0591-349833 
Budgethouder:           Johan Harbers   06-15185068 
Onderhoud gebouwen :      Vacant           
Kerkhoven:             Vacant        
Communicatie:           Vacant    
Diaconie/catechese:        Marja Grummel     0591-348843 
Liturgie/gemeenschapsopbouw:    Vacant           
 
 
REDACTIE EN LOCATIEBUREAU  
Mailadres: lb.joseph.mhvd@gmail.com  
of in de brievenbus van de pastorie   
 
 
CONTACTPERSOON BEZORGING 
Truus Dijck  tel: 06-16387733 
 
 
 
 
 

mailto:lb.joseph.mhvd@gmail.com
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 20 maart              3e zondag 40 dagentijd  
Lies Griemink-Schulte, Marian Wittendorp-Heller, Marleen Siebum-Hartmann, 
ouders Cramer-Tubben. 
 

Zaterdag 26 maart              4e zondag 40 dagentijd  
Fam. Nijzing-Heller, Marleen Siebum-Hartmann, ouders Feringa-Hake,  
overl. fam. Bernard Heinrich Hake. 
 

Zondag 3 april                 5e zondag 40 dagentijd  
Frans Wittendorp, Gerhard Heinrich Lübbers, Jo Robben, Marleen Siebum-
Hartmann, Wim Wehkamp. 
 

KOSTERS 
 

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

JARIGEN IN DEZE PERIODE  

 
20 mrt  H.J. Alers 
23 mrt J.A. Lingenaar 
27 mrt G.M.G. Hartmann-Conen 
1 apr  H. Holscher  
1 apr  T. Behrendt-Moorman 
2 apr  L. Gerdes 
4 apr  H.H. Veringa 
7 apr  R.H. Feringa 
8 apr  M.M. Feringa-Schulte 
8 apr  H. Wittendorp-Willms 
 

We wensen u allen een fijne verjaardag!! 
 

We plaatsen maandelijks een lijst met 75 jarigen. Wilt u niet  genoemd 
worden, neem dan even contact op met het locatiebureau tel: 0591-349051 
 

SCHOONMAAK KERK 
 

Op donderdag 24 maart 
wordt de kerk schoongemaakt. 

 
Komt u helpen??? 
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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 deze is elke donderdagavond 

geopend van 18.30 uur-19.00 uur. 
➢ Of een brief met de gegevens te deponeren in de brievenbus van de 

pastorie. 
 

RECHTHEBBENDE ADVIES RAAD (RAR) 
 

Graag willen we dat de rechthebbenden van de graven op onze begraafplaats 
meedenken over de plannen op deze begraafplaats.  
Met het huidige budget is het best een uitdaging om het normale onderhoud te 
kunnen uitvoeren, laat staan het groot onderhoud. Samen met 
rechthebbenden willen we kijken waar prioriteiten liggen en misschien ook wel 
waar we extra gelden vandaan kunnen halen. 
Deze RAR zal, naar verwachting twee keer per jaar 
bij elkaar komen, één keer rondom maart om een 
plan te maken en één keer rondom oktober om te 
kijken wat er gerealiseerd is. Bent u rechthebbende 
en wilt u ook meedenken, dan kunt u zich 
aanmelden via de parochietelefoon of bij Henk 
Harmes. 
 

OPROEP 
 

Op 19 maart  aanstaande is weer de jaarlijkse potgrondactie. Op die morgen 
komen de vrijwilligers weer bij u aan de deur.  
De zakken van 40 liter kosten € 3,50 per zak en 3 voor € 10,- 
U kunt de potgrond eventueel ook bestellen bij het locatiebureau. Wel vragen 
we u dan om dit contant af te rekenen. 
Mocht u ons mislopen, dan is het altijd mogelijk om potgrond bij de kerk te 
halen. Wel graag eerst even bellen tel: 0591-349051. 
 

DAMESKERKKOOR 
 

Wij zoeken dames die ons dameskerkkoor willen komen versterken. Wij 
repeteren op maandagmorgen van 10 uur tot 11.30 uur in de kerk/dagkapel. 
Kom gerust ’n keertje binnen tijdens de repetitie en zie of het iets voor u is. 
Ook kunt u contact opnemen met Truus Linnemann tel: 0591-349333 of  
tel: 06-25555157. 

mailto:lb.joseph.mhvd@gmail.com
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Van harte 

feliciteren 

VASTENACTIE  
 

Vastenactie 2022 
Wanneer u dit bericht leest zijn we al bijna halverwege de vasten. We hebben 
de start gemaakt op zaterdag  5 maart gezamenlijk met het herenkoor. 
In deze viering heeft u het een en ander gehoord over het project van dit jaar: 
Je land is je leven. 
 

Bij dit Klaverblad ontvangt u ook het 
vastenzakje. Graag zien we deze terug 
in de bus achter in de kerk. Ook mag u 
het inleveren in de brievenbus van de 
pastorie. 
 

De schoolkinderen hebben het vastendoosje meegekregen van school. Met de 
opbrengst van deze doosjes en dit vastenzakje willen we de mensen steunen 
die graag een vaste plek op deze wereld willen. Dat is het doel van Vastenactie 
dit jaar. 
 

VERTREK JAN BRUINS 
 

En weer moeten we iemand van onze locatieraad laten 
gaan. Jan Bruins was jarenlang de beheerder van de 
gebouwen. In die functie heeft hij heel veel klussen en 
klusjes gedaan of ervoor gezorgd dat ze gedaan 
werden. Daarnaast was 
hij ook een actief lid van 
het Herenkoor. Op 
allebei de plekken gaan 

we Jan enorm missen. Jan stopt met deze 
functie omdat hij Barger Compascuum en zelfs 
Drenthe gaat verlaten. 
Jan, dank je wel voor alles dat je gedaan hebt 
en we wensen jou en Greetje heel veel geluk 
op jullie nieuwe plek. 
 

FELICITATIES 

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

OPENINGSTIJDEN LOCATIEBUREAU 
 

Kijk voor de openingstijden op pagina 7 van dit Klaverblad. 
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TOEKOMST LOCATIERAAD 
 

In het vorig Klaverblad hebben we al aangegeven dat we 
als locatieraad een uitdaging hebben, omdat er wel 
mensen bij ons weggaan, maar dat er geen nieuwe 
mensen bij komen.  
 

We hebben een begin gemaakt met de inventarisatie 
van alles wat er gedaan moet worden, maar ook dat is 
best een klus.  
 

 

Ook zijn we druk bezig met het 
voorbereiden van de potgrondactie. Kortom we komen 
handen te kort.  
 

Heeft u nog een uurtje (of liefst iets meer) tijd?  
Laat het ons weten! Binnenkort hopen we u uitgebreid 
te kunnen informeren over hoe het op onze locatie 
verder gaat…….. 
 

VRIJWILLIGERSKLUS IN HET ZONNETJE 
 

Helaas heeft de vorige oproep nog niet veel 
reacties opgeleverd, maar misschien passen 
de volgende klussen meer bij u! 
 

In het vorige Klaverblad zochten we mensen, 
die regelmatig een rondje in het dorp wandelen of fietsen en iemand, voor 
kleine klusjes, zoals loodgieter- of timmerwerk. 
 

Dit keer aandacht voor andere klussen: 
Gezocht mensen, die mee willen helpen met de 
kerk schoon te maken 
 

De groep die regelmatig de kerk schoon maakt, wordt 
steeds kleiner en een schone kerk is meer dan ooit 
belangrijk. U hoeft echt niet elke keer mee te helpen 
(wel fijn als dat kan natuurlijk ☺).  
 

Elke hulp is meer dan welkom! 
 

KOFFIE DRINKEN 
 

Gelukkig zijn er al allerlei versoepelingen en kan er 
weer veel meer. Na de vastentijd willen we u graag 
uitnodigen, zodat we elkaar ook buiten de vieringen 
kunnen ontmoeten.  

                     Bent u er dan bij? 
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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:           Jannet Dijck   06-50206237 
 
 
BEGRAAFPLAATS 
Beheerder:   Joh Heine  0591-351905 
 
 
REDACTIE EN LOCATIEBUREAU  
Mailadres:   lb.willehadus.mhvd@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

Zaterdag 19 maart               3e zondag 40 dagentijd  
Greetje Schulte-Heller, Andries Harms en Helena Alida Harms-Ophof, overl. 
fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina 
Wolthuis-Weghorst, Enno en Greet Timmer, Pastoor van den Barselaar, 
Zuster Bernardo, ouders Berends-Teiken, Renk Kuper, overl. fam. Kuper-
Wolbers, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, Gradus Welling, 
ouders Welling-Fehrmann, Herman Spijker, Johan Bernard Ellermann en 
Maria Aleida Ellermann-Robben, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Johnny 
Wolters, Annie Thole-Wierenga. 
 

Zondag 27 maart              4e zondag 40 dagentijd  
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, overl. ouders Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, 
ouders Thole-Kloppenburg, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, 
Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Marlies 
Snuverink-Sturre, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Henk Sturre, Annie 
Thole-Wierenga, Marlies Unij-Plagge.  
 

Zaterdag 2 april        5e zondag 40 dagentijd  
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-
Ellermann, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, Jozef Sturre, 
Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, ouders en grootouders 
Jan Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne-Wessel en zonen 
Albert en Herman Heijne, ouders en grootouders Wessel-
Hempen, Truus Over-Meijer, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, Diny 
Hendriks, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Jan Geert Meijer, 
Herman Sturre, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Annie Thole-Wierenga, 
ouders Welling-Ameln, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen. 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

 

LOCATIEBUREAU 
 

do 24 mrt Ans Berendsen 

do 31 mrt Tilda Heine 
do 07 apr Tiny Hogenbirk 
 

KERKSCHOONMAAK 
 

Groep 1 4 apr t/m 9 apr 

  

ma 21 mrt t/m zo 27 mrt Diny de Roo 0591-351697 
ma 28 mrt t/m zo 03 apr José Wessel 06-27369058 
ma 04 apr t/m zo 10 apr Margriet Ahlers 0591-354093 
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MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

DATUM MISDIENAAR/ACOLIET LECTOR 

za 19 mrt Marit Gustin + misdienaar            Harry Fecken 
zo 27 mrt Willie Dijck Henriette Bolk 
za 02 apr Rianne Hoesen Erik Meijer 

 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

Groep 1 28 mrt t/m 1 apr 
 

BLOEMVERSIERING 
 

Gr 3 Maria Herder 
Ria Loves 

14 mrt t/m 27 mrt 0591-352363 
06-18170565 

Gr 4 Lena Mencke 
Maureen Nie 
Dorota Maj 

28 mrt t/m 10 apr 0591-349057 
0591-346365 
06-44353179 

 

CONTACTMIDDAG  
 

Op dinsdag 5 april 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. Kom ook eens kijken, u bent van harte welkom!  
Hebt u geen vervoer, dan kunt u bellen met:  
Mevr. Hoesen   tel: 0591-352408 

 

Verhuisd 
 

Fam. H.H. Sulman is verhuisd van 
Spoel 34, 7881 BK 

naar 
Spoel 85 7881 BN 

 

Wij wensen hen  
een goede tijd op hun nieuwe adres. 
 

HUISPAASKAARSEN 
 

Zoals elk jaar kun u ook nu weer huispaaskaarsen bestellen.  
 

De poster met afbeeldingen van de kaarsen met de afmetingen en 
prijzen kunt u achterin onze St. Willehaduskerk vinden en op het 
locatiebureau.  
 

Tevens ligt er een opgavelijst. In verband met de bestelling voor 
Pasen, graag bestellen vóór 1 april.  
De huispaaskaarsen worden dan tijdens de Paaswake ingezegend. 

FAMILIEBERICHTEN 
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JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 8 APRIL 
 

Mevr. M.G. Wösten-Zaan uit Emmen, 6-3-1932, is vorige keer helaas niet 
vermeld. Waarvoor excuus.  
Alsnog van harte gefeliciteerd met uw 90e verjaardag 
 

 

   

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 wet op privacy. 
 

UW MARIA 
 

Maria, Moeder van ons allemaal is voor mij erg 
belangrijk. Mijn ouders hebben mij ook die naam 
gegeven, ik ben er trots op. Jaren geleden kreeg ik 
deze icoon met afbeelding van Maria. De icoon van 
Maria heeft voor mij een speciale betekenis. Maria 
staat mij bij en dat heb ik al vaak mogen ervaren.  
 

Ook de woorden van het lied ‘Zoetste Moeder’ heeft 
voor mij een speciale betekenis. In het bijzonder de 
woorden van dit lied mogen ons in deze onzekere 
dagen tot steun zijn. Daarom zou ik u tot slot de tekst 
van het lied ter overweging willen meegeven. Juist 
nu mag onze bede zijn: 
 ‘Zoetste Moeder, Moeder sta ons bij, O Maria, sta ons altijd bij.  

                                                     Maria 

LEVER A.U.B. OP TIJD KOPIJ & MISINTENTIES IN 
 

Voor de periode 9 april t/m13 mei 
moeten de kopij en misintenties 

uiterlijk 18 maart ingeleverd worden. 

A.C. Thole-Schoemaker Emmen 18-3-1930 
M.J. de Lange EC 18-3-1945 
J. Heine EC 21-3-1944 
W. Kip-Tolksdorf EC 21-3-1938 
H.J.J. Logtenberg EC 22-3-1946 
M.H. Hofstra-Hölscher EC 23-3-1934 
A.A.M. Saris-Barens Zwartemeer 24-3-1944 
G.H. Berends EC 26-3-1935 
J.B. Harms EC 1-4-1946 
M.M. Bolmer-Hake EC 5-4-1941 
W.C. Kaiser-Hölscher EC 5-4-1936 
H.K.G.B.M. Neehoff Roswinkel 5-4-1938 

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

We zitten in de vastenperiode, op weg naar Pasen. In onze Willehadus locatie 
wordt er, samen met de andere kerken uit ons dorp, met veel passie gewerkt 
aan de film ‘EmmercomPassion’. Een paar leden van onze locatieraad hebben 
al achter de schermen mee mogen kijken en het wordt werkelijk prachtig.  U 
leest daarover ongetwijfeld meer in dit parochieblad. Zeker een aanrader om 
op 10 april via TV ZO34! - livestream of op scherm in de kerk te gaan bekijken.  
 

Maar ook de initiatieven om geld in te zamelen voor de vastenactie zijn zonder 
meer prachtig. Zo is weer de ‘snertactie’ waaraan veel parochianen hun 
bijdrage verlenen om de snert te maken. Hopelijk zijn er ook velen die de snert 
kopen. We willen de ‘snertactie’ toch niet in de soep laten lopen?  
 

Ons parochiebestuur heeft er voor gezorgd dat u nu ook met 
uw pinpas op het locatiebureau kunt betalen. Ook hebben ze 
een oplossing gecreëerd voor het tekort aan kleingeld wat we 
steeds meer hebben. Op het locatiebureau kunt u nu ook 
collectemunten kopen voor € 1,-  per stuk.  
 

Het is ook fijn dat we ervaren dat de kerk verbindt. We zijn door onze St 
Willehaduskerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor- en 
na ons. We houden elkaar vast in geloof en kijken om ons heen naar mensen 
die steun nodig hebben. Dat begint al, als je ons prachtig kerkgebouw ziet 
staan, hier ooit gebouwd om God en mens tezamen te brengen. Erfgoed waar 
we zelf verantwoordelijk voor zijn! Dat een dergelijk gebouw er goed 
onderhouden bij blijft staan, gaat niet van zelf. Er wordt door eenieder veel tijd, 
passie en liefde gestoken in het onderhoud ervan. En dat uw geldelijke 
bijdrage hierin ook een steun is, staat buiten twijfel. Vandaar dat we blij en 
dankbaar zijn met al uw bijdragen en actie ‘Kerkbalans’ voor behoud van onze 
gemeenschap. 
 

Vol passie zijn ook onze pastores, koren en vele andere vrijwilligers bezig om 
van elke viering werkelijk een juweeltje te maken. En we merken dat u dat ook 
vindt, want we hebben nog steeds een goed kerkbezoek.  
En als u/jij de laatste tijd niet bent geweest dan nodigen wij u/jij hierbij van 
harte uit. Laten we de passie vasthouden. 
                                                                                Locatieraad St. Willehadus 
 

KLEDINGACTIE: ZET VAST IN UW AGENDA 
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HERINNERING: SNERT/ VASTENACTIE 
 

We hebben voor dit jaar weer enthousiaste kokers/sters gevonden die graag 
snert willen maken voor de vastenactie.  
We bezorgen in de locatie Sint Willehadus! 
 

Bestellen kan tussen zondag 6- en zaterdag 20 maart: 

• Na iedere viering kunt u uw bestelling noteren op de daarvoor bestemde 
lijst: naam, aantal bakjes en adres enz. 

• Ook kunt u tijdens openingstijden op donderdag- en zaterdagmorgen 
altijd bellen of langskomen op het parochiebureau.  

• Per mail lb.willehadus.mhvd@gmail.com  

• Of bellen naar Ans Berendsen VOM-groep tel: 06-27535468 
 

U kunt kiezen of u de snert zelf ophaalt op zaterdag 
26 maart tussen 11.30 en 12.30 uur in ons 
Parochiehuis, of dat het moet worden bezorgd.  
Bezorgen  gebeurt op dezelfde dag en tijd.  
De prijs is € 5,- voor een portie en de opbrengst is 
weer voor de Vastenactie. 
We hopen dat weer veel mensen meedoen, het is voor een goed doel! 
Doe mee en ‘Eet smakelijk’. 
 

EMMERCOMPASSION 2022: DEELEPLEIN IN EMMER COMPASCUUM 
 

De voorbereidingen hiervoor waren al in een vergevorderd stadium tot Corona 
voor de 3e keer op rij roet in het eten gooide. Juist in deze tijd is het belangrijk 
om het Paasverhaal onder de mensen te blijven brengen, DUSSSS….  
Op zoek naar mogelijkheden.  
 
 
 
 
 
 
 
NU OOK TE ZIEN OP TV 
In samenwerking met MGA Sound Rentals bleek het mogelijk om de 
EmmercomPassion in de vorm van een film toch onder de mensen te brengen.  
En hoe kan dit beter als een film op TV? 
Op 10 april om 18.30 uur zal de EmmercomPassion, zowel worden 
uitgezonden op YouTube (Maria Hertogin van Drenthe) als op TV,  
op ZO!34 (Ziggo kanaal 45) 
Ook bent u welkom om de EmmercomPassion in de katholieke kerk te 
bekijken op groot scherm samen met de spelers.            

Groetjes Team Passion 

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

Op deze regenachtige zaterdag haal ik in Dalerpeel een dame op die kleurrijk 
gekleed gaat. Ik heb haar wel vaker in de taxi gehad en ze herkent me hetgeen 

vertrouwd aanvoelt van beide kanten. Ik zeg dat ze er 
mooi gekleed bij loopt op deze troosteloze dag. ‘Ik 
ben blij dat jij een beetje kleur geeft aan deze dag zeg 
ik haar’. Ze vertelt hoe ze aan de kleding komt, 
allemaal tweedehands hoor want geld heb ik niet. Ik 
zeg haar dat het niet uitmaakt hoe ze er aan komt en 
het goed staat. Ze zegt dat ze zich wel een aantal 
keer per dag kan omkleden, afhankelijk van haar 

gemoedstoestand. Ze vertelt dat ze in een gesloten inrichting zat net toen de 
Covid19 uitbrak en dat ze dacht dat Corona alleen een biermerk was. Ik zeg 
dat ze mooi op tijd daar was en nu weer prima hier kan zijn.  
 

In Dalen komt er een dame in een elektrische rolstoel bij met een klein frans 
bulldogje. Er is meteen een klik tussen de dames want de kleurrijke verteld 
over haar hulphond die nu even thuis is omdat ze leuke dingen wil doen met 
haar vriend waar de hond niet op toe hoeft te kijken. We lachen er hartelijk om 
en ik zeg dat ze ons de details besparen mag. Ze zegt dat ze een groot deel 
van het geld dat de hulphond kostte met zelfgemaakte aquarellen bij elkaar 
gespaart heeft. Op haar tablet laat ze exemplaren aan ons zien, werkelijk 
prachtig. We rijden door de prairie naar een plek midden in het veld waar haar 
vriend woont op een plek die ook weinig prikkels geeft zoals ze zelf aangeeft. 
We wensen haar veel plezier en een mooie dag toe. 
 

Ik vervolg mijn weg met de dame in de rolstoel en we praten nog even na over 
de kleurrijke dame. Bewonderingswaardig hoe kwetsbaar en open ze zich 
heeft opgesteld naar ons beiden. De oerkracht zit in de mens zelf geef ik aan 
en de dame in de rolstoel die een spierziekte heeft hoef ik dat verder niet uit te 
leggen. Ook haar breng ik naar haar vriend in Emmen en bedanken elkaar 
voor de fijne rit. 
 

Dan heb ik een combinatie rit van vier adressen, allemaal dames die blijkbaar 
boodschappen gaan doen, de één bij de Action, de ander de Jumbo en ook 
nog één bij AH. Die laatste is een Amsterdamse die ik ook wel vaker tref en 
meteen een toneelspel start in mijn ogen. Zo vindt ze het gek dat ze betalen 
moet, maar ook vreemd dat ik haar een stuiver teruggeef. Ze vraag meteen of 
ze er als eerste weer uit mag, gedraagt zich luidruchtig en rumoerig en ik zie 
aan de andere klanten dat ze er last van hebben, één keer raden wie of er dus 
als eerste uit mag. De achtergebleven dames verzuchten tegelijk wanneer de 
druktemaker de taxi verlaat. We lachen er maar om en heeft de middag weer 
gekleurd.                                                               

Alle goeds, Harry Fecken 
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OPROEP: EEN BRIEF AAN ST. WILLEHAD, WIE SCHRIJFT ER MEE? 
 

Deze oproep is al eerder geplaatst. We willen u eraan herinneren dat u nog 
steeds brieven in kunt sturen om een mooi tijdsdocument te maken voor onze 
parochie, nu locatie, St. Willehadus in Emmer Compascuum. 
Er zijn al een paar mooie brieven binnengekomen. 
 

 Hoe is uw beleving bij onze kerk, hoe was dat toen, in uw jeugd? 
 Heeft u misschien nog leuke verhalen over onze St. Willehadus 

parochie. 
 Wat is u het meest bijgebleven? 
 Een terugblik, (hoor je vaak rond Kerst- of Paastijd) over bijzondere 

en ook gewone belevingen van, b.v. misschien wel, twee keer per 
dag naar de kerk, in de vastentijd elke dag, voor schooltijd naar de 
kerk, en daarna gezamenlijk eten op school en dan weer een plaatje 
kleuren op de vastenkalender. 

 De regels, in de vieringen en buiten het kerkgebouw, en hoe werd 
daar mee omgegaan. 

 

Schrijf een brief met de hand of per mail, en/of stuur een zelfgemaakt filmpje. 
Ook willen we bij u langskomen om uw verhaal/herinnering op te nemen. 
Of misschien heeft u een heel ander idee, om vast te leggen, hoe u onze  
St. Willehadus parochie hebt beleefd, vanaf uw jeugd èn vanaf 2017 als onze 
Willehadus locatie. 

Jong en oud kan meedoen. 
Wij gaan er een mooi tijdsdocument van maken. 

Doe het zoals u het wilt. 
 

We hopen dat er velen mee gaan doen, 
zodat we, straks van iedere 
leeftijdscategorie, een verhaal hebben. 

Voor meer info of als u iets wilt 
inleveren/sturen dan kan dat via de 
stuurgroep (elke zaterdagmorgen van 
10.00 -12.00 uur in ons Parochiehuis, 
via telefoonnummer 06-27535468 of  
mail:lb.willehadus.mhvd@gmail.com 
 
Schrijft u ook mee aan de geschiedenis 
van Willehad?  
 

Wij kijken er gespannen naar uit! 
Stuurgroep St. Willehadus locatie 

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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KLAZIENAVEEN – LOCATIE HEILIGE HENRICUS 

 

 

 

Kerk en Parochiebureau: 
Stellingstraat ZZ 4 
7891 JA  Klazienaveen 
Telefoon: 0591-649071 
 
Website: mariahertoginvandrenthe.nl 
 
Voor alle betalingen 
NL30 RABO 0125 7013 30 
t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe 
H. Henricus 
 

 
 

LOCATIERAAD 
Mailadres:  henricus.mhvd@gmail.com 
 
Voorzitter:             Frederikus Kuper   0591-314493 
Secretaris:             Marleen Bauerhuit   0591-349580 
Catechese:             Gerda Reuvers 
Diaconie:              Ria Bakker       0591-315252 
Gebouwen:            Jan Dobbe       06-22815585 
Liturgie:              Albert Bruinewoud   0591-314698 
Communicatie/Parochie-opbouw: Vacant 
 
 

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

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

Zaterdag 19 maart                 3e zondag 40 dagentijd  
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Harm 
Kolmer. overl. ouders Muller Wesseling, Sophia Maria Magdalena van der 
Werf-Tieben en Henk van der Werf, Jan Roufs, Bennie Heidotting en Griet 
Heidotting-Peters, Peter Johannes Jacobus Overberg jaargedachtenis, 
Brigitta Aldegunda Wilhelmina Schulten-Buijs. 
 

Zondag 27 maart             4e zondag 40 dagentijd 
Anna Tecla Tappel-Loves, Johan Bernard Cosse en Maria Margraretha, 
Hoffard en zoon Bennie en schoonzoons Joop en Bennie, Willem Wittendorp, 
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Jan 
Roufs, Maria Regina Heller-Wehkamp, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-
Peters, overl. ouders Veringa-Kolmer, Brigitta Aldegunda Wilhelmina 
Schulten-Buijs. 
 

Zaterdag 2 april             5e zondag 40 dagentijd 
Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Harm 
Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, 
Jan Roufs, Lubertus Beukers en Maria Magretha Hemel en Johannes 
Hermannus Hemel en overl. fam., Bennie Heidotting en Griet Heidotting-
Peters, Brigitta Aldegunda Wilhelmina Schulten-Buijs.  
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

14 mrt t/m 20 mrt J. Lohuis 0591-313286 
21 mrt t/m 27 mrt H. Beukers 0591-315725 
28 mrt t/m  03 apr A. Peters 0591-313627 
04 apr t/m 10 apr J. Lohuis 0591-313286 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

za 19 mrt A. Verdel 0591-312976 
zo 27 mrt G. Tobben 0591-317515 
za 02 apr G. Timmerman 0591-317726 
 

OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL   
 
  

                      De container staat achter Top1Toys. 
           Tijdens de openingsuren  
kunt u uw papier daar brengen. 
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 FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden 
 
              07 februari  

Benard Lucas Valke 
                 87 jaar  
                                                           18 februari  

                Brigitta Aldegunda Wilhelmina Schulten-Buijs 
                                                             90 jaar 
 

Dat zij mogen rusten in vrede. 
 

 KAARTEN  
 

Op dinsdag 29 maart is er onder voorbehoud weer kaarten  
in de parochiezaal. Het begint om 14.00 uur.  
U kunt contact opnemen met:  
Tiny Timmerman  tel: 0581-317726 of 
Mieke Snippe    tel: 0591-313665 
 

ROOSTER LECTOR – ACOLIET- ORGANIST – CANTOR 
 

Datum Lector Acoliet Orgel/Cantor 

za 19 mrt B. Menzen H. Maatje  Jesus Freaks 

zo 27 mrt G. Lambers J. Lohuis Henricuskoor 

za 02 apr M. Heijnen R. Harmes Marc / kleine groep 
 

In de donderdagavond vieringen is S. Karstenberg acoliet en M. Bruinewoud 
organist. 
 

Bij eventueel niet kunnen onderling ruilen of contact opnemen met: 
Simon tel: 06-40042474         of       Albert tel: 06-44720966 
 

PALMPASEN EN PRESENTATIEVIERING OP 10 APRIL 
 

 

Beste parochianen, noteert u 
alvast in uw agenda!!! 

 

Palmzondag 10 april 
voorstellen  

1e Communicantjes  
en  

Vormelingen 
 
 

We nodigen u nu alvast uit  
om dit samen met ons te komen vieren. 

Zie ook het artikel Woord van de Pastor op pagina 8. 

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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FELICITATIES 
 

In de komende periode worden de volgende parochianen 85 jaar of ouder.  
 

Mevr. Valke-van Ommen 
Dhr. van der Velde 
Mevr. van Dijk-Heller 
Mevr. Langen-Wesseling  
Mevr. Lambers-Gerfen 
Mevr. Lammers-Visser 
Mevr. Mensen-Scheeve 
Mevr. Moorman-ten Velde 
Dhr. Schulten 
Mevr. Gozevoort-Berens 

 

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.henricus.mhvd@gmail.com of tijdens openingsuren op het 
locatiebureau. Dit i.v.m. de wet op privacy. 
 

40-DAGEN TIJD 
 

De 40-dagentijd is een uitnodiging tot bezinning, de 40 
dagen waarin we vooruitkijken naar het lijden en sterven 
van Jezus. Gods geliefde zoon stierf door afgunst en 
verraad van medemensen. Want mensen kunnen elkaar 
veel aandoen, maar ze kunnen elkaar ook tot zegen zijn.  
Hoe is dat bij ons?  
De 40-dagentijd nodigt ons uit om hierover na te denken. 

 

VASTENACTIE - JE LAND IS JE LEVEN 
 

In Guatemala worden drie Maya-gemeenschappen bedreigd in hun 
bestaanszekerheid door plannen voor een grote waterkrachtcentrale. 
 

In Syrië maakt oorlog het vaak onmogelijk 
dat mensen op hun eigen land blijven. 
Veel Syriërs leven in vluchtelingenkampen 
in Libanon, zij hebben geen eigen plek 
meer om te wonen.  
 

En in het noordoosten van Brazilië waar 
kleine boeren moeite hebben om 
voldoende voedsel te verbouwen op hun 
land en die het risico lopen om van hun 
land verjaagd te worden.  
 

Helpt u ons mee om de Vastenactie tot een succes te maken??? 
VOM groep 

mailto:lb.henricus.mhvd@gmail.com
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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:     Marianne Keurs tel: 0591-349088 
Liturgie: Bertha Heidotting tel: 06-55335742 
Beheer kerkhof: Richard Valentin             mail:  rjgmvalentin@gmail.com 
Kerkhof: René Tieck tel: 06-15212263 
 
 
REDACTIEADRES EN LOCATIEBUREAU   
Mailadres:       lb.antoniusvanpadua.mhvd@gmail.com  
 
 
BEZORGING Klemstrook 37  tel: 0591-313585  
 
 
ADM. BEGRAAFPLAATS + FONDS UITVAARTVOORZIENING   
Annet Harms    mailadres: FUV.mhvd@gmail.com 

 

KOSTEN MISINTENTIE: € 6,00  
 

ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA 

tel:0591-31
mailto:.mhvd@gmail.com
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GEDACHTENIS WERD GEVRAAGD VOOR 
 

Zondag 20 maart                 3e zondag 40 dagentijd  
Harm en Annie Heidotting-Peters, Leida Peters-Rass, fam. Peters-Lippold, 
fam. Rass-Hemme, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, 
Berry Schepers, ouders Kuhl-Kollmer. 
 

Zaterdag 26 maart                 4e zondag 40 dagentijd  
Ouders Kuhl-Kollmer, pa en ma Post, ouders Jacob en Mia Santing-Abeln, 
Leida Peters-Rass, fam Peters-Lippold, fam. Rass-Hemme, Henk Lankhorst, 
Johan Peters en schoondochters Lea en Alie, ouders Siebers-Siebum en 
zonen Herman en Gerard. 
 

Zondag 03 april                 5e zondag 40 dagentijd  
Mieke Bruins-Hoge, ouders Jacob en Mia Santing-Abeln, Leida Peters-Rass, 
fam. Peters-Lippold, fam. Rass-Hemme, Lies Peters-Heidotting, ouders Kuhl-
Kollmer, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard.  
 

 

 
 

OUDERENVIERING WOENSDAG 30 MAART IS VOOR IEDEREEN 
 

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

 

 

         Voor eventueel vervoer kan men bellen: 
 

                                               Dinie Rink-Van Ommen             0591-316772 
 Gretha Suelmann              0591-315298 

 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

14 mrt t/m 20 mrt Jan Knol 0591-316578 
21 mrt t/m 27 mrt Tiny Smit 0591-313472 
28 mrt t/m 03 apr Jan Siebers 0591-313282 
04 apr t/m 10 apr Luuk Ronde 0591-316208 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

COLLECTESCHEMA 

Onderhoud kerk Vastenactie 2 mrt t/m 17 april 

ACOLIETEN 

20 mrt Jan Siebers 
26 mrt Bertha Heidotting 
03 apr Bertha Heidotting 

LECTOREN 

20 mrt Jan Siebers 
26 mrt Truus Falke 
03 apr Bertha Heidotting 
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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             0591-313282  
Tiny Klein                0591-393425 
 

U kunt ook aanvragen via de parochietelefoon: 06-51751592 
 

 

Werkgroep  
 
            

                              aandacht voor nabestaanden 
  

Contactpersonen:  Bertha Heidotting tel: 06-55335742 
         Mail:  berthaheidotting@gmail.com   
           
                          Jan Siebers tel: 0591-313282 
       Mail:  jansiebers@hotmail.com 
 

 
 
                                                
 

Mieke Schepers 
Beatrix Scheepbouwer 

Tinie Rocks 
 
 

 
In het laatste Klaverblad stonden in het algemene deel een 
aantal zaken die ook voor onze locatie van belang zijn. Omdat 
niet iedereen alles leest wil ik die dingen hier toch nog even 
aanstippen. 
 

1. Vrijwilligersavond 
Op 20 mei 2022 wordt er een vrijwilligersavond georganiseerd voor alle 
vrijwilligers van de gehele parochie met hun partner. Op die avond in Barger- 
Compascuum zal dichter, verteller Peter Maat op een boeiende wijze gaan 
vertellen over het leven van Titus Brandsma. Deze pater kwam om het leven 
in Dachau omdat hij in het verzet tegen het nationaalsocialisme actief was. Hij 
is in 1985 zalig verklaard en wordt mogelijk heilig verklaard. 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

BLOEMVERSIERING 

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 

mailto:jansiebers@hotmail.com
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2. Nieuws begraafplaatsen 
Een werkgroep binnen de parochie is bezig zich te verdiepen in de kansen en 
toekomst van onze begraafplaatsen, omdat steeds minder parochianen kiezen 
voor begraven. Maar wellicht hebt u ideeën hoe onze parochie en ook onze 
locatie hier een verandering in kan aanbrengen. U kunt uw idee kenbaar 
maken aan de beheerder van ons kerkhof Richard Valentin of aan de heer 
Henk Harmes van het parochiebestuur.  
 

 

Overige weetjes 
 

Jubileum 
In mijn vorige bijdrage heb ik vermeld dat de kerkelijke jubileumviering van 
onze parochie zou gaan plaatsvinden op zondag 3 juli 2022. Dat is de dag 
waarop ook onze locatiecontactdag gehouden wordt. Maar deze combinatie is 
voor de werkgroep die de viering van het jubileum en de locatiecontactdag  op 
zich heeft genomen moeilijk uitvoerbaar. Daarom is er voor gekozen om de 
jubileumviering te verplaatsen naar een later tijdstip in dit jaar. Uiteraard zal de 
werkgroep liturgie extra haar best gaan doen voor de eucharistieviering op de 
locatiecontactdag op 3 juli 2022. 
 
 

Wijziging organisatiestructuur locatie 
De dagelijkse gang van zaken van onze locatie is sinds het samengaan van 
de vier parochies in handen van onze locatieraad. Maar het werd steeds 
moeilijker om alle functies in de locatieraad op te vullen. Waardoor het 
belastend was voor de overgebleven leden van de raad. Aan de andere kant 
is het zo dat alles in onze locatie best wel goed functioneert. Dit is met name 
te danken aan de inzet van de vele vrijwilligers van onze locatie. Bovendien 
zijn heel veel taken van de locatieraad terecht gekomen op het bordje van het 
parochiebestuur. Denk hierbij aan de financiële administratie, het Klaverblad, 
de kerkhoven en het liturgierooster. Het parochiebestuur heeft daarom 
gemeend dat het zinvol is om de dagelijkse gang van zaken binnen onze 
locatie bij wijze van proef te laten uitvoeren door de diverse werkgroepen die 
reeds jaren actief zijn en worden aangestuurd door een contactpersoon van 
deze verschillende werkgroepen. Wel zal een coördinatieteam van 3 
personen, die nu ook al heel veel taken coördineren, er op toezien dat de 
verschillende werkgroepen hun taken goed kunnen uitvoeren en zal dit 
coördinatieteam een aanspreekpunt zijn voor de werkgroepen en voor de 
pastores en het parochiebestuur. Dat betekent dat het in de toekomst vooral 
aankomt op zelfredzaamheid. Maar uiteraard is er natuurlijk altijd het dagelijks 
bestuur van onze parochie waar we op kunnen terugvallen. Op donderdag 7 
april 2022 zal deze nieuwe organisatiestructuur nader worden toegelicht door 
Louis Veldhuis. De bijeenkomst begint om 19.00 uur in onze parochiezaal. In 
dit Klaverblad treft u de agenda aan voor deze bijeenkomst. 
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Actie kerkbalans 
Bij ons sloot de inlevertermijn voor de enveloppen Actie Kerkbalans op 
5 februari jl.. Een eerste inventarisatie geeft aan dat de meeste parochianen 
weer bereid zijn om onze locatie te ondersteunen met een financiële bijdrage. 
Sommigen van u doen dat met een kerkbijdrage die ze éénmalig of periodiek 
overmaken naar de bankrekening van onze locatie. En anderen ondersteunen 
ons zowel met hun vaste kerkbijdrage als een extra bedrag bij de actie 
kerkbalans. Dank aan de vrijwilligers die de enveloppen bij u in de bus hebben 
gedaan. Degenen onder u die de envelop nog niet hebben ingeleverd kunnen 
dat alsnog doen of zelfstandig hun bijdrage overmaken. We hebben uw 
bijdrage dringend nodig om de locatie draaiende te houden. Door minder 
kerkbezoek nemen namelijk de opbrengsten uit collectes en misintenties af. 
Als u geïnteresseerd bent in de financiën van onze locatie dan is het handig 
om de bijeenkomst van 7 april 2022 in de parochiezaal te gaan bezoeken. Daar 
worden de cijfers van het afgelopen jaar gepresenteerd. 
 

Andere mogelijkheden voor uw financiële bijdrage in de kerk 
Op de foto ziet u een opbergsysteem voor munten. Het parochiebestuur wil u 

graag ook de mogelijkheid bieden om uw bijdrage 
in de collecte te voldoen met een plastic munt met 
de opdruk van de naam van de parochie. Deze 
munten kunt u kopen op het locatiebureau. De 
munten hebben een waarde van één euro. 
U kunt voortaan op het locatiebureau ook betalen 
met uw pinpas. Dat betekent dat u behalve de 
munten ook uw misintenties met de pinpas kunt 
betalen. U ontvangt desgewenst een pinbon. Als u 

de betaling voor de collectebonnen en misintenties wilt opvoeren in uw 
belastingaangifte als gift kunt u om een aanvullende bon vragen als extra 
bewijsstuk. Er wordt ook gewerkt aan betaalmogelijkheden met een QR code 
op uw telefoon, maar dat is bij ons nog niet geactiveerd. 
 

Ziekenbezoek en bloemengroet 
Vanwege de coronamaatregelen heeft de werkgroep 
ziekenbezoek / bloemengroet haar activiteiten de afgelopen 
twee jaar nagenoeg stil moeten leggen, omdat huisbezoek 
beperkt was. Ingaande 1 maart 2022 zullen wij als 
werkgroep onze activiteiten weer gaan oppakken. Mocht u 
zelf behoefte hebben aan een bezoek van iemand van de 
werkgroep of iemand anders weten waarvan u denkt dat die 
wel een bloemetje of een bezoekje verdient namens onze 
locatie dan kunt u dat melden aan de leden van de 
werkgroep. Hun telefoonnummers staan in het Klaverblad. 
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Ouderenviering 
 

Op elke laatste woensdag van de maand is 
er om 14.00 uur een ouderenviering, met na 
afloop koffiedrinken. De naam 

ouderenviering weerhoudt waarschijnlijk een aantal van u, omdat u zich niet 
tot die categorie wilt of kunt rekenen. Maar de viering is bedoeld voor alle 
parochianen. Het is ook fijn voor de vaste bezoekers om eens iemand anders 
te ontmoeten in de kerk. 
 
 

Reservering parochiezaal 
Het komt regelmatig voor dat er een vergadering in de parochiezaal wordt 
gepland zonder in de agenda te kijken of op die dag of avond de zaal wel 
beschikbaar is. De agenda ligt in de keuken bij het koffiezetapparaat. Beter is 
het om contact op te nemen met Luuk Ronde. Hij kan u exact vertellen of de 
zaal beschikbaar is en dit voor u vastleggen. (telefoon 0591 316208). De zaal 
is in ieder geval altijd bezet op dinsdagavond en op de laatste 
woensdagmiddag van de maand.  
                                      JS 

UITNODIGING VOOR PAROCHIANEN LOCATIE ZWARTEMEER 

 
                                                                              Met ingang van dit jaar komt 
                                                                              er in de locatie Antonius van 
                                                                                  Padua in Zwartemeer een 
                                                                              andere organisatiestructuur. 
                                                                             In de nieuwe structuur ligt de 
                                                                                                      nadruk op de 
                                                                                  zelfwerkzaamheid van de 
                                                                               diverse vrijwilligersgroepen. 
                                                                                                        
 
Wel is er een coördinatieteam van drie personen die de werkgroepen gaat 
ondersteunen. Tevens is dit team een aanspreekpunt voor de pastores en het 
parochiebestuur.  
 

Op donderdag 7 april 2022 zal deze nieuwe organisatiestructuur nader 
worden toegelicht door Louis Veldhuis. Ook zal er een presentatie worden 
gegeven van de financiële resultaten over 2021 van onze locatie. De 
bijeenkomst is in de parochiezaal en begint om 19.00 uur. 
 

De agenda ziet er als volgt uit: 
1. Opening en welkom om 19.00 uur . 
2. Presentatie van de nieuwe organisatiestructuur door Louis Veldhuis. 
3. Presentatie van de financiële baten en lasten over 2021 door Arie Buizer. 
4. Informatie over 100-jarig jubileum van onze locatie ( onder voorbehoud ) 
5. Rondvraag. 
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DE BANIER 
 

Carnaval  2022  
Vrijdag 18 februari kon er eindelijk weer een beetje carnaval worden gevierd 
op de Banier, Spruutn Skoele. De speelzaal was omgetoverd tot een disco 
zaal.  
 

In aanwezigheid van Prins Gerjan en Adjudant Roy van carnavalsvereniging 
de Veentrappers en Prins Sem en Adjudant Stan van spruutn Skoele werd er 
volop carnaval gevierd met alle klassen.  
 

De raad van elf van de Spruutn Skoele waren ook dit jaar weer van de partij! 
Alle jongens van groep 8 zaten in de raad van elf. De dansmarietjes hebben 
de gardedans en showdans gedanst. De polonaise dansen en daarna naar de 
klas met chips en drinken. Alle klassen hebben nog leuke dingen in hun eigen 
klas gedaan en om 12.00 uur was iedereen vrij en was het tijd voor de 
voorjaarsvakantie. Fijn dat er toch nog carnaval gevierd kon worden!  
 

 Groet de oudervereniging van de Banier
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Het celibaat is opnieuw in discussie. Sinds de jaren 60 
is de discussie in Nederland wel op de achtergrond 
geraakt, maar natuurlijk nooit helemaal weg geweest. 
Meer recent: bij de Amazone-synode (2019) speelde op 
de achtergrond de wijding van viri probati (mannen met 
een stabiel gezin en met pastorale ervaring). Uit een 
onderzoek in opdracht van dagblad Trouw (gepubliceerd 
op 27 januari 2022) blijkt dat 74% vindt dat priesters 
moeten kunnen trouwen. 

 

De discussie kan op vele fronten worden gevoerd. Een van de argumenten is 
dat seksualiteit toch gewoon bij het mens-zijn hoort. Zeker, ieder mens is ook 
een seksueel wezen. Maar soms wordt behoefte aan seksualiteit gelijk gesteld 
met de eerste levensbehoeften als voedsel, kleding en huisvesting. 
Seksualiteit is van een andere orde.  
 

Seksualiteit lijkt in de huidige tijdgeest, in de media en in andere uitingen 
steeds meer losgekoppeld van liefde en relatie. Alsof je seksualiteit makkelijk 
‘los’ kan genieten zonder schadelijke geestelijke effecten. Misbruikschandalen 
in en buiten de Kerk, laten zien dat die geestelijke schade wel degelijk een rol 
kan spelen. In de visie van de Kerk geeft de keuze voor liefde, huwelijksrelatie 
en openheid voor het ontvangen van kinderen betekenis aan het genieten. Bij 
priesterschap en celibaat speelt ten diepste iets vergelijkbaars. Gewijd 
priesterschap en celibaat vallen samen met de keuze voor liefde als een 
andere betekenisvolle relatie: levenslange toewijding aan God, in je werk en 
privé-leven. 
 

Het ongehuwd blijven is op de allereerste plaats een genadegave, een 
charisma dat een kerkelijk nut heeft. De oorsprong ligt bij Christus en de 
apostelen. Vanaf het begin van het christendom is het ongehuwd zijn omwille 
van het Koninkrijk van God een ideaal.  
 

Vanaf de 11e eeuw wordt het celibaat gevraagd van de priesters en de andere 
clerici. Het gaat om een onverdeelde toewijding aan de Heer. De priester wordt 
uitgedaagd deze spiritualiteit steeds weer te zoeken. 

+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden 

 
 

COLUMN VAN DE BISSCHOP-‘DAN MAG JE NIET TROUWEN!’ 



 

 

Vasten 
Is dit niet het vasten dat Ik verkies? 

Knellende boeien losmaken, 
de banden van het juk losmaken, 

de onderdrukten hun vrijheid hergeven 
en alle jukken doorbreken? 

 

Is vasten niet dit: 
uw brood delen met wie honger heeft, 
arme zwervers opnemen in uw huis, 

naakten kleden die u ziet 
en u niet onttrekken 

aan de zorg voor uw medemens? 
 

Als u het juk uit uw midden verwijderd, 
geen vinger bedreigend meer uitsteekt, 

en geen valse aanklachten indient, 
de hongerige aanbiedt wat u voor u zelf verlangt 

en de onderdrukten met voedsel verzadigt. 
 

Dan breekt uw licht als dageraad door 
en groeien uw wonden spoedig dicht; 

dan gaat uw gerechtigheid voor uw uit 
en sluit de heerlijkheid van de Heer uw stoet. 

 

            Als u roept, 
geeft de Heer u antwoord 
     en smeekt u om hulp 
      dan zal hij zeggen: 
         Hier ben Ik! 

 


