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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 22 april 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 5 jrg 7 

loopt van 14 mei t/m 17 juni 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 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 14 april Witte Donderdag tijd koor 

donderdag Klazienaveen Pastor Mielnik 19.00 Henricuskoor 

 Emmer-Compas 
Stille Aanbidding tot 22.00 uur 

Pastoor Okonek 19.00 Dames en Heren 

    

dag 15 april Goede Vrijdag tijd koor 

vrijdag Klazienaveen  Pastor Mielnik 15.00 Marc Bruinewoud 

 Zwartemeer DoP 15.00  

 Barger-Compas DoP 15.00 Dames 

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 15.00 Dames en Heren 

 Barger-Compas     Kruishulde Pastoor Okonek 20.30 Jesus Freaks 

dag 16 & 17 april Pasen tijd koor 

zaterdag Klazienaveen Pastoor Okonek 19.30  Henricuskoor 

zondag Klazienaveen Pastor Mielnik 09.00 Henk van Os 

 Barger-Compas     livestream Pastoor Okonek 09.00 Dames en Heren 

 Zwartemeer Pastor Mielnik 10.30 Gemengd koor 

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 10.30 Dames - Heren 
en jongeren 

dag 18 april Tweede Paasdag  tijd koor 

maandag Zwartemeer                 MHvD Pastor Mielnik 10.00  

dag 23 & 24 april 2e zondag van 
Pasen 

tijd koor 

zaterdag Zwartemeer Pastoor Okonek 19.00 Gemengd koor 

 Barger-Compas Pastor Mielnik 19.00 Dames 

zondag Klazienaveen Pastor Mielnik 09.30 Samenzang 

 Emmer-Compas  Pastoor Okonek 10.00 Enjoy 

dag 30 april & 1 mei 3e zondag van 
Pasen 

tijd koor 

zaterdag Klazienaveen Pastor Mielnik 19.00 Henricuskoor 

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 19.00 Dames 

 Klazienaveen            Huwelijk Pastoor Okonek 14.30  

zondag Barger-Compas Pastor Mielnik 09.30 Heren 

 Zwartemeer Pastoor Okonek 10.00 Gemengd koor 

 Klazienaveen  Pooslse viering Pastoor Okonek 14.00  

VIERINGEN OP DE LOCATIES 
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dag 7 & 8 mei 4e zondag van Pasen tijd koor 

zaterdag Zwartemeer Pastor Mielnik 19.00 Volkszang 

 Barger-Compas Pastoor Okonek 19.00 Heren 

zondag Klazienaveen Pastoor Okonek 09.30 Care Free ‘16 

 Emmer-Compas  
Inzegen Mariabeeld 

Pastor Mielnik 10.00 Dames en Heren 

dag 14 & 15 mei 5e  zondag van Pasen tijd koor 

zaterdag Klazienaveen Pastor Mielnik 19.00 Care Free ’16 

 Emmer-Compas DoP 19.00 Heren 

zondag Barger-Compas DoP 09.30 Dames 

 Zwartemeer 
1e Communie 

Pastor Mielnik 10.00 Gemengd koor 

dag 21 & 22 mei 6e zondag van Pasen tijd koor 

zaterdag Zwartemeer Pastor Mielnik 19.00 Gemengd koor 

 Barger-Compas Pastoor Okonek 19.00 Dames 

zondag Klazienaveen 
1e Communie 

Pastoor Okonek 09.30 Henricuskoor 

 Emmer-Compas 
1e Communie 

Pastor Mielnik 10.00 Enjoy 

 

 

dag locatie   voorganger  tijd 

13 apr Klazienaveen Dillehof  Pastor Mielnik 14.30  

14 apr Barger-Compas Kerk  Pastoor Okonek 14.00 

19 apr Klazienaveen Kerk Pastor Mielnik 14.00 

20 apr Zwartemeer Kerk Pastor Mielnik 14.00 

03 mei Emmer-Compas Kerk Pastor Mielnik 14.00 

04 mei Klazienaveen Dillehof Pastoor Okonek 14.00 

12 mei Barger-Compas Kerk Pastor Mielnik 14.00 
 

 

 
 

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 

OUDEREN VIERINGEN 

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN 

Week 15 11 apr t/m 17 apr Pastoor Okonek 

Week 16 18 apr t/m 24 apr Pastoor Okonek 

Week 17 25 apr t/m 01 mei Pastor Mielnik 

Week 18 02 mei t/m 08 mei Pastoor Okonek 

Week 19 09 mei t/m 15 mei Pastor Mielnik 

Week 20 16 mei t/m 22 mei Pastor Mielnik 

Week 21 23 mei t/m 29 mei Pastoor Okonek 
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In de Goede Week zijn er op 
dinsdag 12 april in Zwartemeer en 13 april in Emmer-Compas 

geen vieringen. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 

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 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 
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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 
 

WOORD VAN DE PASTOOR - OP WEG NAAR PASEN, EN DAN ...? 
 

Beste parochianen, 
We zijn nu ongeveer halverwege de vastentijd en leven (on)bewust toe naar 
Pasen. Pasen heeft in tegenstelling tot Kerst een duidelijk imagoprobleem. Op 
weg naar Kerst worden de straten op een bepaalde manier versierd, er zijn de 
hele dag kerstliederen te horen, de dagen worden korter en we worden 
bestookt met boodschappen van vrede, omzien naar elkaar, familiebanden en 
gezelligheid. Al deze dingen brengen ons op weg naar Kerst in een bepaalde 
stemming. 
 

Op weg naar Pasen ontbreken een aantal van de ingrediënten die voor een 
deel onze stemming bepalen. Er zijn geen Paasliederen te horen op de radio, 
de straten zijn niet verlicht, het huis wordt niet versierd met een 
kerst/paasboom etc. Natuurlijk worden de etalages versierd met eieren, 
paastakken en paashazen. Misschien doen we er op die manier thuis ook wel 
iets mee, maar toch ... het effect is duidelijk anders dan met Kerst.  
 

Toch heeft Pasen een belangrijke 
boodschap. Wij herdenken met 
Pasen dat Jezus na zijn dood uit zijn 
graf is opgestaan. De dood is voor 
ons christenen niet het einde, maar 
een overgang naar een nieuw en 
eeuwig leven. De blijde boodschap 
van Pasen is dat we een Redder 
hebben die ons in goede en 
verdrietige momenten bijstaat, 

vasthoudt, zegent en vertelt dat Hij heel veel van ons houdt. 
 

Is Pasen niet het feest van hoop; de doorbraak van het nieuwe Leven, juist op 
het diepste punt? Pasen is als de uitgestoken hand van God. We hoeven niet 
alles op eigen kracht te doen. 
 

Pasen is het feest van een nieuw begin. Ik hoop dat wij in staat zijn het feest 
van Pasen als een nieuw begin te mogen beleven. Vieren dat Jezus voor ons 
gestorven is maar ook dat hij uit de dood is opgestaan. Nieuw leven, elke dag 
opnieuw. Dat het Paasfeest voor ieder van u ‘nieuw leven’ mag betekenen. 
Mede namens pastor Karol wens ik u allen een  

                Zalig Pasen toe!          Pastoor Józef Okonek SChr 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Een van onze grootste uitdagingen is hoe we alles 
draaiend houden. Dat geldt zowel financieel als 
praktisch. Over het financiële deel hebben we het 
vorig Klaverblad meer verteld. Maar hoewel geld 
ook voor ons belangrijk is, belangrijker is onze 
missie: Samen op weg, gezonden door de Heer. 
 

Alleen in hoeverre gaan we nog “samen”? 
In de Kerk komen steeds minder mensen, minder huwelijken, minder dopen, 
minder Communicantjes, minder Vormelingen, minder uitvaarten…… 
Toch weten we dat velen zich bij ons en onze Kerk betrokken voelen. Maar 
hoe kunnen wij hen bereiken? Hoe kunnen wij hen betrekken? Hoe kunnen wij 
u betrekken?  
 

Soms gaan er dingen fout en menig vrijwilliger krijgt dan te maken met kritiek. 
Maar het werk dat we graag willen doen is omvangrijk en we willen eigenlijk 
nog meer. Meer om iedereen te bereiken, om er te zijn, om gastvrij te zijn, om 
gemeenschap te zijn. 
 

Mogen we dan aan u vragen om samen met ons op weg te gaan, met de 
boodschap van liefde en vergeving? Van gastvrijheid en begrip? Misschien 
kunt u daar ook concreet iets betekenen? 
  

Graag horen wij van u hoe u over bepaalde dingen denkt. Maar dan wel graag 
met begrip en met als uitgangspunt dat we allen op weg zijn. Gezonden door 
de Heer. 
 

PAROCHIEDAG 
 

Na drie jaren zonder, is er eindelijk weer een Parochiedag 
mogelijk. Het thema van die dag is dan ook “Opnieuw 
samen één”. Ze zal gehouden worden in Klazienaveen op 
zondag 29 mei. Er is op die dag één viering voor alle 
parochianen van de vier geloofsgemeenschappen. 
Deze feestelijke eucharistieviering, met een groot koor, is 
om 10.00 uur in de Henricuskerk.  
 

De misintenties van alle vier locaties zullen in deze viering 
gelezen worden. Ook zal er vanaf iedere locatie autovervoer geregeld worden 
voor degene die niet zelf in staat is naar Klazienaveen te komen. Daarover 
kunt u in het volgende Klaverblad meer lezen. 
 

We hopen op een volle Henricuskerk die dag. 
 

Aansluitend op de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Er is koffie 
en een hapje en een drankje. Er zal een fototentoonstelling zijn over de 
Henricuskerk. Ook voor de kinderen is er speelgelegenheid. 
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FAMILIEBERICHTEN  
 

Op 23 april zullen in onze Parochie Maria, Hertogin 
van Drenthe worden opgenomen: 
 

Jort Gerhard en Sara-Lynn Jolie Gels 
 

De doopviering vindt plaats in de locatie St. Henricus 
te Klazienaveen. Jort is geboren op 11 februari 2017 
en Sara-Lynn op 11 januari 2014. Ze zijn de zoon en 
dochter van Edwin en Nancy Gels-Miog. 
 

We wensen de familie heel veel geluk 
         en Gods zegen op al hun wegen. 

******************************************* 
Op zaterdag 30 april zal de huwelijksviering van 

 

Steven Menke en Martine Kolmer 
 

plaatsvinden in de H. Henricuskerk waarbij Pastoor Okonek voorgaat. 
 

We wensen het bruidspaar een fijne dag 
en een gelukkig leven samen onder Gods zegen. 

 

NIEUWS VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 
 

Het was dinsdag 15 maart al heel vroeg druk in Barger 
Compascuum. Nee, niet op de begraafplaats, maar wel om over 
de begraafplaatsen te praten. Deze ochtend hadden we namelijk 
een ontbijt geregeld voor onze “netwerkpartners”. En dan vooral 

die vanuit hun werk betrokken zijn bij onze begraafplaatsen. Denk daarbij aan 
met name uitvaartleiders, maar ook steenhouwers, grafdelvers, 
uitvaartassistentes en andere betrokkenen waren uitgenodigd. De opkomst 
was goed, hoewel bijna 1/3 van de mensen op het laatste moment hebben 
moeten afzeggen, waar opnieuw Corona een grote rol in speelde. 
 

We hebben drie presentaties gegeven, 
onze administratiesystemen en de routing 
bij een overlijden, de mogelijkheden op 
onze begraafplaatsen en de begraafplaats 
van de toekomst. Vooral het laatste 
onderwerp sprak veel uitvaartleiders aan; 
sommige gaven zelfs aan actief mee te 
willen denken op bepaalde onderwerpen. 
 

De volgende groepen waar we mee in 
gesprek willen dat zijn de vrijwilligers van de begraafplaatsen (de 
onderhoudsgroepen) en met de parochianen. In het volgende Klaverblad 
zullen we bekend maken wanneer en waar u mee kunt denken.  
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INZAMELINGS ACTIE VOOR OEKRAÏNE 
 

Beste allemaal, na een geweldige opbrengst van de actie 
voor Oekraïne is alles op transport gegaan naar de grens 
van Polen/Oekraïne. De Oecumenische werkgroep heeft in 
overleg met Pastoor Okonek deze actie in gang gezet. Alle 
kerken van Klazienaveen, middenstand en ook de 
Noorderkerk van Nieuw Amsterdam hebben hier aan 
bijgedragen. Met heel veel mensen hebben we dit opgepakt 
en tot een succes weten te maken.  
Medische artikelen, levensmiddelen, en alles wat voor 
eerste levensbehoefte nodig is werd er gebracht. Ook dekens, slaapzakken, 
speelgoed, slaapmatrasjes en kleren zijn er gebracht. 
 

Pastoor Okonek die heeft het transport voor deze actie geregeld. Namens de 
Oecumenische werkgroep iedereen bedankt voor de inzet en bijdrage. En 

bedankt namens de mensen van Oekraïne die het zo hard 
nodig hebben. We hebben totaal 28 pallets geladen, 23 van 
de Oecumenische werkgroep en 5 van de Poolse 
gemeenschap van Klazienaveen. 
Het was een enorme grote 
vrachtwagen en kon op de 
Industriestraat Klazienaveen 

nog 5 pallets bijladen om daarna helemaal vol 
op weg naar de bestemming te gaan, waar het 
zo hard nodig is. Deze actie geeft aan waar we 
samen goed in zijn, er zijn met elkaar voor 
mensen die het nodig hebben. 
              Namens de Oecumenische werkgroep  
              Inlichtingen: A. Bruinewoud tel: 06-44720966 

 

VERVOLG - ACTIE VOOR OEKRAÏNE 
 

Zoals iedereen natuurlijk kan begrijpen gaan alle levensmiddelen – water – 
medicijnen – verbandmiddelen – babyvoeding - babyluiers enz. er snel 
doorheen. Daarom hebben we weer een nieuwe datum gepland in overleg met 
Pastoor Okonek die ook nu weer het transport organiseert. 
 

Inleveren van artikelen kan op: 
Maandag 25 april 2022 

van 18.00 uur tot 19.00 uur 
in de H. Henricuskerk 

Stellingstraat zz 4 in Klazienaveen 
 

Laten we er ook nu weer zijn voor mensen die het nodig hebben!! 
 

Namens de Oecumenische werkgroep  
Inlichtingen: A. Bruinewoud tel: 06-44720966 
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DE MISSIONAIRE PAROCHIE 
 

Heeft u al eens een eucharistieviering 
meegemaakt waar je met 1000 mensen aan 
het bidden en zingen bent, waar men 
gezamenlijk vergeving vraagt, waar je (jonge) 

gelovigen ziet knielen op een betonnen vloer, waar 
verschillende bisschoppen voorgaan en er rijen priesters 
zijn? Ik had dat nog nooit meegemaakt en ik vond het 
indrukwekkend! 
 

Donderdag 24 en vrijdag 25 maart was er (eindelijk) de 
conferentie over het worden (of zijn) van een Missionaire 
parochie. Twee dagen propvol inspiratie om stil te staan 
bij jouw droom voor jouw parochie. Waar willen we heen en hoe ga je daar dan 
mee aan de slag?  
 

We hebben zeker al dromen en de komende tijd gaan we die dromen delen en 
kijken of we dromen waar kunnen maken. 
 

COLLECTES 
 

In het weekend van 5 en 6 maart is er gecollecteerd voor 
Oekraïne. Deze collectes hebben veel opgebracht. In 
Zwartemeer werd er meer dan 70 euro opgehaald; in Barger 
Compascuum meer dan 180 euro. In Emmer Compascuum is 
er meer gedaan dan alleen de collecte en staat de teller al op 
meer dan 480 euro! Ook Klazienaveen is naast de collecte 
met een opbrengst van ruim 130 euro actief geweest en 

hebben vrachtwagens vol met goederen verzameld. Fantastisch om dit te 
horen, want velen hoorden pas in de kerk dat er een collecte voor Oekraïne 
zou zijn! Dank voor uw bijdrage, in welke vorm dan ook! 
 

Oorspronkelijk zou in dat weekend voor de Vastenactie gecollecteerd worden. 
Dat zal nu gebeuren in het weekend van Palmzondag, 9 en 10 juni. De tweede 
collecte van dat weekend is voor de Vastenactie. 
In het weekend van 7 en 8 mei, Roepingenzondag, zal er gecollecteerd worden 
voor de priesteropleiding van het bisdom. 
 

GELOVEN NU  
 

Op 9 mei a.s. is er weer een Geloven Nu bijeenkomst. 
Deze zal plaatsvinden in de Parochiezaal  

in Emmer-Compascuum, aanvang 19.30 uur. 
 

               Alle parochianen hartelijk welkom.  
           De deur staat open - de koffie/thee staat klaar. 

 

Geloven Nu - groep 
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HEILIG VERKLARING TITUS BRANDSMA 
 

Op vrijdag 4 maart heeft paus Franciscus bekend gemaakt dat op 15 mei de 
zalige Titus Brandsma heilig zal worden verklaard. De Nederlandse 
bisschoppen reageren verheugd op dit nieuws. De Nederlandse kerkprovincie 
zal met drie afgevaardigden vertegenwoordigd zijn bij de plechtigheid in Rome, 
in de personen van Willem Jacobus kardinaal Eijk, Mgr. Gerard de Korte en 
Mgr. Ron van den Hout. 
 

Titus Brandsma’s vele activiteiten voor kerk en samenleving, zijn principiële 
verzet tegens het nazisme en zijn martelaarsdood in het concentratiekamp 
Dachau getuigen van zijn rotsvaste geloof en intense betrokkenheid met 
medemensen. Hij was een inspiratiebron voor velen. Voor de internationale 

Karmel Orde is pater Titus een van hun belangrijkste 20ste-
eeuwse leden die is heiligverklaard. 
 

Dankviering 
Na de heiligverklaring op 15 mei wordt een nationale 
dankviering voorbereid voor zondag 22 mei in de St. 
Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch.  
 

Hoe bijzonder is het dan dat Titus Brandsma ook het thema 
is van onze vrijwilligersavond op vrijdag 20 mei?  

 

 
 
 
 

 
 
 

De weg naar 
Pasen vier je samen 

Dus …… 
 

Kijk voor alle  
vieringen in de Goede 

Week op pagina 5, want 
deze zijn afwijkend van 
de normale tijden van 
onze kerkvieringen. 
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KINDERPAGINA 
 

Knutselen voor Goede 
Week en Pasen 
 

Drie potjes maken met 
daarin drie fasen: dood – 
overwinning – liefde. 
In het eerste potje wordt 
het lijden van Jezus 
zichtbaar door het kruis, 
een lap stof (kleding) en 
dobbelstenen. Het tweede 
potje laat zien dat het graf 
van Jezus leeg is en dat 
hij is opgestaan. Het derde potje maakt duidelijk waarom Jezus de dood heeft 
overwonnen, je kijkt namelijk in een spiegeltje waarbij een hartje ligt. Hij deed 
dit allemaal voor jou en mij.  
 
 

Maar je kunt natuurlijk ook op één van de onderstaande manier iets van de 
Goede Week en Pasen zichtbaar maken.  
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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 
 

Zaterdag 9 april                                                                             Palmpasen 
Henk Heller, Jan Berend Suelmann, Johan Hake, Lies Lingenaar-Hogelink, 
Marleen Siebum-Hartmann, ouders Dijck-Suelmann, ouders Veringa-Tieben, 
Johannes Bernardus Lambertus Lambers. 
 

Zondag 17 april                                                                             1e Paasdag 
Annie Greve-Gepken, echtpaar Koiter-Hartmann, echtpaar Vedder-Wehkamp, 
fam. Robben-Brijan, fam. Linnemann-Drees, fam. Nijzing-Heller, Gerhard 
Heinrich Lübbers, Hendrik Heller, Henk Heller, Jan Berend Suelmann, Jo 
Robben, Johan Hake, Karin Drent, Lies Hartmann, Lies Lingenaar-Hogelink, 
Maria van altijddurende bijstand, Marietta Hartmann, Marleen Siebum-
Hartmann, Mini Wubkes-Többen, ouders Berends-Hölscher, ouders Berends-
Lippold, ouders Borgmann-Robben, ouders Cramer-Tubben, ouders Feringa-
Hake, ouders Hake-Lüken, ouders Hartmann-Gerdes en Gert, ouders Heller-
Benes, ouders Heller-Bols, ouders Moorman-Kuhl, ouders Pruim-Tiben, 
ouders Suelmann-Berends, ouders Tubben-Keizer, ouders Wehkamp-Alberts, 
overl. fam. Bernard Heinrich Hake, overl. fam. Hartmann-Hartmann, Pastoor 
Ben Velthuis, Wim Wehkamp, Johannes Bernardus Lambertus Lambers. 
 

Zaterdag 23 april 
Jan Berend Suelmann, Marleen Siebum-Hartmann, Johannes Bernardus 
Lambertus Lambers. 
 

Zondag 1 mei 
Fam. Linnemann-Drees, Marleen Siebum-Hartmann, Wim Wehkamp,  
Johannes Bernardus Lambertus Lambers. 
 

Zaterdag 7 mei                                                                              Moederdag 
Annie Greve-Gepken, Ebelina Heller-Benus, Frans Wittendorp, Gerhard 
Heinrich Lübbers, Hendrik Heller, Karin Drent, Leida Koiter-Hartmann, Lies 
Griemink-Schulte, Marleen Siebum-Hartmann, Mini Wubkes-Többen, ouders 
Berends-Lippold, ouders Cramer-Tubben, ouders Pruim-Tiben, ouders 
Tubben-Keizer, overl. fam. Bernard Heinrich Hake. 
 

OUDERENVIERING 
 

Op donderdagen 14 april en 12 mei om 14.00 uur is er een ouderenviering 
in de kerk. Na de viering is er gelegenheid om samen een kopje koffie/thee te 
drinken. 
 

Als er op donderdag een ouderenviering is, is er geen avondviering. 
 

SCHOONMAAK KERK 

 
                                           Op donderdag 28 april  

wordt de kerk schoongemaakt. 
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Van harte 

feliciteren 

KOSTERS 
 

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

OVERLEDEN 

Overleden 
op maandag 14 maart 

 

Jan Berend Suelmann  
(Bennie) 

 

in de leeftijd van 83 jaar. 
 

De uitvaart was op vrijdag 18 maart, waarna hij te rusten is gelegd op ons 
kerkhof. 

op maandag 21 maart 
 

Johannes Bernardus Lambertus Lambers 
 

in de leeftijd van 81 jaar. 
De uitvaart was op vrijdag 25 maart, waarna hij te rusten in gelegd op ons 
kerkhof. 

We wensen de families heel veel sterkte en kracht! 
 

JARIGEN IN DEZE PERIODE  
 

09 april  S.M.H van Winden‐Middelburg  

12 april  A.A. Bruins‐Bürmann  
15 april  M.G. Lingenaar‐Lambers  

16 april  M.G. Zwart‐Lingenaar  

20 april  A. Kuhl‐Arling  
25 april  H.H. Falke  
26 april  M.G. Borgmann‐Hake  
26 april  J.H. Sulmann  
28 april  M.E. Jalving‐Kaiser  
01 mei  J.H.H. Bos                   We wensen u allen een  
02 mei  H. Sulmann                         fijne verjaardag!!! 
12 mei   A.H. Deddens‐Robben  
 

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

FELICITATIES 
 

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

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. 
 

TOEKOMST LOCATIERAAD 
 

Zoals u aan het begin van het locatiegedeelte heeft 
kunnen zien, bestaat de locatieraad nog maar uit drie 
personen. Daarnaast zijn er gelukkig nog een groep 
vrijwilligers, die ook een taak op zich genomen hebben, 
maar met een kleine kern is het een grote uitdaging om 
de Kerk draaiend te houden en zeker om inhoud en vorm 
te geven aan nieuwe activiteiten op onze locatie.  
We zijn dankbaar voor het feit dat de Corona maatregelen 
het toelaten om elkaar weer te ontmoeten en om weer gemeenschap te zijn. 

dat gaat niet vanzelf: 
DAAR HEBBEN WE IEDEREEN BIJ NODIG, OOK U! 

 

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: 06-2555515 
 

POTGROND ACTIE 
 

Dank, dank, dank jullie allemaal. Zaterdag 19 maart gingen wij met een groep 
vrijwilligers op pad om potgrond te verkopen. En wat 
was u enthousiast! Om 12 uur hadden we al geen 
potgrond meer. We hebben zelfs de laatste zakken van 
Klazienaveen opgehaald en verkocht. 
Sorry dus als we bij u niet zijn langs geweest.  
Tot slot hebben de vrijwilligers nog een heerlijk kop 
snert gegeten, gemaakt door Truus.  
               Nogmaals dank, dank, dank jullie allemaal.  

Tot volgend jaar? 

mailto:lb.joseph.mhvd@gmail.com
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LOCATIE NIEUWSBRIEF 
 

Heeft u hem ook al ontvangen? Sinds enkele weken 
is er vanuit de locatie een nieuwsbrief. Hierin staan 
de bijzonderheden van de locatie: de vieringen, 
maar ook bijzondere activiteiten. Als u het heeft 
ontvangen en u wilt dat liever niet? Of u heeft hem 
nog niet ontvangen, maar wel dat wel graag? Mail 
uw naam even naar lb.joseph.mhvd@gmail.com en 

we passen het zo aan als u dat wilt. Heeft u nieuwtjes die u wilt delen? Ook 
deze kunt u naar bovenstaand mailadres sturen. 

 

VRIJWILLIGERSKLUS IN HET ZONNETJE 
 

Wilt u ook het verschil maken? Misschien is dan deze 
vrijwilligersklus iets voor u?! 
We zijn dringend op zoek naar mensen, die tijdens een 
viering voor de collecte willen zorgen. Het is geen grote 

of tijdrovende klus, maar gewoon even op staan tijdens de viering, waar u 
misschien toch al bent….           Wilt u er meer van weten of wilt u dit wel doen?  
Aanmelden kan bij het locatiebureau of via de parochietelefoon. 

 

KOFFIE DRINKEN 
 

Mogen wij u alvast uitnodigen om samen met ons een 
kopje koffie of thee te komen drinken 

op zondag 1 mei na afloop van de viering? 
Koffie met u drinken is ook voor ons als locatieraad 
belangrijk, want we horen graag hoe u onze locatie 
ervaart. Waar u verbeterpunten ziet, waar u trots op 
bent. Maar we horen ook graag hoe het met u 

persoonlijk gaat. Hoe u de Corona-periode heeft ervaren. Hoe we u, als 
gemeenschap, tot steun kunnen zijn. En hoe u de geloofsgemeenschap tot 
steun kunt zijn. 

Komt u ook een keertje koffie drinken? 
 

PALMPASEN GEZINSVIERING 
 

Op zaterdag 9 april is er een gezinsviering  
die in het teken staat van Palmpasen.  
Kinderen mogen zich,  
tussen 18.30 uur en 18.45 uur,  
met hun Palmpasenstok  
verzamelen bij de ingang van het kerkhof.  
Daar krijgen ze een broodhaantje.  
Daarna gaan we in processie naar de kerk.

mailto:lb.joseph.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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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 
 

Zondag 10 april                                                                              Palmpasen 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Maria Wilhelmina 
Wolthuis-Weghorst, Henderikus Herbers, Renk Kuper, Hennie en Riet 
Deiman-Dekkers, Henk Scheven, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Annie 
Thole-Wierenga. 
 

Zaterdag 16 april                           Paaswake om 19.30 uur Klazienaveen 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno en Greet Timmer, 
Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo, Renk Kuper, Hennie en Riet 
Deiman-Dekkers, Geert Zaan en Maria Tekla Zaan-Albers, Taeke Graafsma, 
ouders Tubben-Buurman, Herman Heijnen, Annie Thole-Wierenga. 
 

Zondag 17 april                                              1e Paasdag om 10.30 uur 
Ouders Rolink-Huls en dochter Marianne, Greetje Schulte-Heller, Lucas 
Bolmer, Andries Harms en Helena Alida Harms-Ophof, Theo Deddens, overl. 
fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, 
ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Theresa de Roo, overl. ouders 
Schulte-Schutte, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, 
ouders en grootouders Jan Kasper Heijne en Maria Gesina Heijne-Wessel en 
zonen Albert en Herman Heijne, ouders en grootouders Wessel-Hempen, 
Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo, Henderikus Herbers, overl. 
ouders Ellermann-Schutte, ouders Berends-Teiken, Johan Herman Thole, 
ouders Ahlers-Koop en dochter Joke, ouders Thole-Kloppenburg, ouders 
Welling-Tieben, Renk Kuper, overl. fam. Kuper-Wolbers, Hennie en Riet 
Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, Gradus Welling, Gré van Uem-Mensink, 
Jan Geert Meijer, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-
Robben, Henk en Dinie Joosten-Hulleman, Hennie Bredek, levenden en overl. 
fam. Bredek-Hoffard, Broer Bentlage en Lenie Bentlage-Tieben, zoontje Tonny 
Bentlage, ouders Tieben-de Jonge, Heinrich Theodor Langen, Taeke 
Graafsma, ouders Tubben-Buurman, Herman Heijnen, Wilhelm Tieben en 
Engelina Tieben-Schulte, Annie Thole-Wierenga, Marlies Unij-Plagge, ouders 
Welling-Ameln, ouders Over-Wubbels, levenden en overl. fam. leden ter Veen-
Borghuis, ouders Feringa-Gustin, Ben en Miny Wessel-Bentlage en zoon 
Gerard, Hilvert Wilts, Anna Margaretha Wilts-Welling en Ina Schuur-Wilts, 
Hendrik Wessel en Geertruida Wessel-Alberts. 
 

Zondag 24 april 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, overl. ouders Sturre-Schrör, Pastoor Franciscus Antonius 
Sturkenboom, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno en Greet Timmer, 
Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Marlies Snuverink-Sturre, 
Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Henk Sturre, Annie Thole-Wierenga.  
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Zaterdag 30 april 
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, Diny Hendriks, Renk 
Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Lenie Arling, 
Jan Geert Meijer, Henk Joosten (jaargetijde),Herman Sturre, Taeke Graafsma, 
Herman Heijnen, Annie Thole-Wierenga, ouders Welling-Ameln, Hendrik 
Wessel en Geertruida Wessel-Alberts, voor ouders van ongedoopt gestorven 
kinderen. 
 

Zondag 8 mei                   Inzegening Mariabeeld en Moederdag 
Greetje Schulte-Heller, Andries Harms en Helena Alida Harms-Ophof, Theo 
Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. Mulder-
Wolters, Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Pastoor 
Franciscus Antonius Sturkenboom, 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, 
Johan Herman Thole, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus 
Welling, ouders Welling-Fehrmann,Herman Spijker, Jan Geert Meijer, Johan 
Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Henk Scheven, 
Hennie Bredek, Geert Zaan en Maria Tekla Zaan-Albers, Taeke Graafsma, 
Herman Heijnen, Jozef Tiben en Gerard Moes, Annie Thole-Wierenga, Ben en 
Miny Wessel-Bentlage en zoon Gerard. 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

ma 11 apr t/m zo 17 apr René Berendsen 0591-353630 
ma 18 apr t/m zo 24 apr Diny de Roo 0591-351697 
ma 25 apr t/m zo 01 mei José Wessel 06-27369058 
ma 02 mei t/m zo 08 mei Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 09 mei t/m zo 15 mei René Berendsen 0591-353630 
 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

DATUM MISDIENAAR/ACOLIET LECTOR 

zo 10 apr Marit Gustin + misdienaar Janique Dijck 
do 14 apr Jan Heijnen Ria de Vries 
vr 15 apr Misdienaars – kruisweg Erik Meijer 
zo 17 apr Rianne Hoesen Henriëtte Bolk 
zo 24 apr Marit Gustin Harry Fecken 
za 30 apr Willie Dijck Janique Dijck 
zo 08 mei Rianne Hoesen + misdienaar Ria de Vries 

 

KERKSCHOONMAAK  
 

Groep 2 16 mei t/m 21 mei 
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LOCATIEBUREAU 
 

do 14 apr Adelheid Kuper 
do 21 apr Ans Berendsen 
do 28 apr Tilda Heine 
do 05 mei Tiny Hogenbirk 
do 12 mei  Adelheid Kuper 
 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

Groep 2 11 april t/m 15 apr 
Groep 3 25 april t/m 29 apr 
Groep 1 09 mei t/m 13 mei 

 

BLOEMVERSIERING 
 

Gr 1 Siny Wilkens 
Magdalena Tiben 

11 april t/m 24 apr 
0591-351081 
0591-353718 

Gr 2 Greetje Rengers 
Liezet Mouris 

25 april t/m 08 mei 
0591-354229 
06-49417006 

Gr 3 Maria Herder 
Ria Loves 

09 mei t/m 22 mei 
0591-352363 
06-18170565 

 

 

Dinsdag 12 april 
Pastoor Okonek komt ons over zijn leven  
in Polen en Nederland vertellen 
 

Mei - juni Reisje 
Alle bijeenkomsten zijn in ons Parochiehuis 

en beginnen om 19.30 uur.  
 

CONTACTMIDDAG (Onder voorbehoud) 
 

Op dinsdag 3 mei 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 
 

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

Voor de periode 14 mei t/m 17 juni moet de kopij  
uiterlijk 22 april ingeleverd worden.  
Deze datum geldt ook als u misintenties in het 
Klaverblad afgedrukt wilt zien. 

KVE 
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JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER T/M 13 MEI 
 

M.J. Lentelink-voor 't Hekke EC 10-04-1944 
G.C. Ahlers-Neehoff Emmen 11-04-1946 
J.H. Thole EC 11-04-1936 
S.W.H. Geerdink-Motzheim Ter Apel 14-04-1934 
M.H. Steenhuis-Alberts EC 22-04-1942 
R. Wolbers EC 23-04-1937 
W.C.M. Peerdeman-Visser EC 24-04-1939 
G. Veen Emmen 24-04-1944 
A. Wolbers-Dost EC 26-04-1939 
R. Geerts Roswinkel 01-05-1939 
A.M. op 't Ende-Musters EC 08-05-1937 
G.M. Abeln-Schulte EC 11-05-1938 
J.G. Ahlers EC 12-05-1937 

 

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. 
 

EMMERCOMPASSION 2022 
 

 

TE ZIEN OP TV 

zie voor info-poster het 

Algemene Deel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Groetjes, Team Passion 

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

De Vastenactie heeft ook de Oekraïne meegenomen in 
de doelen.  
‘Je land is je leven’ is het thema, maar als er vreselijke 
dingen gebeuren is vluchten de enige oplossing. 
Op 6 maart was er speciaal voor de Vastenactie een 
collecte in onze kerk en met de verkoop in ons 
Vastenwinkeltje achterin de kerk stond in 1 weekend de 
teller al op € 484,33 voor  de Oekraïne. 
De verkoop achterin de kerk blijft voor de Oekraïne en 

gaat door tot en met Palmpasen en ook de opbrengst 
van de kinderen van school en parochie komt bij de 
opbrengst voor de Oekraïne. 
 

Ook de andere doelen van Vastenactie zijn erg 
belangrijk. De gezamenlijke opbrengst is tot nu  
€ 588,38.  
 

Ook de opbrengst van de snertactie die op 26 maart 
is geweest is voor de Vastenactie. Het hele bedrag 
maken we in het volgende parochieblad bekend.  

We hopen dat u meedoet.  
De doos voor de 
Vastenzakjes staat 
achter in de kerk. In de 
gezinsviering van 
Palmpasen kunnen de 
kinderen hun doosjes 
weer inleveren in de kerk. 

 

STILLE TOCHT 4 MEI 2022 
 

De laatste jaren is door het 4 mei comité, de 
dodenherdenking georganiseerd. Vorig jaar 
kon dit helaas i.v.m. de Coronacrisis niet 
doorgaan. Dit jaar gaat het wél weer door (of 
er moeten gekke dingen gebeuren). 
 

De stille tocht vertrekt om 19.05 uur vanaf het marktplein naar de Doumalaan. 
Daar zijn een paar sprekers, er is zang en daarna de kranslegging.  
Ter afsluiting is er koffiedrinken.  
 

U bent van harte uitgenodigd. 
Het 4 mei comité 

 

Geen mens kan de hele wereld redden, 
maar red een leven en je redt de wereld. 
Jouw kleine, goede daden, ze doen ertoe. 
Dus: gewoon gaan, stap voor stap. 

Uit Veertigdagenkalender: Alles komt goed?! 
Ds. Annelies Jans, Apeldoorn 
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JUBILEUMVIERING PASTOOR MARCO CONIJN 
 

Op zaterdag 12 maart mochten we een 
prachtige, inspirerende viering beleven. 
Het was een viering ter ere van het 25 
jaar priesterjubileum van pastoor Marco 
Conijn, dat hij samen met ons wilde 
vieren. Vijfentwintig jaar geleden hield 
hij ook zijn Eerste Heilig Mis in onze 
kerk.  

 

Het was fijn dat de 6 acolieten die toen in de viering meededen, nu ook present 
waren, samen met pastoor Okonek en pastor Mielnik.  
Het werd dus met recht een plechtige Mis met drie heren. Het was mooi om 
na lange tijd weer eens zoveel pastores en acolieten op het priesterkoor te 
zien. Enjoy, samen met ons dames- en herenkoor, zorgden voor de prachtige 
begeleiding van de zang.  
 

Pastoor Marco hield een 
mooie, actuele overweging 
gezien de toestand in de 
wereld. Hij noemde ook het 
feit dat Titus Brandsma, die dit 
jaar op 15 mei zalig wordt 
verklaard, zijn leven heeft 
verloren door zich in de 2e 
Wereldoorlog te verzetten 
tegen de nazi’s. Daardoor werd hij gevangen genomen en in Dachau 
vermoord. Hij zei ‘we moeten onze vijanden liefhebben, hoe moeilijk ook, als 

we nu met name denken aan wat er in Oekraïne gebeurt. 
 

Aan het eind sprak Erik hem nog toe en overhandigde 
een aantal cadeautjes. Als eerste een Bonnet (een 
priesterhoed) van chocola, omdat Marco die ook heeft 
gedragen tijdens de revue in 1996 bij 100-jarig bestaan 
van onze kerk, een harde schijf met daarop zijn 1e Mis  en 
de voorbereidingen- en revue van 100 jaar St. Willehadus 
Parochie (die speciaal door Hendrikus Scheve digitaal is 
gemaakt van de video) en een boeket bloemen.  
Na afloop van de viering was er koffiedrinken. Een 
gezellig gebeuren waar dankbaar gebruik van werd 
gemaakt.  
 

Al met al een viering om met veel genoegen op terug te 
kijken en in de woorden van Marco:  

‘Het was geweldig afgelopen zaterdag,  
ik geniet er nog van na….’ 
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SAM’S KLEDINGACTIE SCHOOLKINDEREN IN OEGANDA 
 

Sam’s voor Oekraïne 
Momenteel krijgen wij, heel begrijpelijk, veelvuldig 
de vraag of Sam’s ook kleding inzamelt voor hulp 
aan Oekraïne. Wij willen graag ons steentje 
bijdragen aan hulp voor al deze slachtoffers van 
de oorlog daar, want ook wij zijn begaan met het 
lot van al deze mensen die slachtoffer zijn van de 
oorlog die daar nu woedt en hen beroofd van hun 
familie, hun bezittingen en hun zekerheden.  
 

Sam’s zamelt niet specifiek kleding in voor 
Oekraïne. Wij brengen nl. zelf geen kleding naar het buitenland. En voor de 
vluchtelingen is er ook vrijwel geen kleding meer nodig, alle inzamelingen 
daarvoor zitten overvol. Veel van deze overtollige kleding komt via, via nu bij 
ons terecht. Wel proberen we extra veel kleding in te zamelen om te verkopen. 
Want hoe meer kleding wij inzamelen en kunnen verkopen, hoe meer geld wij 
kunnen doneren aan goede doelen waaronder hulp aan de Oekraïne.  
 

Op zaterdag 7 mei kunt u in Emmer Compascuum 
kleding en schoenen inleveren vooraan bij het hek bij het Parochiehuis aan 
Hoofdkanaal OZ 82a. De Sam’s vrijwilligers zijn dan van 09.00-12.00 uur 
aanwezig om de goederen -geheel coronaproof- in ontvangst te nemen. 
Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en 
dekbedden mogen zij helaas niet aannemen. Met de opbrengst uit de verkoop 
van deze kleding steunen wij deze keer niet alleen de actie voor Oeganda, 
maar ook hulpprojecten voor Oekraïne.  
 

Mogen wij op u rekenen? 
 

PALMPASEN & VOORSTELLEN COMMUNICANTJES 
 

Zondag 10 april om 10.00 uur 
Palmpasen-gezinsviering 

 

Op deze zondag zijn álle kinderen en ouderen van 
harte welkom. Ook zullen in deze dienst de kinderen 
die dit jaar de Eerste Heilige. Communie doen zich 
voorstellen: 
 

☺ 

☺ 

☺ 

☺ 

☺ 
 

Alle kinderen zijn welkom om met hun Palmpasenstok naar de kerk te komen! 
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Opgeven voor knutselpakketje voor de Palmpasenstok 

• De kinderen die zich opgeven kunnen een 
knutselpakketje afhalen op zaterdag 9 april om 
10.00 uur bij het Parochiehuis. Hiermee kun je 
thuis je eigen Palmpasenstok versieren. Dit voor 
een eigen bijdrage van € 2,50 per kind.  

• Je kunt je opgeven via Messenger bericht op de 
facebookpagina `Gezinsvieringgroep Emmer-
Compascuum” of via email:  

• gezinsvieringwillehadusec@hotmail.com 
(kinderen van RK basisschool de Hoeksteen 
maken op school een Palmpasenstok).  
Opgeven kan tot en met woensdag 6 april.  
☺ Tijdens deze viering kunnen ook de vastendoosjes worden ingeleverd. 

Mocht je geen vastendoosje hebben dan kun je deze zelf knutselen 
van een melkpak. De opbrengst is voor Oekraïne. Wij hopen jullie 
allemaal te zien! Iedereen is van harte welkom tijdens de viering. 
Kinderen kunnen in het koor zingen als ze dit leuk vinden. Als je je op 
wilt geven voor het koor kun je een mailtje sturen naar 
hermanina@hotmail.com  

 

 MIJN MARIA – ONZE MARIA’s 
 

Mijn eerste kennismaking met de Hertogin van Drenthe, was bij 
het beeld van Maria met Kind in de kapel bij de kerk en bij het 
grijze porseleinen beeldje in de woning aan de Kloosterweg, 
waar ik mijn thuis vond. Het verhaal van de Mariakapel werd 
nieuw leven ingeblazen door Pastoor van den Barselaar.  
 

Later, toen zuster Theresia Maria in het zusterhuis te Amersfoort 
overleden was, kreeg ik het porseleinen beeldje mee voor onze 
parochie, omdat het originele beeldje niet meer in onze parochie 
aanwezig was.  
 

Het beeldje dat in ons huis staat, is verschillende keren 
gebruikt om er een mal van te maken voor diverse 
verschillende versies van Maria, Hertogin van Drenthe, tot de 
gekleurde beelden die ooit verkrijgbaar waren en die er nu 
weer zijn. 
  

Een gekleurd beeldje heb ik aan mijn moeder gegeven, toen 
ze in de “Bargeres” ging wonen en na haar overlijden staat 
het bij ons in huis, en dit beeldje heeft dan weer als voorbeeld 
gediend bij het in kleur beschilderen van het grote nieuwe 
Maria beeld dat in onze kerk komt te staan. Zo zijn wij toch 
stiekem een beetje trots op “onze” Maria’s.  

Diny 

mailto:gezinsvieringwillehadusec@hotmail.com
mailto:hermanina@hotmail.com
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GOEDE WEEK 
 

Op Witte Donderdag 14 april, is de Eucharistieviering in onze kerk.  
Na afloop van de Eucharistieviering, is er tot 22.00 uur de Nachtelijk 
Aanbidding. U/jij kunt dan komen om samen te waken en 
bidden, ook voor uw eigen persoonlijke intenties. Ieder 
half uur wordt ingevuld met een gebed, een kort stukje 
muziek, en het bidden voor de persoonlijke intenties. 
Het laatste half uur tot 22.00 uur is er stilte.  
U bent welkom op elk gewenst tijdstip en u kunt weggaan 
wanneer u dit wilt.  
 

Persoonlijke intenties bij de aanbidding 
U kunt uw persoonlijke intenties voor Witte Donderdag aanbidding inleveren:  

• in de doos achter in de kerk  

• op het locatiebureau in gesloten envelop o.v.v. ’Nachtelijke Aanbidding’ 

• of per e-mail sturen naar lb.willehadus.mhvd@gmail.com  
 

Op Goede Vrijdagmiddag 15 april, om 15.00 uur wordt in onze kerk de 
Kruisweg gebeden bij het stervensuur van onze Heer. Iedereen- en in het 
bijzonder de kinderen, zijn van harte welkom!  
 

Bloemen brengen op Goede Vrijdag 
Aangezien er bij ons ‘s avonds geen viering is op 
Goede Vrijdag (wel in Barger Compas om 20.30 uur), 
kunt u vanaf 15.00 (Kruiswegbidden) tot 17.00 uur 
bloemen leggen aan de voet van het kruis in onze kerk. 
De bloemversiersters zullen deze bloemen gebruiken 
voor de uitbundige versiering van onze St. 
Willehaduskerk met Pasen. Bij voorkeur witte en gele 
bloemen. Alvast hartelijk dank! 
 

De Paaswake is dit jaar om 19.30 uur in Klazienaveen voor alle vier de 
locaties. We hopen dat veel parochianen van St. Willehadus naar de viering in 
Klazienaveen zullen gaan. Indien u geen vervoer heeft maar wel graag naar 
de viering wilt meldt dat dan bij de stuurgroep op zaterdagmorgen en zij zullen 
regelen dat u mee kunt rijden.  
 

Eerste Paasdag is de plechtige Eucharistieviering in onze kerk om 10.30 uur. 
 

Wijwater 
Ook dit jaar staan er tijdens de paasvieringen weer wijwater voor u klaar achter 
in de kerk.  
 

BETALEN MET PINPAS OP LOCATIEBUREAU 
 

Vanaf nu kunt u misintenties, Willehad-wijn, en collectemunten met uw pinpas 
betalen. Deze manier van betalen heeft onze voorkeur omdat dat minder  
bankkosten tot gevolg heeft. Bij voorbaat dank! 

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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MEI VERKOOP 
 

Dankzij het initiatief van de bloemendames, kunt u  
op zaterdag 7 mei, tussen 10.00 en 14.00 uur, buiten 
bij het Parochiehuis verschillende artikelen kopen: 

• prachtige zelfgemaakte artikelen, 

• wijn 

• bakjes met mooie bloeiende en kleurrijke 
perkplantjes voor op het kerkhof 

• bakjes voor thuis op de tuintafel of om weg te 
geven. 

Het is dat weekend ook Moederdag 
Dus kom gerust even kijken wat voor moois er allemaal te koop is.  
De opbrengst komt ten goede aan onze St. Willehadus locatie. 
 

INZEGENING NIEUW MARIABEELD 
 

Door corona heeft het even geduurd maar nu is het zover en gaan we op  
 

zondag 8 mei om 10.00 uur  
ons nieuw Mariabeeld inzegenen. 

 

Het wordt een feestelijke Eucharistieviering 
waarbij ons dames en herenkoor zal zingen. 

 

Maria, Hertogin van Drenthe heeft een bijzondere plek: niet alleen is onze 
parochie naar haar vernoemd, maar ook hebben we buiten een prachtige 
Mariakapel.  
 

In de kerk krijgen we nu een prachtig nieuw Mariabeeld. We hopen dat we dat 
met velen mogen vieren. Er zullen veel Marialiedjes gezongen worden en 
Maria zal prachtig in de bloemen gezet worden.  
Het is die dag ook Moederdag.  
 

Een moeder is voor een kind levensnoodzakelijk. In bange momenten is zij 
een veilige toevlucht. Bij twijfel geeft zij goede raad. Hoe oud wij ook zijn, bij 
haar voelen wij ons thuis. Maria, Moeder van de gelovigen geeft ons de richting 
aan op de soms moeilijke weg van ons geloof. In goede en kwade dagen gaat 
zij voor ons, gelovig overtuigd. Iedereen is van harte welkom bij de viering op 
8 mei. 
 

TAXIPASTORAAT 
 

Samen met mijn vriendin even uitgewaaid op Callantsoog. Mountainbikes 
mee, lekker wandelen en ikzelf hardlopen. Maar twee nachtjes, maar wat kun 
je dan heerlijk je accu even opladen en van elkaar en de mooie natuur 
genieten. Er wordt daarna natuurlijk ook weer gewerkt dus ik haal met de bus 
een aantal klanten op die naar de dagbesteding mogen. 
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Ik heb er al twee heren inzitten wanneer ik bij een dame aan komt waarbij het 
me opvalt dat ze de laatste tijd wat meer in de war is. Ze kan de huissleutel 

niet vinden dus ik probeer alle sleutels zelf even die aan 
de haakjes hangen, helaas. De handtas omgekieperd, 
helaas, de jaszakken nagevoeld, helaas….  Ik kan haar 
zo echter niet achterlaten, want ze loopt zo de deur uit 
achter me aan. Ik naar de buurvrouw links van haar, die 
heeft geen sleutel maar misschien wel ergens het 
telefoonnummer van de dochter van de klant. Maar dat  
kan ze niet vinden. Ik naar een andere buurman, die 

heeft ergens een sleutel maar weet niet waar. Ik spreek met hem af dat als hij 
hem heeft hij hem onder de groene afvalbak kan leggen. En hij belt gelukkig 
even met de zoon van de klant. Ik zal mijn verhaal bij de dagbesteding doen. 
Al met al ben ik 10 minuten verder maar mijn planning laat het toe en zelf vind 
ik dat ik even geen keus had dan gewoon te handelen. Gerustgesteld lever ik 
de klanten bij de dagbesteding af en vertel daar aan de begeleiding hoe het 
e.e.a. gegaan is. Mooi afgehandeld chauffeur. Voelt inderdaad goed maar 
hoort erbij vind ikzelf. 
  

Dan krijg ik een mooi Vallys-ritje naar Amersfoort, even weg van de ritjes 
rondom de kerk en ik bedank de planning alvast even met ‘mooi man’, het is 
immers een wisselwerking. Een ouder echtpaar waarvan de man van 
oorsprong uit Amersfoort komt en de vrouw uit Klazienaveen. Ze zijn vanwege 
Corona al twee weken die kant niet op geweest vertellen ze me. De man 
verteld de hele weg over de bezienswaardigheden op ons pad. Daar 
aangekomen maak ik even gebruik van het toilet en er wordt me € 5,- in de 
hand gedrukt, mooi man. Met een glimlach en een gekregen krentenbol ga ik 
weer richting Meppel. Daar neem ik een jongen man mee die werkt als 
dierenverzorger op een landgoed aldaar. ‘Wat een geweldig mooie plek’ zeg 
ik hem. Ik hoef er echter niet naar te raden met welke dieren hij werkt want de 
hele bus ruikt sterk naar ezels. Hij eruit en ik sproei mijn aftershave door de 
bus en door……. 
 

In een bocht tussen Klazienaveen en Nieuw Amsterdam is er een auto uit de 
bocht gevlogen en ligt op zijn kop. Er staat een andere auto bij maar het lijkt 
me een eenzijdig ongeval. Ik stop en doe de alarmlichten aan en vraag of ik 
iets doen kan. Gelukkig is iedereen ongedeerd en dat is een klein wonder 
gezien de schade. Een meter verder en de auto had in het kanaal gelegen. De 
politie en brandweer zijn gealarmeerd zegt de man dus de situatie is onder 
controle. Ze bedanken me voor de aangeboden hulp en ik vertrek weer.  
 

Elke dag is anders, mooie en minder mooie dingen, maar zo is het leven. De 
meeste stenen in je levensrivier worden voor je verlegd zeg ik vaak en een 
enkele kun je zelf verleggen, meebewegen en genieten van alles wat er om je 
heen is, dat heb ik gelukkig als een kunst op zich me zelf kunnen aanleren, 
hetgeen een stuk aangenamer leeft.                        Alle goeds, Harry Fecken
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KLAZIENAVEEN – LOCATIE HEILIGE HENRICUS 

 

 

 

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

 
 

LOCATIERAAD 
Mailadres:  henricus.mhvd@gmail.com 
 
Voorzitter:             Frederikus Kuper   0591-314493 
Secretaris:             Marleen Bauerhuit   0591-349580 
Budgethouder:           Jan Dobbe       0591-317268 
Catechese:             Gerda Reuvers 
Diaconie:              Ria Bakker       0591-315252 
Gebouwen:            Vacant 
Liturgie:              Albert Bruinewoud   0591-314698 
Communicatie/Parochie-opbouw: Vacant 
 
 

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 
 

Zondag 10 april                                                                           Palmzondag 
Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der 
Werf, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Peter Overberg en overl. 
fam. Overberg-Streur. 
 

Zaterdag 16 april                  Paaswake om 19.30 uur 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Joop 
Wübkes, overl. ouders Wendker-Langen en Jo Wendker, Sophia Maria 
Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Tinus Peters en Tinie 
Peters-Grol, Bieny Berens-Kolmer, Wilhelmina Maria Bakker-Does. 
 

Zondag 17 april                                                1e Paasdag om 9.00 uur 
Pastoor Middelkoop, Anna Tecla Tappel-Loves, Pastoor Swart, overl. ouders 
Heijnen-Wittendorp, Harm Kolmer, Jan Roufs, overl. ouders Valke-Tholen, 
Maria Regina Heller-Wehkamp, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, 
overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, overl. ouders Veringa-Kolmer, overl. ouders 
Feringa-ten Velde, Bernard Lucas Valke. 
 

Zondag 24 april              
Gerard Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Johan 
Bernard Cosse en Maria Margraretha Hoffard en zoon Bennie en schoonzoons 
Joop en Bennie, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van 
der Werf, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Theo Kempers 
Wilhelmina Maria Bakker-Does. 
     

Zaterdag 30 april  
Geert Hendrik Tenfelde en Hindrika Gezina Tenfelde-Prinsen en overl. 
kinderen, Willem Wittendorp, Harm Kolmer, 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. fam Kolmer-
Sijbom-Roufs, Toon Loves en Annie Loves-Tholen, Bieny Berens-Kolmer, 
Wilhelmina Maria Bakker-Does. 
 

Zondag 8 mei                                                                                Moederdag 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Gerard 
Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Mannus Plas 
en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Johan Bernard Cosse en 
Maria Margraretha Hoffard en zoon Bennie en schoonzoons Joop en Bennie, 
Geert Hendrik Tenfelde en Hindrika Gezina Tenfelde-Prinsen en overl. 
kinderen, overl. ouders Heijnen-Wittendorp, overl. ouders Muller Wesseling, 
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, overl. 
ouders Bruins-Arling, Margaretha Aleida Kolmer-Kramer, overl. ouders Valke-
Tholen, Maria Regina Heller-Wehkamp, Lubertus Beukers en Maria Magretha 
Hemel en Johannes Hermannus Hemel en overl. fam., Bennie Heidotting en 
Griet Heidotting-Peters, overl. ouders Veringa-Kolmer, overl ouders Feringa-
ten Velde. 
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OUDERENVIERING  
 

Op woensdag 13 april om 14.30 uur is er  
een viering in de Dillehof.  
Viering in de Goede Week en gelegenheid 
om een Palmtakje te ontvangen.  
 

Op woensdag 4 mei is de volgende viering 
in de Dillehof. Ook om 14.30 uur.  
 

CONTACTMIDDAG VOOR OUDEREN 
 

Dinsdag 19 april 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 
 

11 apr t/m 17 apr H. Beukers 0591-315725 
18 apr  t/m 24 apr A. Peters 0591-313627 
25 apr t/m  01 mei  J. Lohuis 0591-313286 
02 mei  t/m 08 mei  H. Beukers 0591-315725 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

vr 15 apr G. Timmerman 0591-317726 
za 16 apr A. Verdel 0591-312976 
zo 17 apr G. Tobben 0591-317515 
za 23 apr G. Timmerman 0591-317726 
za 30 apr B. Menzen 0591-316132 
zo 08 mei  A. Heijnen 0591-315653 
 

OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL   
 

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

 

KAARTEN  
 

Op dinsdag 26 april is er weer kaarten in de parochiezaal.  
Het begint om 14.00 uur.  
U kunt contact opnemen met: 
Tiny Timmerman  tel: 591-317726 of met  
Mieke Snippe    tel: 0591-313665 

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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FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden                                op 6 maart 

                           Bieny Berens-Kolmer 
                                                      88 jaar 
 

          op 12 maart 

  Wil Bakker-Does 
             73 jaar 
 

LECTOREN - ACOLIETEN 
 

Datum Lector Acoliet 

zo 10 apr G. Drent H. Slip 

do 14 apr S. Karstenberg J. Lohuis 

vr 15 apr  M. Heijnen H. Maatje  

zo 16 apr G. Lambers S. Karstenberg 

zo 17 apr G. Drent H. Slip 

zo 24 apr B. Menzen S. Karstenberg/ kleine misdienaars 

za 30 apr M. Heijnen S. Karstenberg/ kleine misdienaars 

zo 08 mei G. Lambers S. Karstenberg/ kleine misdienaars 
 

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 
 

FELICITATIES 
 

In de komende periode worden de volgende parochianen 85 jaar of ouder.  
Dhr. V.C.N. Gustin         Dhr. H.H. Voss 
Dhr. A.A. de Munnik           Dhr. Herman J.H. Wübkes 
Dhr. J.H. Peters      Dhr. H.O. Borgmann 
Dhr. J.H. Scherpen 
 

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 
parochiebureau. Dit i.v.m. de wet op privacy. 
 

VAN DE SCHOLEN 
 

Op donderdag 14 april hebben de kinderen van de Pastoor 
Middelkoop school om 8.30 uur een paasviering in de kerk. 
Later deze ochtend komen de kinderen van de Sint Henricus 
school in de kerk voor de paasviering.  
Voor alle kinderen een fijne dienst gewenst.  

mailto:lb.henricus.mhvd@gmail.com
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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 
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Kerk en Locatiebureau:               
De Hoven 8 
7894 BT Zwartemeer 
Telefoon: 0591-76 91 44 
 

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: 0591-31 35 85  
 
 
ADM. BEGRAAFPLAATS + FONDS UITVAARTVOORZIENING   
Annet Harms  mailadres: FUV.mhvd@gmail.com  

 
KOSTEN MISINTENTIE: € 6,00  
 
 

ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA 

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

Zaterdag 09 april                           Palmpasen 
Leida Peters-Rass, fam. Peters-Lippold, fam. Rass-Hemme, ouders Siebum-
Nusse, ouders Kuhl-Kollmer, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en 
Gerard, Hendrik Smit. 
 

Zondag 17 april                  1e Paasdag om 10.30 uur 
Mieke Bruins-Hoge, Sientje Kolmer-Heidotting, Herman en Triena Wubbels-
Valke, pa en ma Fühler-Bernsen, ouders Jo en Trina Kuhl-Kollmer, Jan Falke, 
Maria Lambers-Oortmann, ouders Jacob en Mia Santing-Abeln, ouders 
Siebum-Nusse, ouders Lippold-Arling, ouders Tieck-Rocks, Henk Lankhorst, 
Johan Peters en schoondochters Lea en Alie, Berry Schepers, Adelheid en 
Heinrich Linneman, ouders Kuhl-Kollmer, fam. Immink-Kolmer, Willem Strijker, 
ouders Duinkerken-van Veggel-Valke, ouders Siebers-Siebum en zonen 
Herman en Gerard, ouders Conen-Thöne, Gré Gepken-Lippold, ouders 
Borghuis-Peters, ouders Schwieters-Schepers, Hendrik Smit. 
 

Zaterdag 23 april 
Pa en ma Post, ouders Kuhl-Kollmer, Sientje Kolmer-Heidotting, ouders 
Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, Hendrik Smit. 
 

Zondag 01 mei 
Ouders Jo en Trina Kuhl-Kollmer, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman 
en Gerard, Hendrik Smit, ouders Kuhl-Kollmer. 
 

Zaterdag 07 mei                            Moederdag 
Pa en ma Post, Harm en Annie Heidotting-Peters, Herman en Triena Wubbels-
Valke, pa en ma Fühler-Bernsen, Maria Lambers-Oortmann, ouders Jacob en 
Mia Santing-Abeln, Lies Peters-Heidotting, ouders Lippold-Arling, ouders 
Tieck-Rocks, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, ouders 
Kuhl-Kollmer, Hendrik Smit. 
 

 

 

 

 

OUDERENVIERING WOENSDAG 20 APRIL 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 

COLLECTESCHEMA 

Onderhoud kerk Vastenactie 2 mrt t/m 17 april 

Roepingenzondag  7 en 8 mei 
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KOSTER VAN DE WEEK 
 

04 apr t/m 10 apr Luuk Ronde 0591-316208 
11 apr t/m 16 apr Tiny Smit 0591-313472 
  17 apr Jan Knol 0591-316578 
18 apr t/m 24 apr Tiny Smit 0591-313472 
25 apr t/m 01 mei Luuk Ronde 0591-316208 
02 mei t/m 08 mei Jan Knol 0591-316578 
09 mei t/m 15 mei Tiny Smit 0591-313472 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 
                                        of 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 

ACOLIETEN 

09 apr Bertha Heidotting 
15 apr Jan Siebers / Annie Bartels Kruisweg 
17 apr Marianne Keurs 
23 apr Marianne Keurs 
01 mei Jan Siebers 
07 mei Bertha Heidotting 

LECTOREN 

09 apr Annie Bartels 
15 apr Annie Bartels / Jan Siebers    Kruisweg 
17 apr Jan Siebers 
23 apr Bertha Heidotting 
01 mei Annie Bartels 
07 mei Marianne Keurs 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

mailto:jansiebers@hotmail.com
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                                          Mieke Schepers 

Beatrix Scheepbouwer 
Tinie Rocks 

 
 
 

SAM’S KLEDINGACTIE LOCATIE ZWARTEMEER 
 

Het voorjaar is een prima seizoen om je kledingkast weer eens flink op te 
ruimen. En de kleding en schoenen die je niet meer draagt (maar nog wel 
schoon, heel en netjes zijn!) kun je dan - geheel coronaproof - bij ons inleveren 

𝕎𝕒𝕟𝕟𝕖𝕖𝕣:  zaterdag 07 mei van 10:00 uur tot 12:00 uur 
𝕎𝕒𝕒𝕣 :    R.K. Kerk de Hoven 8 Zwartemeer  

 
De kleding wordt opgehaald door Sam's Kledingactie en vervolgens 
gesorteerd en verkocht naar het buitenland (o.a. Azië, Oostblok en Afrika), 
waar het weer als nette en betaalbare 2e-hands kleding op de markt wordt 
gebracht. De opbrengst uit de verkoop van de kleding komt ten goede aan het 
Cordaid-project om kinderen, na Corona, weer naar school te laten gaan in 
Oeganda. 
 

FAMILIEBERICHTEN 

  

Overleden 

                                            

                   

                       Op 19 maart 2022 

                                Hendrik Smit 
                     in de leeftijd van 83 jaar 

                                          De Zwaai 29  7894 DK  Zwartemeer 

                     

 

                      Dat hij mag rusten in vrede. 

 

BLOEMVERSIERING 
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DE BANIER: COMMUNICANTJES EN VORMELINGEN 
 

De lessen worden 
gegeven door Marianne 
Keurs-Scholte Albers. 
 

Presentatie viering voor 
communicantjes en 
vormelingen is op 
zaterdag 9 april om 19.00 
uur. 
 

De 1ste Heilige Communie 
viering is op zondag 15 
mei om 10.00 uur. 
 

Deze vieringen worden 
ondersteund met muziek 
en zang van NETNIX, de 
vormelingen en de 
communicantjes en 
andere kinderen van de 
school. 

 Dit zijn de communicantjes  
van links naar rechts staand:  

Twan Muter, Tessa Gosevoort, Lennart Hemme,  
Lisanne Dalman en Stijn Enninga.  

Op de knieën van links naar rechts:  
Liz Muter, Ben Walda en Maud Tenfelde. 

 
 
 
 

 
Vormelingen  
van links naar rechts:  
Noortje Enninga 
Jade Keurs  
Mirhte Tenfelde 
Serina Walda 
Stan Benjamins 
Flair Westerveen  
Sem Gosevoort 
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            DE BANIER: VASTENAKTIE OEKRAÏNE-ACTIE 
 

De 40-Dagentijd is een tijd voor bezinning en stilstaan bij de mensen die het 
minder goed hebben dan wijzelf. Normaal doet onze school dan ook altijd mee 
aan de Vastenactie van de Kerk. Maar de oorlog in Oekraïne houdt niet alleen 
ons in de greep, maar ook de kinderen. 
 

Vol verwondering, schok, angst en verontwaardiging zien zij het jeugdjournaal, 
horen zij ons erover praten en stellen zij vragen. Spontaan besloten kinderen 
van RK/Chr. Basisschool "De Banier" om in actie te komen. Flessen 
verzamelen! Cakejes verkopen! Spullen inzamelen! Tja, waar kies je dan voor? 
Voor iets wat gepland was, of iets wat leeft bij de kinderen? 
 

In overleg met mevr. Marianne Keurs (contactpersoon kerk-school) hebben wij 
gekozen om met de bezieling van de kinderen mee te gaan. Vol enthousiasme 
en verbetenheid hebben de kinderen al een eerste inzamelronde gedaan van 
lege flessen. De teller staat bijna op  € 300,00! 
 

Op donderdag 7 april a.s., na onze Palmpasenviering en optocht, organiseren 
de kinderen een markt op het schoolplein. Een rommelmarkt en verkoop van 
lekkernijen. Uiteraard komt deze opbrengst ook weer ten goede van de 
Oekraïne-actie. 
 

Het is bewonderenswaardig om te zien hoe bevlogen en spontaan de kinderen 
van de hele school zich inzetten voor mensen in Oekraïne. 

Een bevlogen 40-Dagentijd. 
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LOCATIECONTACTDAG: 2022 
 

Zondag 03 juli 2022 
 

De werkgroep Contactdag heeft ook besloten dit jaar 
 

 

        de                                                     
weer in oude stijl te herstarten. 

 

Hebt u nog GOEDE, VERKOOPBARE spullen die u wilt weggeven of 
weggooien dan kunt u beter bellen naar: Johan Peters en een afspraak met 
hem maken om de spullen in te leveren, tel: 0591-317570  
(LET OP HET NUMMER IS GEWIJZIGD). 
 

De werkgroep Locatiecontactdag:  
Thea Lohuis, Ria Bruinsma, Bert Kiers, Sharon Rocks,  

Herman Lubbers en Paul van Olffen 
 

 
Sommige tradities die behoren bij het katholieke geloof raken 
helaas steeds meer naar de achtergrond. Denk maar aan het 
trouwen in de kerk of het laten dopen van je kind. Dat een paar bij 
ons in de kerk hun trouwbelofte heeft uitgesproken dateert van 

vele jaren terug. En helaas gaat dat ook zo met het laten dopen, hoewel dat af 
en toe nog wel gebeurd. En dan zijn er natuurlijk ook nog de Eerste H. 
Communie en het H. Vormsel. Gelukkig maken we dat nog steeds mee in onze 
kerk. Als u dat nog weer een keertje wilt meemaken dan bent u van harte 
uitgenodigd voor de viering op zondag 15 mei om 10.00 uur in onze kerk. 
Misschien ook een idee voor jonge ouders die twijfelen over het laten dopen 
en de eerste H. Communie. Eigenlijk willen alle ouders graag dat hun kind een 
lichtje gaat worden onder de mensen. En dat is juist de boodschap van beide 
gebeurtenissen. 
 

Vrijwilligersavond 
In het vorige Klaverblad werd aangegeven hoe u zich als vrijwilliger met uw 
partner kon opgeven voor de vrijwilligersavond op 20 mei 2022 in zaal De Buuf 
te Barger-Compascuum. U kunt dat doen door voor 10 april een e-mail te 
sturen naar liturgie.mhvd@gmail.com. Ook kunt u zich opgeven op het 
locatiebureau van onze locatie. Op de vrijwilligersavond zal Peter Vermaat op 
een boeiende en gezellige wijze vertellen over het leven van Titus Brandsma 
die in de maand mei Heilig zal worden verklaard. 

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 

mailto:liturgie.mhvd@gmail.com
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Openingstijden locatiebureau 
Ons locatiebureau is geopend op elke dinsdagavond tussen 18.30 uur en 
19.00 uur. U kunt daar terecht voor vragen of het opgeven van misintenties. 
Misintenties kunt u ook opgeven in de brievenbus bij de kerk. De kosten zijn 
zes euro. 
 

Stormschade 
Een aantal weken terug werd ons land geconfronteerd met een paar fikse 
stormen. Gelukkig is onze kerk gevrijwaard gebleven van stormschade. Wel is 
er schade ontstaan aan een viertal grafzerken op ons kerkhof, waarbij het 
voornamelijk gaat om afgewaaide kopstukken. Het is misschien goed om zelf 
ook eens het graf van uw dierbare te gaan controleren op de staat van 
onderhoud.  
 

Waar vaak een opmerking over wordt gemaakt zijn de openingen aan de 
zijkanten van de graven als het naastgelegen grafmonument is geruimd. Het 
is inderdaad geen fijn gezicht. En het aangebrachte zand spoelt vaak na een 
fikse regenbui weer weg. Het zou mooi zijn als die openingen weer worden 
afgedicht op een bij het grafmonument passende oplossing. De beheerder van 
het kerkhof kan u wellicht van dienst zijn met uw vraag hieromtrent. 
 

Informatieavond op 7 april 2022 
Op donderdag 7 april is er om 19.00 uur een informatiebijeenkomst in de 
parochiezaal. Op die bijeenkomst krijgt u informatie over de financiële positie 
en de resultaten van het afgelopen jaar van onze locatie. Bovendien krijgt u 
een uiteenzetting van de nieuwe organisatiestructuur van onze locatie.  

JS 
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KVG - ZWARTEMEER 

 
Onze avond van het KVG was op 28 februari en we hadden pastor Mielnik  op 
bezoek. Hij heeft uitgebreid verteld over zijn jeugd, opleiding en zijn werk in 
onze parochie. 
Over de toekomst was pastor Mielnik bezorgd, omdat het bezoek van de 
kerken steeds minder wordt. Maar er staan weer mooie dingen te gebeuren, 
zoals de Eerste Communie en het Vormsel in de parochie. 
 

Het was het een zeer gezellige en geslaagde avond. 
 
Maandag 21 maart: Gezellige avond gehad met het maken van paasstukjes. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maandag 25 april komt Greetje Tameling en gaat ons  
iets vertellen over Acupunctuur en voedingsadviezen. 
 

Met vriendelijke groet, Annelies Winters 
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Titus Brandsma. Van zalig tot heilig (2) 
Op vrijdag 4 maart om 12.00 uur werd officieel bekend 
dat pater Titus Brandsma, karmeliet, op zondag 15 mei 
door paus Franciscus heilig zal worden verklaard. Op 
zondag 6 maart hebben we dit heugelijke nieuws gevierd 
met een oecumenische vesperviering in Bolsward. Er 
waren ruim 200 mensen aanwezig, meer dan in een 
zondagsmis. Het was dan ook een bijzondere 
aangelegenheid. Dat ik als bisschop er was, is niet zo 

bijzonder. Wel dat dominee Herman de Vries uit Dokkum de preek verzorgde. 
 

Van verschillende mensen hoor ik dat ze de plechtigheid in Rome graag bij 
willen wonen en overwegen de reis te boeken. Het wordt een korte reis van 
vier dagen, van vrijdag tot en met maandag. Het zal druk worden, want er zijn 
diezelfde zondag nog andere heiligverklaringen waaronder die van Charles de 
Foucauld, ook niet de minste! Ik bedoel: ook in Nederland is hij goed bekend.  
 

Zal de heiligverklaring van Titus Brandsma voor een kerkelijke opleving 
zorgen? Ik hoop het wel. Ik hoop dat deze principiële, veelzijdige, diepgelovige 
en actieve priester uit Friesland de belangstelling van velen zal oproepen en 
dat de gelovigen zich gesterkt weten. Hij leefde ook in een moeilijke tijd, en nu 
achteraf weten wij des te meer hoezeer hij gelijk had met zijn verzet tegen de 
nazi’s en hun ideologie.  
 

De heiligverklaring van Titus Brandsma en het enthousiasme daarover zal niet 
meteen tot meer kerkbezoek leiden. – Ook de populariteit van paus Franciscus 
levert niet direct meer kerkgangers op –. Het imago van de Kerk wordt door de 
heiligverklaring wel beter en dat kunnen we goed gebruiken.  
 

Ik ben ervan overtuigd dat als we de boodschap van Titus Brandsma op de 
juiste diepte verstaan, dit zal leiden tot meer kerkgang en meer 
kerkbetrokkenheid. Hij wijst ons namelijk op het persoonlijk geloofsleven en op 
de persoonlijke overtuiging. Zelf heeft hij zich dagelijks aan de eucharistie en 
aan het gebed en de meditatie gelaafd, en dat naast al zijn drukke 
werkzaamheden. 

+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden 

 

COLUMN VAN DE BISSCHOP 
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UITNODIGING JONGEREN VOOR CHRISMAMIS OP 13 APRIL 

 
Ooit al eens naar de Chrismamis willen gaan? Geef 
jezelf dan op voor de jongerenactiviteit op 13 april 
a.s. De Chrismamis is elk jaar de eucharistieviering 
in de Goede Week, waarbij de bisschop de 
sacramentele oliën wijdt.  De oliën worden door de 
pastores het hele jaar door in elke parochie gebruikt, 
oa. voor ziekenzalving. Dit jaar willen we met zoveel 
mogelijk jongeren tussen 12 en 35 jaar deze 
bijzondere viering bezoeken. De viering is in de St. 
Jozefkathedraal in Groningen. 
  

Voorafgaand aan de viering gaan we eerst samen 
eten!  De kosten daarvan zijn € 2,50 per persoon. 
Aanmelden voor de Chrismamis activiteit kan via: 

 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx_4h5_8pF0AoidejjDBzL-
428lQ3DwUA_xiAfMwlcr7uA-
g/viewform?fbclid=IwAR0EyjPlt25mLHQzBiTzTIp5Td-
NS15qBJtYiuHyVHlFt1G4YKB-OK32SfQ 
 
 

INFORMATIEBIJEENKOMST VOOR DE BEDEVAART 
VAN GRONINGEN - DRENTHE 

 

op  28 april 2022 in Hoogeveen 
 

Het heeft even geduurd vanwege de 
coronamaatregelen in de afgelopen twee 
jaar. Het virus liet niet toe om op 
verantwoorde wijze op bedevaart te 

gaan. We pakken de draad weer op en gaan van 26 
september tot en met 8 oktober 2022 op bedevaart. 
 

Bedevaartprogramma 
Het is een prachtige 13-daagse rondreis langs bedevaartsplaatsen in 
Duitsland, Oostenrijk, Italië, Monaco, Frankrijk, België en Nederland. De 
informatiebijeenkomst over deze rondreis is op 28  april 2022 om 20.00 uur in 
de parochiezaal van Hoogeveen. Adres: Blankenslaan Oost 2A  7901 BE  
Hoogeveen. 
 

Tijdens de informatiebijeenkomst wordt u alvast meegenomen op reis, door 
middel van een PowerPoint-presentatie. We verstrekken graag alle informatie 
over deze bedevaart. 
 

Bent u geinteresseerd: graag opgave voor  24 april 2022.  
Contact: Margret Pater,  telefoonnummer  0597-415368/ 06-11189638  
of via e-mail: margretpater@outlook.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx_4h5_8pF0AoidejjDBzL-428lQ3DwUA_xiAfMwlcr7uA-g/viewform?fbclid=IwAR0EyjPlt25mLHQzBiTzTIp5Td-NS15qBJtYiuHyVHlFt1G4YKB-OK32SfQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx_4h5_8pF0AoidejjDBzL-428lQ3DwUA_xiAfMwlcr7uA-g/viewform?fbclid=IwAR0EyjPlt25mLHQzBiTzTIp5Td-NS15qBJtYiuHyVHlFt1G4YKB-OK32SfQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx_4h5_8pF0AoidejjDBzL-428lQ3DwUA_xiAfMwlcr7uA-g/viewform?fbclid=IwAR0EyjPlt25mLHQzBiTzTIp5Td-NS15qBJtYiuHyVHlFt1G4YKB-OK32SfQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx_4h5_8pF0AoidejjDBzL-428lQ3DwUA_xiAfMwlcr7uA-g/viewform?fbclid=IwAR0EyjPlt25mLHQzBiTzTIp5Td-NS15qBJtYiuHyVHlFt1G4YKB-OK32SfQ
mailto:margretpater@outlook.com


 

 

• I do not die. 
• Do not stand at my grave and weep,  

• I am not there, I do not sleep. 

• I am in a thousand winds that blow,  

• I am the softly falling snow.  

• I am the gentle showers of rain,  

• I am the fields of ripening grain. 

• I am in the morning hush,  

• I am in the graceful rush 

• Of beautiful birds in circling flight,  

• I am the starshine of the night. 

• I am in the flowers that bloom,  

• I am in a quiet room. 

• I am in the birds that sing,  

• I am in each lovely thing. 

• Do not stand at my grave and cry,  

• I am not there. I do not die. 
 

• ************************* 

• Sta niet aan mijn graf en ween, Ik ben niet daar, ik slaap niet 

• Ik ben in duizend winden die waaien Ik ben de zacht vallende sneeuw. 

• Ik ben de lieflijk vallende regen, Ik ben de velden van rijpend graan. 

• Ik ben in de ochtendstilte, Ik ben in de gracieuze trek 

• van prachtige vogels in cirkelende vlucht. 

• Ik ben het sterrenlicht in de nacht. Ik ben in de bloemen die bloeien. 

• Ik ben in een stille kamer. Ik ben in de vogels die zingen. 

• Ik ben in elk lieflijk voorwerp. Sta niet aan mijn graf en huil, 

• Ik ben niet daar. Ik ga niet dood. 


