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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 27 mei 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 6 jrg 7 

loopt van 18 juni t/m 22 juli 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 14 & 15 mei 5e zondag van 
Pasen 

tijd koor 

zaterdag Klazienaveen Pastor Mielnik 19.00 Henricuskoor 

 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 DoP 19.00 Gemengd koor 

 Barger-Compas Pastor Mielnik 19.00 Dames 

zondag Klazienaveen       1e Communie Pastoor Okonek 10.00 Jesus Freaks 

 Emmer-Compas  1e Communie Pastor Mielnik 10.00 Enjoy 

dag 26 mei Hemelvaart tijd koor 

donderdag Barger-Compas Pastor Mielnik 09.30 Heren 

 Zwartemeer Pastoor Okonek 10.00 Gemengd koor 

dag 28 & 29 mei 7e zondag van 
Pasen 

tijd koor 

zaterdag Barger-Compas Pastor Mielnik 19.00  Heren 

zondag Klazienaveen  Parochie MHvD Pastoor Okonek 09.30 Alle koren MHvD 

dag 4 & 5 juni Pinksteren tijd koor 

zaterdag Klazienaveen Pastor Mielnik 19.00 Care Free ‘16 

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 19.00 Heren 

zondag Barger-Compas Pastor Mielnik 09.30 Dames en Heren 

 Zwartemeer Pastoor Okonek 10.00 Gemengd koor 

 Klazienaveen      Poolse viering Pastoor Okonek 14.00  

dag 6 juni 2e Pinksterdag tijd koor 

maandag Emmer-Compas           Marialof Bisschop  
v.d. Hout 

15.00 Dames en Heren 

dag 10 juni  tijd koor 

vrijdag Zwartemeer          H. Vormsel Bisschop  
v.d. Hout 

19.00 Netnix 
Jesus Freaks 

dag 11 & 12 juni H. Drie-Eenheid tijd koor 

zaterdag Klazienaveen Pastor Mielnik 19.00 Henricuskoor 

zondag Emmer-Compas  
Gezinsviering MHvD 

Pastor Mielnik 10.00 Xtra-Eigen-Wijs 

dag 18 & 19 juni Sacramentsdag tijd koor 

zaterdag Klazienaveen Pastoor Okonek 19.00 M. Bruinewoud 

 Emmer-Compas Pastor Mielnik 19.00 Enjoy 

zondag Barger-Compas Pastoor Okonek 09.30 Dames 

 Zwartemeer            Livestream Pastor Mielnik 10.00 Gemengd koor 

 

VIERINGEN OP DE LOCATIES 



Pagina | 6 Algemene Informatie Klaverblad 

 

dag locatie   voorganger  tijd 

17 mei Klazienaveen Kerk Pastoor Okonek 14.00 

25 mei Zwartemeer Kerk Pastoor Okonek 14.00  

01 juni Klazienaveen  Dillehof Pastor Mielnik 14.30 

07 juni Emmer-Compas Kerk Pastor Mielnik 14.00 

09 juni 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 
 

 

 

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. 
 

BEZOEK BIJ ZIEKTE 
 

Wilt u aan de parochie doorgeven dat u bezoek van de 
werkgroep bij ziekte op prijs stelt? Mocht u in het 
ziekenhuis worden opgenomen en of weer ontslagen zijn, 
dan ook graag even een berichtje naar het secretariaat van 
uw locatie. Zo houden we contact met elkaar. 

OUDEREN VIERINGEN 

BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN 

Week 20 16 mei t/m 22 mei Pastor Mielnik 

Week 21 23 mei t/m 29 mei Pastoor Okonek 

Week 22 30 mei t/m 05 juni Pastoor Okonek 

Week 23 06 juni t/m 12 juni Pastor Mielnik 

Week 24 13 juni t/m 19 juni Pastor Mielnik 

Week 25 20 juni t/m 26 juni Pastoor Okonek 

VIERINGEN DOOR DE WEEK 



Klaverblad Algemene Informatie  Pagina | 7 

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. 
 

 

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. 
 

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 
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PENINGSTIJDEN 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 
  

 
 
 
 

FAMILIEBERICHTEN  
 

 

Op 24 april is in onze Parochie Maria, Hertogin van Drenthe opgenomen 
 

Jelle Over 
 

De doopviering vond plaats in de locatie St. Willehadus te Emmer-Compas. 
Jelle is geboren op 27 september 2021. Hij is het zoontje van Jasper Over en 
Daniela Herbers en het broertje van Lenn. 
 

Op 1 mei is in de locatie St. Henricus te Klazienaveen 
opgenomen in onze Parochie  
 

Marie Francine Wittendorp 
                                       Elise 

 

Elise is geboren op 18 oktober 2021 en het dochtertje van 
Louis en Monique Wittendorp-van Dalen en het zusje van 
Hugo. 
 

We wensen beide families heel veel geluk 
en Gods zegen op al hun wegen. 
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WOORD VAN DE PASTOR  
 

Meimaand = Moeder Maria maand 
Beste parochianen, 
al honderden jaren is er in de maand mei extra aandacht voor Maria. Er zijn 
dan op veel plaatsen processies. Maar niet alleen in de straten wordt er extra 
gebeden. In veel kerken wordt deze maand elke dag het Rozenkransgebed en 
/of Litanie van Maria gebeden. Ook wordt het Mariabeeld mooi versierd en nog 
meer mensen dan anders komen er even stil bidden en een kaarsje opsteken.  
 

Maar waarom is de Mariamaand in mei? Zeer waarschijnlijk heeft het met de 
naam van de maand te maken. Deskundigen denken dat de naam mei is 
afgeleid van de Griekse godin Maia. Die naam betekende oorspronkelijk 
‘moeder’ en kreeg later de betekenis van ‘vroedvrouw’. 
 

Geschiedenis 
De Romeinen vereerden de Griekse moedergodin Maia om de natuur tot bloei 
te laten komen. Daarom noemden ze de maand waarin het voorjaar zich 
nadrukkelijk manifesteert, Maius. In het Latijn is die naam ook verwant aan 
maior (groter) en maiestas (aanzien, pracht, hoog in aanzien, verheven zijn). 
In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om de maand mei aan de 
Moeder van God, Maria, te wijden. Alle oudere betekenissen van het woord 
maia en mei passen perfect bij Maria, onze hemelse moeder. 
 

De eigenlijke Maria-devotie is van barokke oorsprong. De jezuïeten oefenen 
er in de 18de eeuw grote invloed op uit, waardoor de devotie tot een 
volksdevotie uitgroeit. Het begint in de kring van het gezin en in de religieuze 
communiteit, gewoonlijk rond een versierd Mariabeeld; geleidelijk aan dringt 
de devotie door tot in de kerkgemeenschap. Via Italië ontstaat ook in Frankrijk 
en Spanje een sterke devotie. In Duitsland is er aanvankelijk nog enige 
reserve, maar omstreeks het midden van de 19de eeuw is de meimaand-
devotie verspreid over heel Europa, de Verenigde Staten en in de missie van 
China. Door de missionarissen wordt zij verspreid in alle missiegebieden. 
 

Het Weesgegroet 
De Mariamaand is een maand van bijzondere aandacht voor het 
Rozenkransgebed. Ook worden er veel pelgrimstochten ondernomen naar 

verschillende bedevaartsoorden in 
de wereld, waarvan Lourdes het 
meest bekende is. Parochies 
besteden in de meimaand extra 
aandacht aan de devotie tot Maria. 
Het Mariabeeld krijgt vaak een plek 
op het altaar. Ook wordt Maria 
tijdens de vieringen geëerd door het 
bidden van het Weesgegroet. 
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Moederdag  
Op tweede zondag van mei wordt in Nederland Moederdag gevierd. In 
gezinnen die Moederdag vieren staat de dag in het teken van het verwennen 
van moeder.  
Ze krijgt veelal ontbijt op bed en cadeaus. Van huishoudelijke taken wordt ze 
vrijgesteld. Soms hebben de jongere kinderen op school of op het 
kinderdagverblijf cadeaus gemaakt. 
 

Inzegening van het beeld van Maria, Hertogin van Drenthe 
Op de tweede zondag van mei (8 mei) in de Willehaduskerk te Emmer – 
Compascuum willen wij Maria, onze hemelse Moeder, op een speciale manier 
vereren door haar gerestaureerde beeld ‘Maria, Hertogin van Drenthe’ in te 
zegenen. Dat gebeurt tijdens de Eucharistieviering om 10 uur. Samen zullen 
wij Marialiederen zingen, samen ook zullen wij bij Maria kaarsen aanmaken. 
Op deze manier willen wij onze Hemelse Moeder verwennen. 

Niet alleen Mariavereerders maar 
iedereen is van harte welkom. 

Pastor Karol  
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Het was een drukke periode, waarin veel werk verzet moest worden. Er waren 
veel vieringen, maar ook de verandering in onze organisatiestructuur vroeg de 
nodige aandacht. In Zwartemeer werken we nu iets anders dan voorheen, 
namelijk met drie coördinatoren. 
We proberen te leren van wat er nog niet soepel 
loopt (of zelfs fout gaat) en aan het einde van 
dit jaar gaan we kijken wat deze manier van 
werken heeft opgeleverd. 
Als bestuur willen we ons meer bezig houden 
met de financiële kant, zodat er op locatie meer 
tijd vrij komt voor het samen gemeenschap zijn, 
vieren en leren. We zijn continu onder weg, we 
komen valkuilen tegen, maar ook mooie uitkijkpunten. Maar zolang we samen 
onderweg zijn, raken we elkaar niet kwijt. 
 

PAROCHIEDAG 
 

Heeft u 29 mei 09.30 uur Klazienaveen al in uw agenda 
staan? Op deze dag is er een parochiedag met het thema: 
“Opnieuw samen één”. Tijdens de eucharistieviering zullen 
al onze parochiekoren als Samen één zingen. En ook de 
kinderen zullen hun beste beentje voor zetten. 
 

Het is fijn na twee jaar pandemie weer samen te kunnen 
zijn en dit jaar bestaat onze nieuwe parochie alweer 5 jaar. Ook hier zijn we 
dankbaar voor. Komt u deze dag met ons meevieren? 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Moeder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cadeau
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PAROCHIE VRIJWILLIGERSAVOND 
 

Vrijdag 20 mei is er voor het eerst een vrijwilligersavond 
voor alle vrijwilligers van onze parochie. Hiermee willen 
we onze waardering tonen voor uw inzet. Want wat ben je 
als Kerk zonder vrijwilligers?  
Het thema van deze avond is Titus Brandsma, iemand die 
zich wel op heel bijzondere wijze heeft ingezet voor de 
Kerk. Op zo’n bijzondere wijze dat hij op 15 mei heilig 
verklaard zal worden! Wilt u weten waarom? Zorg dan dat 
u die avond aanwezig bent. 
Mocht u vergeten zijn u aan te melden?  
Mail even naar liturgie.mhvd@gmail.com met de vraag of er nog plaats is.  
Wie weet mogelijk kunt u er deze bijzondere avond nog gewoon bij zijn. 
 

WEEK NEDERLANDSE MISSIONARISSEN 
 

In het weekend van 5 en 6 juni (Pinksteren) is de tweede 
collecte voor het werk van de Nederlandse Missionarissen. 
‘Geloven in de ander. Samen één missie’ is het thema van de 
Pinksteractie in 2022. De Week Nederlandse Missionaris 
(WNM) ondersteunt Nederlandse missionarissen en 
missionair werkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw 

kunnen inzetten voor kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen zij bij aan een 
rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt. Dit doet de WNM al meer dan 
vijftig jaar! Ook in deze tijden waarin het coronavirus de wereld in zijn greep 
houdt, blijven de missionarissen en missionair werkers zich wereldwijd inzetten 
voor hun medemens. 
Dit jaar staan pater Dick Zwarthoed, missionaris in Congo en Frans van 
Kranen, missionair werker in Brazilië centraal. Pater Dick is er voor de lokale 
bevolking in Lubumbashi. Hij steunt straatjongeren. Frans werkt als 
coördinator van twee opvanghuizen. Hij is ook voogd van de kinderen die er 
worden opgevangen.   
 

VRIJWILLIGE BIJDRAGE KLAVERBLAD 
 

Bij dit Klaverblad vindt u een brief, waarin u gevraagd wordt om een vrijwillige 
bijdrage voor het Klaverblad. U begrijpt dat het drukken van het Klaverblad 
geld kost. Om deze kosten te kunnen dekken, vragen wij u om een bijdrage. U 
maakt uw bijdrage over naar uw eigen locatie en daarmee maakt u meer 
mogelijk. Om een bijdrage te leveren om de kosten te drukken, kunt u er 
natuurlijk ook voor kiezen om het Klaverblad digitaal te ontvangen. U kunt dat 
ons laten weten door een mailtje te sturen naar leden.mhvd@gmail.com. Als 
u dan aangeeft dat u het Klaverblad digitaal wilt hebben, ontvangt u vanaf het 
volgende nummer het Klaverblad op uw mailadres. 
Hoe u ook bijdraagt, we zijn blij met uw betrokkenheid! 

mailto:liturgie.mhvd@gmail.com
mailto:leden.mhvd@gmail.com
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Maria  
Koningin van de vrede 

 

Marialof 

6 juni 2022    2e Pinksterdag    15.00 uur 

Voorganger Bisschop v.d. Hout  
 

Parochie Maria, Hertogin van Drenthe 

locatie St. Willehadus   

Hoofdkanaal oz 82  

Emmer Compascuum 
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KINDERPAGINA 
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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 15 mei 

Abel Rolfers en dochter Heleen, Jan Berend Suelmann, Maria Gezina Schulte-

Gepken, Marleen Siebum-Hartmann, ouders Pruim-Tiben, ouders Steenhuis-

Rolfes en dochter Lia, Pastoor Ben Velthuis. 
 

Zaterdag 21 mei 

Jan Berend Suelmann, Maria Gezina Schulte-Gepken, Marleen Siebum-

Hartmann, Mini Wubkes-Többen. 
 

Donderdag 26 mei                                                                        Hemelvaart 

Gezusters Feringa, Jan Berend Suelmann, Johan Hake, Karin Drent, ouders 

Feringa-Hake, ouders Feringa-Rolfes, ouders Hake-Wubben. 
 

Zaterdag 28 mei 

Echtpaar Vedder-Wehkamp, fam. Linnemann-Drees, fam. Nijzing-Heller, Jan 

Berend Suelmann, Marleen Siebum-Hartmann. 
 

Zondag 5 juni                                                                                 Pinksteren 

Echtpaar Koiter-Hartmann, Frans Wittendorp, Gerhard Heinrich Lübbers, 

Henk Heller, Jan Berend Suelmann, Jo Robben, Karin Drent, Maria Gezina 

Schulte-Gepken, Marleen Siebum-Hartmann, ouders Berends-Hölscher, 

ouders Berends-Lippold, ouders Dijck-Suelmann, ouders Heller-Benes, 

ouders Heller-Bols, ouders Moorman-Kuhl, ouders Suelmann-Berends, 

ouders Tubben-Keizer, Pastoor Ben Velthuis, Wim Wehkamp. 
 

OVERLEDEN 
 

Overleden                                   op 30 maart 
 

Marietje Schulte-Gepken 
 

in de leeftijd van 84 jaar. 
Op dinsdag 5 april was de viering ten afscheid waarna de crematie volgde in 
het crematorium te Emmen. 
 

We wensen de familie heel veel sterkte en kracht toe!! 
 

KOSTERS 
 

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

AANGEPASTE OPENINGSTIJD LOCATIEBUREAU 
 

In verband met Hemelvaart is er op donderdag 26 mei geen 
locatiebureau. Deze is verplaatst naar woensdagavond 25 mei. 
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OUDERENVIERING 
 

Donderdag 9 juni is er om 14.00 uur 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. 
 

JARIG IN DEZE PERIODE  
 

15 mei  H.H. Wehkamp             6 juni  C.H.M. Berens-van Vliet 
21 mei  A. Schulte               9 juni  H.H. Heller 
22 mei  E.V. Hartmann-Prys        10 juni  E.C.L. Bernsen-Behrendt 
24 mei  A.H. Groen-Harms         13 juni  J.B. Schulte 
25 mei  M.M. Steen-Hartmann 
  1 juni  J.T. Heijne-Bruins 
  5 juni  P.A.M. van den Bosch 
  5 juni  G.H. Sulmann 
  5 juni  A.M. Sulmann-Feringa 
  5 juni  A.M. Lubbers-Schepers 
 

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. 
 

LOCATIE NIEUWSBRIEF 
 

Sinds maart versturen wij wekelijks een nieuwsbrief. Hierin staat allerlei 
informatie voor de komende week. Als u de nieuwsbrief ontvangt en u wilt dat 
niet, kunt u dat aangeven door een mail te sturen naar 
lb.joseph.mhvd@gmail.com  
 

Maar ook als u blij bent met de nieuwsbrief of als u tips heeft of informatie kunt 
u van dit email adres gebruik maken. 
 

En misschien krijgt u hem nog helemaal 
niet. Dat komt dan doordat uw mailadres 
niet bij ons bekend is. Dus ook voor het 
doorgeven van uw mailadres kunt 
bovenstaand mailadres gebruiken. 

 

mailto:lb.joseph.mhvd@gmail.com
mailto:lb.joseph.mhvd@gmail.com
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VASTENACTIE 2022 
 

Op het eerste gezicht werd de afgelopen vastenperiode overheerst door 
somberheid: voor het eerst in lange tijd is het oorlog in Europa. Alle 
berichtgeving stond in het teken van de miljoenen vluchtelingen, de 
verwoesting, de doden en gewonden. 
 

Toch zijn er ook positieve berichten. Jonge mannen in Oekraïne die 
onmiddellijk in actie kwamen voor hun getroffen landgenoten. Maar ook is er 
hulp voor ons campagneproject: Je land is je leven. Voor de 
mensenrechtenadvocaten in Guatemala, die met gevaar voor eigen leven 
opkomen voor de rechten van verdrukten, voor de Syrische vluchtelingen in 
Libanon en arme boeren families in Brazilië.  
 

De vasten is voorbij en daarmee ook de Vastenactie 2022.  
De opbrengst van dit jaar is   € 182,15 voor Oekraïne. 
                      € 435,05 van de collectes en vastenzakjes. 
                             Totaal  € 617,20 
 

Dank aan alle mensen die via de collecte of het 
vastenzakje hun bijdrage hebben gegeven. 
 

De kinderen van de basisschool hadden dit 
jaar hun eigen project voor schoolkinderen in 
Cambodja. 
                                                                VOM 
 

VRIJWILLIGERSKLUS IN HET ZONNETJE 
 

Ook dit jaar willen we een mooie vrijwilligersklus onder uw 
aandacht brengen. Vrijwilliger op onze begraafplaats.  
De vrijwilligers op de begraafplaats zorgen er met elkaar voor 
dat de begraafplaats er netjes uitziet. Ze schoffelen, maaien 
gras, snoeien bomen, verwijderen onkruid enz. Zonder hen 
zou of de begraafplaats er heel anders uitzien of we moesten 

een hovenier inhuren, wat veel geld kost.  
Dus wilt u echt het verschil maken? Meld u dan aan als vrijwilligers. De 
onderhoudsgroep is op dinsdagochtend aan het werk. Maak gerust eens een 
praatje om te horen of het wat voor u is. Of gewoon om hen te laten weten dat 
u hun inzet waardeert! 
 

KOFFIE DRINKEN 
 

Vond u het ook fijn om elkaar weer te ontmoeten en 
samen een kopje koffie of thee te drinken? 
De volgende mogelijkheid is zondag 19 juni en we 
hopen dat u er dan ook weer bij bent. 
Want zonder u is toch minder gezellig. 

https://c.spotler.com/ct/m3/k1/CtyDhtrUCacL1IFWZmtAhDohI6GO1_5zd4eHN2_QBYz70k2f0MWozhBRcFFuKdW7PAQiq_ZZqvKmm2GdgGENKQ/XkIB5VPbMpZW3bR
https://c.spotler.com/ct/m3/k1/a69q4RhQvjpHWdOMrWABM92piEfgggRusp-oOFDEeonD9GX3_9BvqcAgohb0erAJtT5PVoM4Q8f3Fij7PagMnA/crUTkMVchK8zyNc
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Van harte 

feliciteren 

DAMESKERKKOOR 
 

Wij zoeken dames die ons dameskerkkoor willen komen versterken. Wij 
repeteren op maandagmorgen van 10.00 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 mob: 06-25555157 
 

SCHOONMAAK KERK 
 

Op donderdag 2 juni wordt de kerk schoongemaakt. 
 

PALMPASEN 
 

Op zaterdag 9 april was de Palmpasen gezinsviering. ’s Middags mochten de 
kinderen in de parochiezaal hun eigen haantie op een stokkie versieren. 
Gelukkig was dezelfde groep ook ’s avonds met hun ouders in de kerk. In de 
dagkapel kregen ze allemaal een broodhaantje namens de parochie. Door de 
weersomstandigheden werd de processie vanuit de dagkapel gestart.  
 

In dit weekend, Palmpasen, mochten alle communicantjes en vormelingen zich 
voorstellen. In Barger Compas zijn er dit jaar geen communicantjes omdat zij 
vorig jaar al Communie hebben gedaan, maar er zijn wel twee vormelingen: 
Jaylano Korthuis en Rosalie Prinsen 
Ze hebben zich aan ons voorgesteld en we heten hen dan ook van harte 
welkom. Het was een mooie viering. 

 

 

FELICITATIES 

Wij willen iedereen die in deze periode  
iets te vieren heeft,  
namens de parochie. 
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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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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 14 mei 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, ouders Thole-Kloppenburg, 
Renk Kuper, overl. fam. Kuper-Wolbers, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré 
van Uem-Mensink, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Annie Thole-Wierenga. 
 

Zondag 22 mei                                                      1e Heilige Communie 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Jozef Sturre, overl. ouders Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina 
Wolthuis-Weghorst, Henderikus Herbers, Johan Herman Thole, Renk Kuper, 
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Henk 
Sturre, Annie Thole-Wierenga, Marlies Unij-Plagge, Ben en Miny Wessel-
Bentlage en zoon Gerard.  
 

Donderdag 26 mei                        Hemelvaart 
Let op … voor deze intenties wordt gebeden op woensdag 25 mei in de 
doordeweekse viering. 
Greetje Schulte-Heller, Andries Harms en Helena Alida Harms-Ophof, overl. 
fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. Mulder-Wolters, Bé Möller, 
Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Pastoor van den Barselaar, Zuster 
Bernardo, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, 
Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Taeke 
Graafsma, Herman Heijnen, Annie Thole-Wierenga.  
 

Zondag 29 mei                  Parochiedag MHvD in Klazienaveen 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Renk Kuper, Hennie en Riet 
Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Marlies Snuverink-Sturre, Taeke 
Graafsma, Herman Heijnen, Annie Thole-Wierenga. 
 

Zaterdag 4 juni                                                                     Pinksteren 
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, overl. 
ouders Schulte-Schutte, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Enno en Greet 
Timmer, Gerard Mensink, Pastoor van den Barselaar, Zuster Bernardo, Truus 
Over-Meijer, Henderikus Herbers, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, 
Diny Hendriks, ouders Berends-Teiken, ouders Ahlers-Koop en dochter Joke,  
Hendrik Wessel en Geertruida Wessel-Alberts, ouders Thole-Kloppenburg, 
Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Ina Mensen-Ros, Jan Geert 
Meijer, Johan Bernard Ellermann en Maria Aleida Ellermann-Robben, Hennie 
Bredek, levende en overl. fam. Bredek-Hoffard, Broer Bentlage en Lenie 
Bentlage-Tieben, zoontje Tonny Bentlage, ouders Tieben-de Jonge, Herman 
Sturre, Geert Zaan en Maria Tekla Zaan-Albers, Taeke Graafsma,   
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Herman Heijnen, Wilhelm Tieben en Engelina 
Tieben-Schulte, Annie Thole-Wierenga, 
Marlies Unij-Plagge, ouders Welling-Ameln, 
Ben en Miny Wessel Bentlage en zoon 
Gerard, voor ouders van ongedoopt gestorven 
kinderen. 
 

Zondag 12 juni 
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Renk Kuper, 
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, Henk Scheven, 
Broer Bentlage en Lenie Bentlage-Tieben, Zoontje Tonny Bentlage, ouders 
Tieben-de Jonge, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Annie Thole-Wierenga, 
Ben en Miny Wessel-Bentlage en zoon Gerard.  
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

ma 16 mei t/m zo 22 mei Diny de Roo 0591-351697 
ma 23 mei t/m zo 29 mei José Wessel 06-27369058 
ma 30 mei t/m zo 05 juni Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 06 juni t/m zo 12 juni René Berendsen 0591-353630 
ma 13 juni t/m zo 19 juni Diny de Roo 0591-351697 
 

LOCATIEBUREAU 
 

do 19 mei Ans Berendsen 
do 02 juni Tilda Heine 
do 09 juni Tiny Hogenbirk 
do 16 juni Adelheid Kuper 
 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

DATUM MISDIENAAR/ACOLIET LECTOR 

za 14 mei geen Henriette Bolk 
za 21 mei Marit Gustin + misdienaar Harry Fecken 
za 04 juni Rianne Hoesen                  Erik Meijer 
ma 06 juni Willie Dijck, Jan Heijnen   Janique Dijck 
zo 12 juni Marit Gustin + misdienaar Ria de Vries 
 

KERKSCHOONMAAK 
 

Groep 2 16 mei t/m 21 mei 
 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

Groep 2 23 mei t/m 27 mei 
Groep 3 06 juni t/m 10 juni 
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                                  Mei - juni Reisje 

 
BLOEMVERSIERING 

 

Gr 3 Maria Herder 
Ria Loves 

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

Gr 4 Lena Mencke 
Maureen Nie 

23 mei t/m 05 juni 
0591-349057 
0591-346365 

Gr 1 Siny Wilkens 
Magdalena Tiben 

06 juni t/m 19 juni 
0591-351081 
0591-353718 

 

CONTACTMIDDAG  
 

Op dinsdag 7 juni 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 
 

 

Overleden 
Op vrijdag 22 april is, overleden onze oud-parochiane  

Tina Harms-Prinsen 
Op donderdag 28 april om 10.30 was de uitvaartmis  
in onze kerk, waarna de crematieplechtigheid in besloten kring 
plaatsvond. 
 

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

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

Verhuisd  
Op 9 april is Hinderikus Scheve verhuisd van  
Creel 22 naar  
Fluitekruid 5 F, kamer 202 
 
Wij wensen hem een heel goede tijd op zijn nieuwe 
adres en hopen dat hij zich daar snel thuis zal 
voelen.  

KVE 

FAMILIEBERICHTEN 
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JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER 
 

 J.A.B. Möller EC 14-5-1944 
Zr. Johannita van 't Klooster Amersfoort 15-5-1939 
J. Thole-de Groot EC 17-5-1943 
J.H. Hoezen EC 20-5-1946 
J.H. Mensen EC 23-5-1945 
A.J.M. van Mensvoort-Klijs EC 23-5-1936 
T.M. van Roon EC 25-5-1937 
H.J. de Roo EC 27-5-1939 
C.B. Hempen EC 8-6-1935 
H. Tiesema Roswinkel 9-6-1940 
J.A.M. van Mensvoort-Burgmans EC 10-6-1939 
M.A. Mensink-Deddens EC 17-6-1943 

 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 
Als u niet wilt dat uw verjaardag vermeld wordt, kunt u dit doorgeven via  
e-mail: lb.willehadus.mhvd@gmail.com of tijdens openingsuren op het 
parochiebureau. Dit i.v.m. de wet op privacy. 
 

BRIEF AAN WILLEHAD  
 

U hoorde er niet veel meer over. Het was even stil omtrent de brieven aan 
Willehad, maar we hebben al een goede start gemaakt en 
ondertussen zijn er al 5 prachtige brieven binnengekomen. Wij 
hopen met een 125-jarig bestaan toch ook zeker 125 verhalen 
binnen te krijgen van jong tot en met oud.  
Dus klim in de pen. Open de laptop of mail op de telefoon en 
laat uw herinneringen terugkomen. Wij willen ze graag 
bundelen tot een mooi tijdsdocument. Iedereen kan meedoen 
dus schroom niet.  
 

U kunt het en als u het liever niet op wilt schrijven, of als het 
niet lukt dan kom ik even bij u langs en komen we er samen 
vast wel uit. We nemen het verhaal dan op met de telefoon. U kunt mailen 
naar de parochie lb.willehadus.mhvd@gmail.com Om een afspraak te maken 
om even langs te komen kunt u contact opnemen met  
Ans Berendsen: 0627535468. 
 

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

Kopij voor periode 18 juni t/m 22 juli moet uiterlijk  
27 mei binnen zijn. Deze datum geldt ook als u 
misintenties in het Klaverblad afgedrukt wilt zien. 
Misintenties kunt u op het locatiebureau aanmelden. 
 

Stuur uw kopij a.u.b. naar: lb.willehadus.mhvd@gmail.com 

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

De stenen lagen er om, 
symbolisch, te laten zien dat het 
geld is bedoeld om van onze kant 
een steentje bij te dragen en waar 
ze het nodig hebben. Voor hulp 
van de vluchtelingen (koffer) vlag 
van de Oekraïne op de wieg. Je 
land is je leven. Maar soms wordt 
door oorlog of andere oorzaken, 
bepaalt dat je leven niet altijd 
verder gaat waar je wieg staat.  
 
 
 

De wereldbol geeft aan waar de landsgrenzen liggen 
en ook kun je daar zien waar de landen liggen waar 
Vastenaktie voor staat.  
De kinderen hebben in de Palmpasen viering de 
vastendoosjes op de stenen gezet én in de 
schoolviering op Witte Donderdag.  
 

VERLOTING PAASKAARS 2021 
 

Voor iedere vrijwilliger van onze parochie, die nog niet eerder  
een paaskaars heeft gewonnen, is er weer de mogelijkheid  
mee te loten voor de paaskaars van 2021.  
U kunt een briefje met uw naam, tel.nr en adres  
in de  doos achter in de kerk doen.  
 

COLLECTEMUNTEN & PINNEN 
 

Sinds kort zijn er op het locatiebureau 
collectemunten van Maria, Hertogin van 
Drenthe te koop voor € 1,- per stuk.  
Op die manier hoeft u er niet steeds aan 
te denken om kleingeld te hebben voor 
de collecte. 
 
Ook kunt u nu op het locatiebureau met 
uw pinpas betalen (minimaal € 5,-) 
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OPROEP BEGRAAFPLAATS NETJES i.v.m. MARIALOF en PROCESSIE 
 

Op 6 juni is er weer een Marialof in onze kerk met aansluitend processie over 
ons kerkhof. We doen weer een vriendelijk verzoek aan onze parochianen, om 
de graven netjes te maken zodat de begraafplaats er verzorgd uitziet. Bij 
voorbaat hartelijk bedankt! 

 Locatieraad St Willehadus 
 

MARIALOF TWEEDE PINKSTERDAG 
 

Na twee jaar zal onze bisschop Van den Hout weer voorgaan in onze jaarlijkse 
Marialof, op Tweede Pinksterdag op 6 juni ’s middags om 15.00 uur. Deze dag 
staat, en dit jaar speciaal, in het teken van Maria Koningin van de Vrede. Het 
Marialof is dit jaar weer bijzonder. 

• Niet alleen, omdat onze bisschop voorgaat in de Vesper. 

• Niet alleen, omdat er weer priesters uit de omgeving mee voorgaan. 

• Niet alleen, omdat we na twee jaar online vieren, nu weer samen kunnen 
komen. 

 

Maar nog veel meer omdat we dank kunnen brengen èn voor vrede kunnen 
bidden! Het wordt dus weer een bijzondere feestdag op Tweede Pinksterdag, 
het feest van Maria Moeder van de kerk en Moeder van iedereen! U bent van 
harte uitgenodigd voor ons Marialof 2022 op 6 juni om 15.00 uur op Tweede 
Pinksterdag in Emmer Compascuum. Zie ook de poster op pagina 12. 
 

ROMMELMARKT 11 JUNI - OPROEP 
 

We hebben ervoor gekozen om dit jaar de Rommemarkt en de Fancy fair niet 
op dezelfde dag te houden. Op zaterdag 11 juni is de rommelmarkt. 
Op zaterdag 11 juni is de rommelmarkt van 09.00 uur tot 12.00 uur vóór bij 
de kerk. Voor de rommelmarkt doen we een beroep op u. We zoeken nog 
goed bruikbare spullen, GEEN grote meubels, Tv’s en computers!  
U kunt uw spulletjes bewaren en op vrijdagavond 10 juni inleveren bij de kerk 
tussen 18.00 uur en 20.00 uur. Kunt u het niet brengen neem dan contact op 
met de commissie:  
René Berendsen  tel: 06-28053918    Henk Zwart tel: 06-21260458  
Geert-Jan Mulder  tel: 06-22443320    Erik Meijer   tel: 06-51479189  
Jenneke van den Heuvel jennekevdheuvel@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

tel:06-28053918
mailto:jennekevdheuvel@gmail.com
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FANCY FAIR 26 JUNI 
 

Om vast te noteren in uw agenda: Op 
zondag 26 juni is er om 10.00 uur 
een feestelijke Eucharistieviering 
waarin pastoor Okonek voorgaat. Na 
de viering is dan de Fancy Fair van ± 
11.00 uur tot 16.00 uur! 
 

Voor het Rad van avontuur kunnen 
we nog leuke prijsjes gebruiken. 
Heeft u iets wat u wilt geven, dan 
kunt u dit inleveren tijdens de openingstijden op het locatiebureau.  
 

Het is de bedoeling dat er tijdens de Fancy Fair allerlei optredens zijn van 
vrijwilligersgroepen van onze locatie. De bedoeling is dat we een beetje, in 
de stijl van onze succesvolle parochieavonden, deze dag invullen.  
In het volgend Klaverblad leest u er meer over. 
We hopen er weer een gezellige dag van te maken, 
u bent weer van harte welkom! 
 

WELKOM 
 

Welkom in ons Parochiehuis; ook uw Parochiehuis! Kom 
eens gezellig langs. U bent welkom, elke zaterdag staat 
de koffie klaar van 10.00 uur tot 12.00 uur. Weet dat u en 
jij ook altijd welkom bent bij onze vieringen.  
 

In de locatieraad hebben we afgesproken dat er in de 
komende maanden, als de vieringen op zondag zijn, er 
aansluitend altijd koffiedrinken is.  

 

MIJN MARIA 
 

In een moeilijke periode waar ik niet uit kwam heb ik 
in een nacht Maria van heel dichtbij ervaren. Ik voelde 
veel kracht van Maria naar mij toekomen het was zo 
overweldigend, dat de datum, 28 januari 1987, mij in 
het geheugen gegrift staat. Vanaf die dag voelde ik 
me beter en uit dankbaarheid hebben we een 
Mariakapelletje in onze eigen tuin geplaatst en daar 
brand ik graag een kaarsje en er staat ook altijd een 
bloemetje. Deze intensieve ervaring heeft niet alleen 
mij geholpen, maar met die ervaring heb ik, tot 
vandaag de dag, mensen kunnen bijstaan en helpen.  
En daar ben ik heel dankbaar voor.          
                                                                      Marietje 
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NIETS DAN LOF! 
 

Niets dan lof, zó willen we graag dit stukje voor het Klaverblad beginnen.  
 

Niets dan lof voor de professionele film van The EmmercomPassion, het was 
niet alleen prachtig! Er zat ook volop emotie in. Je kon zien dat degenen, die 
eraan meewerkten er zelf óók door geraakt werden. En wij als toeschouwers 
waren dat zeker ook! 
 

Niets dan lof voor de VOM en ál degenen, die in deze vastentijd een bijdrage 
hebben gegeven voor de Vastenaktie. De opbrengst was een record bijna  
€ 2.000. Goed om te zien dat we ook in deze tijd niet alleen met gebed, maar 
ook met daad meeleven met hen, die het financieel minder hebben dan wij.  
 

Niets dan lof voor alle vrijwilligers die, op welke manier dan ook, hun bijdrage 
hebben geleverd aan de prachtige vieringen in de Goede Week en Pasen.  
Het was in één woord GEWELDIG.  
 

Niets dan lof voor al die vrijwilligers, die week in week uit, zich voor onze 
locatie inzetten. In vele verschillende functies, en dat zijn er meer dan  200! 
 

En naast al deze lof is er óók nog ‘Marialof’ op Tweede Pinksterdag om  
15.00 uur. We hopen dat we deze dag met velen kunnen vieren.  
Na twee jaar kan het weer en mogen we aan Maria, Hertogin van Drenthe en 
Koningin van de Vrede haar voorspraak vragen bij onze lieve Heer, om  
Vrede en voor Alle Goeds.    

Locatieraad St Willehadus.  
 

LENTEBODE 
 

In de periode van 1 september tot 4 oktober wordt in de kerken jaarlijks extra 
aandacht gevraagd voor de zorg voor de Schepping. Paus Franciscus vroeg 
in 2020 wereldwijd aan parochies om in deze 
maand van de Schepping deze boodschap op 
een herkenbare manier uit te dragen in hun 
eigen leefomgeving.  
 

Ons bisdom heeft gehoor gegeven aan deze 
oproep van de Paus en gaf in 2020 aan iedere 
locatie een appelboompje. Dit boompje is 
geplant dicht bij onze Mariakapel om uit te 
groeien tot een grote appelboom. 
 

Een appelboom in de tuin van de kerk. Er is een 
klein bordje ter verduidelijking bij geplaatst. De 
appelboom symboliseert de oproep om de 
vruchten van de aarde te delen. Nu is het zover 
dat het boompje voor het eerst bloeit. 
Een mooi symbool in deze tijd, nu ook de kerk 
weer mag ópbloeien’. 
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TAXIPASTORAAT 
 

Vandaag haal ik een gehandicapte man op in een elektrische rolstoel die met 
zijn begeleidster even naar de tandarts moet. Ik heb Nederlandstalige muziek 
aan en hij vindt het helemaal geweldig. Ik maak wat grappen en grollen en de 
begeleidster geeft aan dat ze hoopt dat ik ze weer ophaal. Kijk, eerste 
cadeautje weer binnen. De glimlach op mijn gezicht komt terug.  
 

Ik heb er de volgende rit twee dames in zitten wanneer ik een andere, waarvan 
ik weet, vervelende klant erbij in mag. Het is een Amsterdamse die altijd denkt 
dat ze vreselijk grappig is, maar dat ben ik al zeg ik dan. Met een hoop lawaai, 

jawel lezers, heb ik ook, want ik kom ook 
uit die hoek, komt ze met rollator en al mijn 
bus in.  
Die gaat er als eerste weer uit denk ik….. 
En bij de supermarkt laat ik haar er met 
veel lawaai weer uit. Terug in de bus 
zuchten de twee andere dames opgelucht 
en ik leg de situatie nog effe fijntjes uit.  
 

Later op de dag ontmoet ik een oudere 
dame in een elektrisch rolstoel, waarvan ik 

privé ook het e.e.a. weet. Ze vraagt meteen naar mijn situatie en ik schiet even 
vol. Bij haar huisadres geeft ze te kennen speciaal voor mij een kaarsje te 
branden. Kijk geloof en werk weer dicht bij elkaar. 
 

Ik breng nog een dame naar een sauna in Schoonebeek waar ik toeval de dag 
ervoor zelf geweest ben om even te ontspannen. Nu is het blijkbaar 
vrouwendag want ik zie alleen dames bij de receptie en geef aan dat 
taxichauffeur ‘De Haan’ even het kippenhok in komt. De dames bij de receptie 
lachen hard en de smile op mijn gezicht vormt zich steeds beter.  
 

Als mooie afsluiter haal ik bij het ziekenhuis een vrouw op die bij aankomst 
met het been in het gips zit en de rolstoel moet terug naar het ziekenhuis.  
De vrouw is licht dementerend, zegt haar man. De man dacht een taxi mét 
rolstoel én been-verlenger besteld te hebben, maar die hebben we natuurlijk 
niet. Man en vrouw zichtbaar in de war. Maar ‘creatief met kurk’ zeg ik dan en 
leg haar been uiteindelijk op de tassen met kleding en we gaan naar Exloo. De 
man zou achter mij aanrijden maar hij rijdt achter de verkeerde taxi aan, onze 
rolstoelbussen zijn allen gelijk. Heb ik weer en ik bel hem en vang hem thuis 
wel op. De mensen dankbaar en ik dankbaar voor de warmte die ik ontving en 
de lach op mijn gezicht. 
 

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 
 

Zaterdag 14 mei 
Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der 
Werf, Jan Roufs, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. fam. 
Kolmer-Sijbom-Roufs, Anna Angela Menzen-Kappen en overl. fam. Bieny 
Berens-Kolmer, Henrika Petronella Bos-Huizinga, Anna Cornelia Hake-van 
Bruggen, Arnold Robben, Anna Helena Arling-Tappel, Christine Marie 
Theresia Wubkes-Velt. 
 

Zondag 22 mei                                                      Eerste Heilige Communie  
Herman Heinrich Cosse en Helena Cosse-Koop, Joop Wübkes, Sophia Maria 
Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Johan Wilhelm Tieben 
en Margretha Maria Grummel, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, 
Peter Overberg en overl. fam. Overberg-Streur, Anna Cornelia Hake-van 
Bruggen, Arnold Robben, Anna Helena Arling-Tappel, Christine Marie 
Theresia Wubkes-Velt. 
 

Zondag 29 mei                                                                 Parochiedag MHvD 
Jo en Grietje Wesseling-van Os en zoon Benny, Harm Kolmer, Sophia Maria 
Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Jan Roufs. Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, Anna 
Angela Menzen-Kappen en overl. fam. Arnold Robben, Anna Helena Arling-
Tappel, Christine Marie Theresia Wubkes-Velt. 
 

Zaterdag 4 juni                                                                              Pinksteren 
Pastoor Middelkoop, Joop Wübkes, Sophia Maria Magdalena van der Werf-
Tieben en Henk van der Werf, Bieny Berens-Kolmer, Arnold Robben. Anna 
Helena Arling-Tappel, Christine Marie Theresia Wubkes-Velt, Pastoor Swart, 
overl. ouders Heijnen-Wittendorp, 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. 
 

Zaterdag 11 juni 
Harm Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der 
Werf, Jan Roufs, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, overl. fam. 
Kolmer-Sijbom-Roufs, Anna Angela Menzen-Kappen en overl. fam. Christine 
Marie Theresia Wubkes-Velt. 
 

OUDERENVIERING  
 

Op woensdag 1 juni om 14.30 uur is er  
een viering in de Dillehof.  
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CONTACTMIDDAG voor OUDEREN 
 

Dinsdag 17 mei 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 

 

KAARTEN  
 

Op dinsdag 31 mei is er weer kaarten in de parochiezaal.  
Het begint om 13.30 uur.  
U kunt contact opnemen met:  
Tiny Timmerman    tel: 0591-317726 
of met Mieke Snippe  tel: 0591-313665 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

09 mei t/m 15 mei A. Peters 0591-313627 
16 mei t/m 22 mei J. Lohuis 0591-313286 
23 mei t/m 29 mei H. Beukers 0591-315725 
30 mei t/m 05 juni   A. Peters 0591-313627 
06 juni  t/m 12 juni J. Lohuis 0591-313286 
13 juni  t/m 19 juni  H. Beukers 0591-315725 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

za 14 mei A. Verdel 0591-312976 
zo 22 mei A. Heijnen 0591-315653 
zo 29 mei G. Tobben 0591-317515 
za 04 juni  G. Timmerman 0591-317726 
vr 10 juni B. Menzen 0591-316132 
za 11 juni  A. Verdel 0591-312976 
 

OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL 
 

  

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

GEZOCHT SCHOONMAKERS 
 

Wie is bereid om één keer in de 14 dagen mee te helpen met het 
schoonmaken van de kerk?  
U kunt zich aanmelden bij mevr. A. Peters  tel: 0591-313627 

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 21 maart 

       Henrika Petronella Bos-Huizinga 

                                       72 jaar 
 

                            op 03 april 

Anna Cornelia Hake-van Bruggen 
                                85 jaar 

                                                                 op 17 april 

                                               Arnold Robben 
                                                                    77 jaar 

                  op 21 april 

Anna Helena Arling-Tappel 
                      88 jaar                                     op 24 april 

                                             Stien Wübkes-Velt 
                                                                          93 jaar 
Dat zij mogen rusten in vrede.                                            
 

ROOSTER LECTOR – ACOLIET 
 

 

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 
 

DE FRISSE WAS 
 

 

 
                                             De was in de keuken van de St. Henricuskerk 

                                              is weer lekker fris door Marietje Koop! 
 

 
 
 
 
 

za 14 mei G. Drent H. Maatje 

zo 22 mei EHC G. Lambers H. Slip 

zo 29 mei M. Heijnen S. Karstenberg 
+ misdienaartjes 

za 04 juni S. Karstenberg J. Lohuis 

vr 10 juni B. Menzen H. Maatje 

za 11 juni G. Drent J. Lohuis 

za 18 juni G. Lambers  S. Karstenberg  
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FELICITATIES 
 

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

Mevr. Heijnen-Peters 
Mevr. Scholte-Beerling 
Mevr. Dinnissen-Nagelmakers 
Mevr. Siekman-Arling  
Mevr. Berens-Suelmann 
Mevr. Sommer-Hartman 
Mevr. Wosten-Schulte  
Mevr. Lambers-Langen  
Mevr. Visscher-Reuvers 
Mevr. Wesseling-Mensen  
 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 
 

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

ACTIE POTGROND GOED VERLOPEN 
 

Vorig jaar hebben we geen verkoopactie kunnen 
houden vanwege Corona. Dit jaar hebben we het 
weer aangedurfd om de actie te organiseren. En 
met succes.  
 

Zoals u allen wel hebt gezien hebben we het dit jaar 
niet van af de parkeerplaats uitgevent, maar van 

een ander adres. Dit om geen grote toeloop 
op het kerkplein te krijgen. Dit was nog een belemmerende regel toen de 
organisatie van de actie gestart moest worden. Achteraf hadden we het 
anders kunnen doen. 
 

Hoe dan ook, de actie is goed verlopen. We hebben minder zakken verkocht 
dan in 2020, maar hebben door allerlei besparingen toch een totaalopbrengst 
van € 843,10 bij elkaar gehaald, wat we zullen bij schrijven op de rekening van 
het onderhoud van de kerk. 
 

We hebben dit jaar helaas een andere vervoerder moeten zoeken. We hebben 
Hartman Expeditie benaderd en met hen konden we een goede afspraak 
maken. We willen hier dan ook onze dank uitspreken aan Hartman expeditie 
voor de geboden hulp. 

Allen hartelijk bedankt voor dit prachtige resultaat. 
 

Natuurlijk wil ik ook de mensen bedanken die belangeloos hun inzet hebben 
gegeven bij het rondbrengen van de zakken. We hopen voor volgend jaar, dat 
u op ons en wij weer op u kunnen rekenen. 
                                                                                               Frederikus Kuper 

mailto:lb.henricus.mhvd@gmail.com
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ACTIE KERKBALANS 2022 
 

In dit bericht kunt u lezen hoe het is gegaan met de Actie Kerkbalans. 
We hebben samen € 7241,= bijeengebracht en dit is een geweldig bedrag. 
Dit bedrag gaan we gebruiken voor onderhoud aan kerk en pastorie. 
 

Zoals u hebt kunnen lezen is de Actie Kerkbalans bedoelt als extra gift aan de 
kerk. Uw kerkbijdrage (contributie) heeft een drempelbedrag van € 60,= per 
persoon. De bijdrage via Kerkbalans is geheel vrij. We zien de bedragen 
variëren van € 2,57 tot € 100,=. We ontvingen het fantastische bedrag van 
totaal € 877,57 als vrije gift. Daarnaast hebben 101 mensen een eenmalige 
machtiging afgegeven, (totaal € 5305,=) en hebben 12 mensen aangegeven 
zelf een bedrag over te maken (€ 685,=). 
 

We hebben ook gezien dat er mensen zijn die contant geld in een envelop 
hebben gedaan en er geen naam bij vermeld hebben. De bedragen variëren 
van € 2,57 tot € 100,=. Wij weten dan niet van wie deze bijdrage afkomstig is. 
In een paar enveloppen zat een bedrag van € 60,=.  
 

In verband met het drempelbedrag van € 60,= aan kerkbijdrage, is het 
verwarrend of dit bedoeld was als drempelbedrag of als extra gift. Om de 
administratie duidelijk te hebben zou het fijn zijn om volgend jaar de 
formulieren zo in te vullen dat het helder is of het om het drempelbedrag gaat 
of een gift. Dan kunnen we uw bijdrage op uw naam boeken en eventueel 
noteren als kerkbijdrage. Als u al wel de kerkbijdrage betaald heeft, boeken wij 
het als extra gift. Dit voorkomt een hoop narigheid achteraf. 
 

Van de +/- 1400 enveloppen die we hebben rondgebracht, zijn er 250 terug 
gekomen. Ook voor deze 250 gaan wij ons graag inzetten, maar natuurlijk 
hadden we gehoopt op meer reactie. 
 

Helaas moeten we ook constateren dat er 3 mensen zijn die zich willen laten 
uitschrijven en 28 mensen hebben aangegeven dat men geen post meer willen 
ontvangen van de kerk. Dit is natuurlijk jammer maar als dit de keus van de 
mensen zelf is, hebben wij die keus enkel te respecteren en uit te voeren. 
Indien mensen geen post meer willen ontvangen, hebben we liever dat men 
dit aangeeft dan dat men de ontvangen envelop dichtplakt en zo weer retour 
geeft, want daar hebben we niks aan. 

 

Ik wil u nogmaals hartelijk dankzeggen voor uw 
bijdrage. Zo houden we samen onze kerk overeind. 
Ook een speciale dank aan de lopers die de 
enveloppen hebben rondgebracht. 
 

Met vriendelijke groet 
Frederikus Kuper 

voorzitter locatieraad 
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BIJEENKOMSTEN 
 

Op maandag 9 mei is er om 10.00 uur een bijeenkomst van de KBO.  
 

Op dinsdag 17 mei komt de werkgroep Omzien naar Elkaar bijeen.  
Dit is om 09.30 uur in de kerk.  
 
 

GEVRAAGD - EEN KOSTER 
 

Ter versterking van de kosterij zoekt de St. Henricuskerk een koster die met 
name in de weekenden beschikbaar is. De kosterij bestaat momenteel uit 3 
vrijwillige kosters. De inzet is structureel een keer in de drie/vier weken een 
weekend en daarnaast af en toe vieringen/bijeenkomsten doordeweeks. 
 

De taakomschrijving:  
➢ Klaarzetten van de benodigdheden voor de Pastoor  
➢ Indien nodig de verwarming en de lichten aandoen,  
➢ De kaarsen aansteken en collectes tellen. 
➢ De koster is meestal een uur van tevoren aanwezig.  

 

Wij zoeken:  
❖ Iemand die op een natuurlijke sociale wijze om kan gaan met 

verschillende bezoekers en vrijwilligers.  
❖ Flexibel is en kan ‘meebewegen’ 
❖ Tegen een stootje kan. 

 

De nieuwe koster zal worden ingewerkt bij de huidige kosters.  
Annie Peters   tel: 0591-313627 
Jannes Lohuis   tel: 0591-313286  
Hennie Beukers  tel: 0591-315725 
 

U kunt zich aanmelden bij één van bovenstaande personen.   
 

PASTOOR MIDDELKOOP 
 

In de week van 28 maart hadden wij een 
schaatsbaan op het schoolplein staan. 
In die week hebben we twee actiedagen 
gehouden om geld op te halen voor de 
Vastenactie. Alle kinderen hadden 
knutselwerkjes gemaakt die werden 
verkocht bij de schaatsbaan. Ook 
werden er lekkernijen verkocht en kon je 
raden hoeveel paaseitjes er in de grote 
vaas zaten. Er zijn veel ouders, opa’s, 
oma’s en andere belangstellenden 
wezen kijken en kopen. Het was een groot succes en in totaal hebben we met 
deze actie € 1120,63 opgehaald! Een prachtige opbrengst! 
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live 

live stream 

Tel: 06-81053521 

Mail: heijnenron@gmail.com 

Uw specialist in 

videoverbinding en geluid 
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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 

 

 
VRIJWILLIGERSTEAM LOCATIE ZWARTEMEER 

 
 
Mailadres:       antoniusvanpadua.mhvd@gmail.com 
 
Kashouder: Luuk Ronde tel: 0591-316208 
Onderhoud: Tonnie Conen                      tel: 0591-318374 
Kerkhof: Richard Valentin         mail: rjgmvalentin@gmail.com 
Liturgie: Bertha Heidotting tel: 06-55335742 
Catechese:     Marianne Keurs tel: 0591-349088 
Diaconie: René Tieck tel: 06-15212263 
Coördinatieteam: Jan Siebers tel: 0591-313282 
 Luuk Ronde tel: 0591-316208 
 Bertha Heidotting tel: 06-55335742 

 
 
REDACTIEADRES EN LOCATIEBUREAU 
Mailadres:      lb.antoniusvanpadua.mhvd@gmail.com  
 
 
BEZORGING  
Klemstrook 37     tel: 0591-313585  
 
 
ADM. BEGRAAFPLAATS + FONDS UITVAARTVOORZIENING 
Annet Harms  mailadres: FUV.mhvd@gmail.com 

 
KOSTEN MISINTENTIE: € 6,00  

ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA 

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

Zondag 15 mei                  Eerste Heilige Communie 
Ouders Jo en Trina Kuhl-Kollmer, Jan Falke, Henk Lankhorst, Johan Peters 
en overl. fam. Peters en Arling, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en 
Gerard, ouders Kuhl-Kollmer. 
 

Zaterdag 21 mei                   
Herman Lübbers en kinderen, ouders Jacob en Mia Santing-Abeln, ouders 
Kuhl-Kollmer, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard. 
 

Donderdag 26 mei                          Hemelvaart 
Ouders Jacob en Mia Santing-Abeln. 
 

Zondag 05 juni                             Pinksteren 
Mieke Bruins-Hoge, pa en ma Fühler-Bernsen, ouders Jacob en Mia Santing-
Abeln, ouders Lippold-Arling, Adelheid en Heinrich Linneman, ouders Kuhl-
Kollmer, Willem Strijker, fam. Immink-Kolmer, ouders Conen-Thöne, Maria 
Lambers-Oortmann, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, 
Berry Schepers, Hendrik Smit. 
 

Vrijdag 10 juni                     om 19.00 uur Heilig Vormsel 
 

Zie algemeen gedeelte Klaverblad. 
Weekenden van: 28/29 mei en 11/12 juni geen kerkdiensten in Zwartemeer 
De misintenties van deze weekenden worden gelezen in de kerk waar de 
dienst(en) worden gehouden. 
 

OUDERENVIERING WOENSDAG 25 mei  

 
 Op 25 mei is iedereen 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 
 

09 mei t/m 15 mei Jan Siebers 0591-313282 
16 mei t/m 22 mei Jan Siebers 0591-313282 
23 mei t/m 29 mei Luuk Ronde 0591-316208 
30 mei t/m 05 juni Jan Siebers 0591-313282 
06 juni t/m 12 juni Tiny Smit 0591-313472 
13 juni t/m 19 juni Luuk Ronde 0591-316208 
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Werkgroep  

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

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 
 

                   

Mieke Schepers 
    Beatrix Scheepbouwer 

Tinie Rocks 
 
 
 

ACOLIETEN 

15 mei Marianne Keurs  
21 mei Jan Siebers 
26 mei Bertha Heidotting 
05 jun Jan Siebers 
10 jun Marianne Keurs 

LECTOREN 

15 mei Marianne Keurs 
21 mei Truus Falke 
26 mei Jan Siebers 
05 jun Annie Bartels 
10 jun  Bertha Heidotting 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

BLOEMVERSIERING 

mailto:jansiebers@hotmail.com
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Er is voor de vastenactie een heel mooi bedrag 
opgehaald bij ons in Zwartemeer.  

Er is € 226,00 binnen gekomen dit is heel mooi. 
Daarvoor onze hartelijke dank.                                                  De VOM-groep 
 

 

De Oekraïne Actie was een groot succes! 
Hulde aan de kinderen van onze school! Hun actie heeft een 
bedrag van €1178,11 opgeleverd! De markt werd drukt 

bezocht, de flessenactie liep gesmeerd, super! Het initiatief van deze actie 
kwam van de kinderen zelf. Spontane ideeën, samenwerking en creativiteit 
gaven dit prachtige resultaat. Wij als school zijn apetrots op onze leerlingen! 
 

Waar gaat het geld heen? 
Eerst werd gedacht aan giro 555, maar daar was niet iedereen even 
enthousiast over. Stichting Oekraïners in Nederland werd geopperd.          
Een stichting die gevluchte Oekraïners in Nederland helpt en hulp biedt in de 
bezette en getroffen gebieden in Oekraïne zelf. (www.ukrainians.nl) 
Hier willen wij dan ook, samen met de kinderen, contact mee opnemen en ze 
uitnodigen. 

 

26 en 27 mei 
Staat de papiercontainer 

weer bij de Banier!! 
                      Breng uw oud papier naar De Banier!! 

                             (Vrijdag tot 13.00 uur) 
 

                               De opbrengst komt ten goede aan de kinderen. 
 

 

Vrijwilligersteam 
Zoals u op de beginpagina gelezen hebt hebben we de naam van de 
locatieraad veranderd in Vrijwilligersteam. De mensen die daar genoemd 
staan sturen het betreffende werkveld met hun vrijwilligers aan. Zij hebben 
contact met de portefeuillehouder van het parochiebestuur. 
 

Het coördinatieteam zorgt ervoor dat alle zaken lopen. Het zorgt ervoor dat 
alles gebeurt door diegenen die dat op zich genomen hebben. Het signaleert 
als er iets niet gebeurt en regelen dat het wel gebeurt. Het heeft geen 
eindverantwoordelijkheid, maar een coördinerende taak. Het coördinatieteam 
kan vrijwilligers bij elkaar roepen voor overleg.  
 

Eind 2022 zal deze nieuwe werkwijze geëvalueerd worden. 

VASTENACTIE 

                  RK/CHR BASISSCHOOL DE BANIER 

OUDPAPIER NAAR DE BANIER!! 

HET COÖRDINATIETEAM 
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Nieuwe opzet locatie Antonius van Padua Zwartemeer. 
Op een van de  voorgaande pagina's heeft u kennis kunnen 
nemen van het vrijwilligersteam. De personen genoemd bij 
de namen van het vrijwilligersteam gaan fungeren als 
aanspreekpunt voor onze locatie op een bepaald terrein. Het 
is de bedoeling dat u met uw vragen of opmerkingen zoveel 
mogelijk met die vrijwilliger contact gaat opnemen. Indien de 

vrijwilliger uw vraag of opmerking niet zelf kan beantwoorden zal hij na overleg 
met het coördinatieteam uw vraag of opmerking zo nodig doorspelen naar een 
portefeuillehouder van het parochiebestuur. In het volgende Klaverblad zal een 
nadere specificatie worden gegeven van de diverse werkvelden zodat dan 
duidelijker wordt wie u kunt benaderen in een specifieke situatie. Inmiddels is 
er ook een wijziging gekomen in de lijst van het vrijwilligersteam, maar 
daarover een volgende keer meer. 
 

Zoals u heeft kunnen constateren maken de leden van de voormalige 
locatieraad allemaal weer deel uit van het vrijwilligersteam. Bij deze wil ik hen 
danken voor hun inzet in de afgelopen jaren voor onze locatie. 
 

Vrijwilligersavond 
Zoals u in mijn vorige bijdrage heeft kunnen lezen is er op vrijdag 20 mei 2022 
een vrijwilligersavond in zaal De Buuf in Barger-Compascuum. Op deze avond 
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. Tot nu 
toe hebben zich van onze locatie nog maar twee vrijwilligers aangemeld. 
Degenen die al eerder zo’n avond hebben meegemaakt met Peter Vermaat 
komen allemaal met heel enthousiaste verhalen. U kunt zich tezamen met uw 
partner aanmelden op het parochiebureau of in de sacristie, maar het kan ook 
met een e-mail naar liturgie.mhvd@gmail.com 
 

100-jarig jubileum 
Afgelopen week zijn de leden van de werkgroep "viering van het 100-jarig 
jubileum" van onze locatie bij elkaar geweest om het programma en de data 
vast te stellen. De activiteiten rond het jubileum worden gehouden in de week 
van zondag 9 oktober tot en met zondag 16 oktober. In de komende bijdragen 
van weetjes van onze locatie en op onze locatie contactdag zal er meer 
informatie worden verstrekt over dit jubileum. 
 

Parochiedag 
Op zondag 29 mei is er weer een parochiedag. Op die dag is er maar één 
viering voor alle locaties en wel in de kerk van Klazienaveen. De dienst begint 
om 10.00 uur. Na afloop is er een gezellig samenzijn met een hapje en een 
drankje. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. 

JS 
 

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 

mailto:liturgie.mhvd@gmail.com
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Zondag 03 juli 2022 

 

LOCATIECONTACTDAG  ZWARTEMEER 
 

Hebt u deze datum al genoteerd in uw agenda? 
Namens de locatieraad “H. Antonius van Padua” organiseren we als 
kerkgemeenschap ieder jaar op het kerkplein voor de Verrijzeniskerk een 
ontmoetingsdag voor wie zin heeft in “feestje”. 
 

Thema van deze dag ”VERBINDING” 
(Opbrengst voor Renovatie/vernieuwing van ons kerkhof) 

 

We organiseren voor u weer de bekende rommelmarkt. Start om 9.00 uur. 
Hoogtepunt van deze dag is: de Eucharistieviering om 10.00 uur, met als 
thema: 

Onze patroonheilige H. Antonius van Padua. 
 

Aan het eind van deze viering staat ons een verrassing te wachten, welke???? 
 

Het verdere programma na de Eucharistieviering 
- koffie met gebak op terras. Gezellige muziek op achtergrond. 
- Enkele rondjes met rad van fortuin en enveloppenspel.  
- Springkussen en KLEURWEDSTRIJD voor kinderen.  
- SPEUR-, PUZZELTOCHT in en rondom onze kerk.  
- In de middag optredens: 
      * van groep accordeonisten.  
      * Lokale populaire zangeres zal een schitterend optreden verzorgen. 
      * En we hopen u nog een groep en/ of 1 artiest te kunnen aanbieden. 
- Eind van de middag trekking van grote loterij en Paaskaars. 
 
Tijdens de hele dag 
*Werkgroep onderhoud Begraafplaats: Presentatie en uitleg van het nieuwe 
ontwerpplan van onze RK. Begraafplaats. 
* Stichting Cultuur Historisch Zwartemeer: Laat u zien wat u allemaal kunt 
verwachten tijdens de jubileumweek (100 jaar Parochie H. Antonius van 
Padua) in oktober.  
Presentatie van het programma. 
 

Begin mei start de grote verloting,  
s.v.p. laat de aanbieders van loten niet in de kou staan. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Om zoveel mogelijk weer “verkoopbare” spullen te verzamelen voor de 
rommelmarkt heeft de werkgroep besloten u de mogelijkheid te bieden om uw 
gebruikte artikelen in te leveren bij de kerk.                                             
Ook zijn knuffels en bloemschalen welkom. 

LOCATIECONTACTDAG ZWARTEMEER 
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U kunt hiervoor een afspraak maken met Johan Peters, 
(Verl. van Echtenskanaal nz 15) tel: 0591-317570 

Duurzaamheid door hergebruik gebruiksgoederen. Zeer milieuvriendelijk.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

De organisatie is ook van plan “eigen” gebakken koeken, koekjes, taartjes, 
cakes etc. te gaan verkopen. Bent u bereid om een of meerdere “eigen” 
baksels te maken voor onze markt dan kunt u zich opgeven bij 1 van de leden 
van onze werkgroep “parochiecontactdag” 
 

Thea Lohuis, Ria Bruinsma, Bert Kiers, Sharon Rocks,  
Herman Lübbers en Paul van Olffen 

 

 

 

Ook het afgelopen jaar heeft onze parochie (locatie Zwartemeer) veel 
ondersteuning gegeven bij activiteiten van de 'kerken' in het Veenpark. De 
kerkgebouwen aldaar werden ingericht in oude stijl (van voor het Vaticaanse 
Concilie in de jaren 60) en bezoekers konden eveneens een kaarsje opsteken. 

Al was het een jaar waarin veel parkbezoek niet doorging vanwege corona, 
toch is er ruim 435 euro binnengekomen. Dit geld gaat weer naar de parochie 
toe, waar het ten goede zal komen van de Bisschoppelijke Vastenactie. 

Wij danken de parochie en de locatie Zwartemeer voor weer een jaar lang hulp 
en ondersteuning. 
 

Namens het Veenpark en de vereniging 't Aole Compas, 
ontzettend bedankt. 

 

 

Wij wensen u allen een, 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

HET VEENPARK 



Klaverblad  Zwartemeer Pagina | 45 

 

We hadden op maandagavond 25 april van de KVG Zwartemeer  
een leerzame avond. 
 
We hadden Geertje Tameling uitgenodigd om te vertellen over haar praktijk 
waarin ze acupunctuur en voedingsadviezen geeft. 
 
Ze heeft een opleiding van 3 jaar gedaan en volgt nu heel veel cursussen om 
zich steeds verder te ontwikkelen. 
 
Ook heeft ze iemand geprikt om een voorbeeld te geven van een 
behandeling. 
 
 

Geertje en Trientje met een          
demonstratie acupunctuur.  

 

Website: www.geertjetameling.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
              
 
 
 
 
 
 
 
We hebben op 16 mei alweer onze laatste avond van het seizoen, we sluiten 
dat af met een verrassingsavond en natuurlijk een hapje en een drankje. 
 

Voorzitter Annelies Winters 

KVG-ZWARTEMEER 

http://www.geertjetameling.nl/
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Met vriendelijke groet, Annelies Winters 
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COLUMN VAN DE BISSCHOP 
 

 

James Mallon en Dinh Anh Nhue Nguyen 
Onlangs heb ik twee inspirerende buitenlandse priesters 
ontmoet die enthousiast spraken over missie en 
evangelisatie. De eerste was de Canadees James 
Mallon tijdens de tweedaagse conferentie Missionaire 
Parochie in Breda. De tweede was de Vietnamees Dinh 
Anh Nhue Nguyen bij een ochtendbijeenkomst van 
Missio in Utrecht. Hij is directeur van de Pauselijke 
Missiewerken te Rome.  

 

Wat is me het meeste bijgebleven van deze ontmoetingen? De missie van de 
Kerk is het werk van de Heilige Geest. Uit de mond van Mallon heb ik 
opgetekend dat we als Kerk niet een visie moeten ontwikkelen waarin God niet 
voor komt, alsof wij alles op eigen kracht en naar eigen inzicht tot stand kunnen 
brengen, alsof het om ons project gaat. De uitbreiding van de Kerk is het werk 
van de Heilige Geest. Om de Heilige Geest op het spoor te komen, wordt van 
onze parochies een missionaire bekering gevraagd, een andere cultuur. Het 
bijzondere van de boodschap van Mallon is dat hij gelooft in de mogelijkheden 
van onze parochies en het niet zoekt in bewegingen die van buiten moeten 
komen. 
 

Pater Nguyen beklemtoonde dat het moet gaan om het verkondigen van het 
evangelie, en dat evangelisatie niet iets is van grootse evenementen, maar 
van het leven van alledag. Paulus werd in een droom naar Macedonië 
geroepen, naar Europa. Hij had dit niet zelf bedacht. Missie kan juist ook 
ontstaan in een moeilijke tijd door te beginnen het te leven. Juist door missie 
te leven en te delen, wordt je eigen geloof groter. Het is als het mosterdzaadje. 
Deel je geloof maar uit, ook al is het klein. Begin met delen en het zal groeien.  
 

De verhalen passen bij de boodschap van paus Franciscus. In 2020 is er vanuit 
Rome een instructie gekomen over dit onderwerp: de pastorale bekering als 
een dienst aan de evangeliserende missie van de Kerk. We zullen iets moeten 
ondernemen om ervoor te zorgen dat er weer een opgaande lijn komt. Oftewel: 
we zullen open moeten staan voor nieuwe dingen. 
 

+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden 

 



 

I do not die. Wanneer ik val… 
  

Wanneer ik val, dan valt U mee, 
al valt U mij ook tegen – 

soms roep ik ja, maar zegt U nee, 
al smeek ik om Uw zegen. 

En hoe ik dan ook zuchtend zoek 
naar zon en licht, de nacht vervloek, 

ik voel mij doodgezwegen. 
  

Wanneer ik val, dan valt U mee, 
Uw vleugels zullen dragen!  

Al val ik in de diepste zee, 
een oceaan vol vragen – 

U blijft de grond van mijn bestaan, 
mijn sterke rots van jongs af aan, 

in al mijn levensdagen. 
  

Wanneer ik val, dan valt U mee, 
U zult mij niet beschamen: 

zeg ik geen ja, roep ik zelfs nee, 
dan nog zegt U geen amen, 

dan draagt U mij door het heelal, 
dan valt U tot ik niet meer val, 

dan valt U met mij samen. 
André F. Troost 

 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=79188614fc&e=ea6bacb8a7

