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PAROCHIEBLAD VAN DE PAROCHIE  
MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE 

Voor de locaties St. Joseph te Barger-Compascuum,  
 St. Willehadus te Emmer-Compascuum, 

H. Henricus te Klazienaveen en H. Antonius van Padua te Zwartemeer. 
 

 
   PASTOR                                    PASTOOR 

 
 

 

                   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sluitingsdatum inleveren kopij voor het volgende nummer van het  

Klaverblad is vrijdag 1 juli 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 7 jrg 7 

loopt van 23 juli t/m 9 september 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  
ten name van:  PCI MARIA HERTOGIN VAN DRENTHE 

 

PAROCHIE MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE 

 

 

Postadres 
Verlengde Oosterdiep WZ 67 
7884 RK Barger-Compascuum 

     Telefoon: 06-51751592 
 
Mail:        mariahertoginvandrenthe@gmail.com 
Website: mariahertoginvandrenthe.nl 

 
 

 
BESTUUR  
 
 

Voorzitter:           Pastoor Okonek 
Vicevoorzitter:        Henk Kuhl       tel: 0591-312478 
Secretaris/Communicatie:  Mirjam Buizer      tel: 06-51751592 
Penningmeester:       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 18 & 19 juni Sacramentsdag tijd koor 

zaterdag Klazienaveen Pastoor Okonek 19.00 M. Bruinewoud 

 Emmer-Compas Pastor Mielnik 19.00 Jesus Freaks 

zondag Barger-Compas Pastoor Okonek 09.30 Dames 

 Zwartemeer    Livestream Pastor Mielnik 10.00 Gemengd koor 

dag 25 & 26 juni 13e zondag d.h. jaar tijd koor 

zaterdag Zwartemeer Pastor Okonek 19.00 Gemengd koor 

 Barger-Compas Pastor Mielnik 19.00 Heren 

zondag Klazienaveen        Pastor Mielnik 09.30 Samenzang 

 Emmer-Compas   Pastoor Okonek 10.00 Dames en Heren 

dag 2 & 3 juli 14e zondag d.h. jaar tijd Koor 

zaterdag Klazienaveen Pastor Mielnik 19.00 Henricuskoor 

 Emmer-Compas Pastoor Okonek 19.00 Heren  

zondag Barger-Compas Pastor Mielnik 09.30 Heren 

 Zwartemeer Pastoor Okonek 10.00 Gemengd koor 

 Klazienaveen   
Poolse viering 

Pastoor Okonek 14.00  

dag 9 & 10 juli 15e zondag d.h. jaar tijd Koor 

zondag Zwartemeer Pastor Mielnik 19.00 Gemengd koor 

 Barger-Compas Pastoor Okonek 19.00 Dames 

zaterdag Klazienaveen Pastoor Okonek 09.30 Care Free ‘16 

 Emmer-Compas Pastor Mielnik 10.00 Enjoy 

dag 16 & 17 juli 16e zondag d.h. jaar tijd Koor 

zaterdag Klazienaveen Pastoor Okonek 19.00 Samenzang 

 Emmer-Compas Pastor Mielnik 19.00 Dames en Heren 

zondag Barger-Compas Pastoor Okonek 09.30 Dames 

 Zwartemeer Pastor Mielnik 10.00 Volkszang 

dag 23 & 24 juli 17e zondag d.h. jaar tijd Koor 

zaterdag Zwartemeer Pastoor Okonek 19.00 Volkszang 

 Barger-Compas Pastor Mielnik 19.00 Heren 

zondag Klazienaveen        Pastor Mielnik 09.30  

 Emmer-Compas   Pastoor Okonek 10.00 Dames en Heren 
 

 

In juni en juli zijn er voor de locaties 
Emmer-Compas, Zwartemeer en Barger-Compas  

geen ouderenvieringen. 
 

dag locatie   voorganger  tijd 

21 juni Klazienaveen Kerk Pastoor Okonek 14.00 

06 juli Klazienaveen  Dillehof Pastoor Okonek 14.30 

19 juli Klazienaveen Kerk Pastor Mielnik 14.00 

VIERINGEN OP DE LOCATIES 

OUDEREN VIERINGEN 
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BEREIKBAAR VOOR UITVAARTEN 
 

 

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 
 

 

In de vakantieperiode van 18 juli t/m 2 september 
zijn er geen door-de-weekse 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 de r.-k. parochiekerken van Zwartemeer, Barger-Compas, Emmer-Compas 
en Klazienaveen is het mogelijk, om te mediteren en in stilte te bidden tijdens 
uitstalling en aanbidding van het H. Sacrament. Op de 1e dinsdag van de 
maand in Zwartemeer, op de 1e woensdag van de maand in Emmer-Compas 
en op de 1e donderdag van de maand in Klazienaveen en Barger-Compas in 
alle kerken van 18.00 tot 18.55 uur en tijdens aanbidding is er ook gelegenheid 
om te biechten. Aansluitend is dan om 19.00 uur de Eucharistieviering. 
 

DOOP - WELKOM IN DE GEMEENSCHAP VAN DE KERK 
 

In het sacrament van het Doopsel geeft God ons zijn ‘ja’ en wordt 
de pasgeborene kind van God. De dopeling wordt opgenomen 
in de gemeenschap van de Kerk en in de parochie/locatie waarin 
het gezin woont. Meestal zijn het de ouders die voor hun kind de 
keuze maken en daarmee uitspreken dat ze hun zoon of dochter 
het geloof willen bijbrengen. Het is altijd een bijzonder feestelijke 
aangelegenheid als kinderen tijdens de zondagse 

Eucharistieviering gedoopt worden en in de gemeenschap van de Kerk en de 
geloofsgemeenschap worden opgenomen. In uitzonderlijke situaties kan 
daarvan worden afgeweken en is het mogelijk om de doop te laten 
plaatsvinden in een aparte viering. Wilt u uw kindje laten dopen? Dan kunt u 
op het parochiebureau van uw eigen locatie een aanvraagformulier invullen. 
Pastoor Okonek of Pastor Mielnik zal dan contact met u opnemen voor de 
doopvoorbereiding. 

Week 24 13 juni t/m 19 juni Pastor Mielnik 

Week 25 20 juni t/m 26 juni Pastoor Okonek 

Week 26 27 juni t/m 03 juli Pastoor Okonek 

Week 27 04 juli t/m 10 juli Pastor Mielnik 

Week 28 11 juli  t/m 17 juli Pastor Mielnik 

Week 29 18 juli  t/m  24 juli Pastoor Okonek 

Week 30 25 juli t/m 31 juli Pastoor Okonek 

VIERINGEN DOOR DE WEEK 
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SACRAMENT VAN ZIEKENZALVING  
 

Op tijd de Ziekenzalving ontvangen 
Dit sacrament is een steun voor iedereen die lijdt en ziek is. 
In momenten dat een mens ziek is, dan kan er angst en twijfel 
zijn, ook naar God. Door de Ziekenzalving wil God op een 
liefdevolle, troostende en sterkende manier bij de zieke en 
natuurlijk ook bij de stervende mens komen. Men kan de 
Ziekenzalving vaker ontvangen. Het gebeurt ook regelmatig 

dat mensen voor een zware operatie de Ziekenzalving ontvangen. Er zijn 
ouderen die jaarlijks het Sacrament van de Ziekenzalving ontvangen. Ze 
voelen aan dat ze ouder worden en ze weten dan: de Heer is dicht bij mij, Hij 
geeft mij kracht. Dus… graag op tijd doorgeven om in alle rust een afspraak te 
kunnen maken en het ontvangen van het sacrament voor te bereiden. Op tijd 
de Ziekenzalving ontvangen voorkomt teleurstelling! 
 

U kunt voor het Sacrament van de Ziekenzalving contact opnemen met 
Pastoor Okonek tel: 06-34905233 of Pastor Mielnik tel: 06-15153010, diegene 
die op dat moment de uitvaartwacht heeft, zie het rooster 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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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. 
 

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 
 

FAMILIEBERICHTEN  
 

In onze Parochie Maria, Hertogin van Drenthe zijn opgenomen, of zullen 
worden opgenomen.  
 

Op 22 mei in de locatie St. Joseph te Barger-Compas. 
 

Daphne Feringa  
geboren op 6 november 2021 

 

Daphne is het dochtertje van Harold Feringa en Ilona Meertens en het zusje 
van Sophie.  
 

Op 26 juni in de locatie H. Henricus te Klazienaveen. 
 

Bernardus Johannes Anbergen 
Tim  

geboren op 18 augustus 2014 
 

Eckhard Anbergen 
Kai 

geboren op 18 mei 2020 
 

Tim en Kai zijn de zoontjes van Richard Anbergen en Jessica Nichting 
 

Op 10 juli in de locatie St. Joseph te Barger-Compas. 
 

Herman Vink 
Mats 

geboren 7 september 2021 
 

Mats is het zoontje van Léroy en Joyce Vink-Bos en het broertje van Sam. 
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Op 2 juli in de locatie H. Antonius van Padua te Zwartemeer. 
het gezin Wesseling 

 

                          vader  
Fransiscus Harmannus Wesseling 
                 Frans 

geboren op 17 september 1985                           moeder 

     Janet Wesseling-Tabak 
    Janet 

        geboren op 12 september 1990 
                        zoontje 

Dany Jozef Harmannus Wesseling 
                   Dany 
              geboren op 5 mei 2017                           dochtertje 

   Roxy Albertje Sophia Wesseling 
   Roxy 

       geboren op 20 februari 2020 
 
 

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

 

WOORD VAN DE PASTOOR  
 

Heiligverklaring Titus Brandsma  
Karmeliet en martelaar (1881-1942) 
 

Beste parochianen, 
Paus Franciscus heeft pater Titus Brandsma, 
Karmeliet, op 15 mei 2022 te Rome, heilig verklaard. 
De heiligverklaring vond plaats tijdens een plechtige 
eucharistieviering in de Sint Pieter.  
 

Een levensbeschrijving van pater Titus Brandsma wil 
ik graag met u delen: 
 

De heilige Titus Brandsma wordt op 23 februari 1881 
geboren als Anno Sjoerd in Oegeklooster, ook wel 
Ugoklooster, dicht bij Bolsward. Hij stamt uit een oud 

Fries boerengeslacht. 
 

In 1895 treedt hij in bij de orde van de Karmelieten en neemt er de naam Titus 
aan, gelijk de leerling waar St. Paulus ooit een brief aan schreef. Als hij in 1905 
priester gewijd wordt krijgt hij van zijn kloosteroverste de opdracht om in Rome 
filosofie te gaan studeren. In 1909 wordt de ziekelijke pater Titus hoogleraar 
aan het Groot Seminarie van de pater Karmelieten te Oss.  

https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/titusbrandsma/wp-content/uploads/sites/4/2015/03/Titus-2-972x1420.jpg
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In 1923 wordt hij benoemd tot professor aan de Katholieke Universiteit van 
Nijmegen, waar hij later ook als Rector Magnificus wordt aangesteld. Naast 
zijn dagelijks werk als priester, monnik en professor schrijft hij veel in 
dagbladen en wetenschappelijke tijdschriften. Veel heeft hij gepubliceerd over 
Theresia van Avila, en is hij een van de grootste kenners van de Nederlandse 
mystieken. Ook werkt hij mee aan de emancipatie van de katholieke 
Nederlanders. 
Ook op sociaal gebied is hij actief, onder andere in zijn functie als geestelijk 
adviseur van de katholieke journalisten organisatie. In de moeilijke crisisjaren 
komt hij op voor zowel journalisten als voor onderwijzend personeel, dat het 
niet gemakkelijk heeft. 

Titus is niet bang voor zijn mening 
uit te komen. Heel duidelijk neemt 
hij reeds in 1935 afstand van de 
Jodenvervolging door Hitler-
Duitsland. Als raadsman van 
aartsbisschop Johannes kardinaal 
De Jong, maar ook binnen de 
organisaties van katholiek 
onderwijs en pers blijft hij 
gedurende de oorlog vechten 
tegen de verderfelijke ideeën van 
het nationaal socialisme. Het kan 
bijna niet uitblijven dat hij verraden 
wordt. Dat weerhoudt hem echter 
niet de waarheid te blijven zeggen 
en schrijven. Hij gelooft immers 
stellig in datgene dat hij in een 
brief aan de redacties van de 
dagbladen schrijft: “God spreekt 
het laatste woord en loont zijn 
trouwe knecht.” Op 19 januari 
1942 wordt pater Titus door de 
Duitsers gearresteerd, komt 
terecht in het ‘Oranjehotel’ in Den 
Haag en verblijft er zeven zware 
weken. Tenslotte belandt hij op 13 
juni 1942 in het beruchte 
concentratiekamp Dachau. Hij 
doorstaat er de verschrikkelijkste 
kwellingen en martelingen met 
een bijna onmenselijke 
gelatenheid en sterft uiteindelijk   

  op 26 juli als een martelaar. 
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Vele getuigenissen van overlevenden, maar ook zijn eigen gedichten bewaren 
de zielengrootheid van deze moedige, zachtaardige, maar strijdlustige man tot 
in lengte van dagen. 
 

Feestdag 
Op 3 november 1985 is Pater Titus Brandsma, 
Karmeliet zalig verklaard door Paus Johannes 
Paulus II en op zondag 15 mei is hij dus door 
paus Franciscus heilig verklaard! Zijn feestdag 
wordt gevierd op 27 juli. 
 

Gebed 
God, Gij zijt de bron en het begin van al wat 
leeft. Aan de heilige Titus hebt Gij de kracht van 
uw Geest geschonken, zodat hij – ook tijdens 
de wrede vervolgingen en met de dood voor ogen – moedig opkwam voor de 
vrijheid van de Kerk en de waardigheid van de mens. Verleen ons op zijn 
voorspraak, dat wij, die hoopvol uitzien naar uw Rijk van gerechtigheid en 
vrede, ons niet schamen voor het evangelie en in alles dat ons in het leven 
overkomt mogen rekenen op uw barmhartigheid.  Amen. 

                 Pastoor Józef Okonek SChr 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Vijf jaar parochie Maria Hertogin van 
Drenthe! Hiernaast de foto van het 
tekenen in het Bisdomhuis door pastoor 
de Zwart en pastor Myriam. En hoewel we 
officieel sinds 1 januari 2017 één parochie 
zijn, was de “openingsviering” wat later, 
namelijk ook in mei. Mei als dé maand van 
Maria, past natuurlijk ook prima bij onze 
parochie Maria, Hertogin van Drenthe. 
Een jubileum noodt altijd tot terugkijken. Wat hebben we in deze vijf jaar samen 
bereikt? Maar ook vooruitkijken: welke uitdagingen liggen er voor ons? Op 
allebei de vragen kunnen we antwoorden: best veel.  
 

Economisch gezien zijn de processen van de oude parochies op elkaar 
afgestemd. Tarieven zijn allemaal gelijk en hoewel elke locatie zijn eigen 
financiën heeft, wordt de boekhouding centraal gedaan. Inhoudelijk zijn er, 
gelukkig, nog best veel verschillen. Elke locatie heeft zijn eigen “specialiteiten”, 
zijn eigen identiteit. En dat is goed. 
 

Misschien moeten we nog wel wat meer bij elkaar “op de koffie”, kijken in 
elkaars keuken. Want we kunnen nog veel van elkaar leren. En dat is één van 
de uitdagingen. Daarnaast zijn er nog meer, zowel financieel gezien als 
inhoudelijk. 
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PAROCHIEDAG 2022 
 

Zondag 29 mei (de laatste zondag in 
mei) was voor de tweede keer een 
parochiedag. Dit keer was er een 
jubileum te vieren: 5 jaar parochie 
Maria, Hertogin van Drenthe! 
Het thema van deze jubileumviering 
was “Opnieuw samen één”. 
Na twee jaar Corona konden we 
eindelijk weer eens echt samen 
viering. Het was een mooie viering 
en het was heel fijn dat er veel van 
de koorleden aanwezig waren. 
Daardoor leek het misschien wat 
leeg in de Kerk, maar toch was er een grote opkomst. 
Er waren veel mooie momenten in deze viering: het was fijn om te zien dat er 
ook op het altaar parochianen van elke locatie waren. 

In plaats van een preek was er 
een mooi toneelstuk over het 
leven van de Heilige Henricus. 
Het verhaal werd, naast dat het 
verteld werd, ook uitgespeeld 
door een aantal kinderen. 
 

 

Tijdens de viering kregen alvast de locaties 
St. Joseph en de H. Antonius van Padua een 
kazuifel uitgereikt van hun locatieheilige.  
De andere locatie kazuifels zijn in bestelling, 
maar omdat deze minder bekend zijn, kost 
dat iets meer tijd om te maken. Pastoor 
Okonek heeft gelijk de kazuifels gezegend.  
 

Aan het einde van de vieringen werden er nog een drietal parochianen in het 
zonnetje gezet. Ze kregen de Bonifatius penning uitgereikt. De Bonifatius 
penning is een waarderingsteken voor iemand, die een bijzondere bijdrage aan 
de parochie heeft geleverd.  
 

Natuurlijk zijn dat in onze parochie heel veel mensen, maar in de gekozen 
mensen, willen we ook alle andere vrijwilligers eren. De penning werd 
uitgereikt aan Willy Rolink-van Os (KV), Allidus Ahlers (EC) en Gradus Wolken 
(BC). In het betreffende locatiegedeelte kunt u lezen waarom deze mensen de 
penning hebben gekregen. 
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                                                                                       Foto’s Joop de Munnik 
 

Na afloop was er gezellig koffie en een drankje en een hapje. Pastor Mielnik 
heeft gevoetbald met de kinderen, die er waren. 
Een geslaagde dag dankzij de inzet van vele vrijwilligers!  
Allemaal heel erg bedankt! 
 

NIEUWS VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 
 

Ook dit jaar zijn er graven waarvan het grafrecht verloopt. Dit 
betekent dat onlangs alle, ons bekende, rechthebbenden van 
deze graven een brief ontvangen hebben. In die brief staat wat 
het kost om het grafrecht met 10 jaar te verlengen en op welke 
manier dit betaald kan worden. Want wist u dat u niet in één keer 

dat bedrag hoeft te betalen? Als u ons machtigt kunt u elk jaar gewoon voor 
één jaar betalen. Maar u moet ons dan wel machtigen. 
 

Van de graven waarvan dit jaar het grafrecht verloopt, zijn er een paar waarvan 
we niet weten wie de rechthebbende is. Mogelijk kunt u ons helpen. Het gaat 
om de volgende graven: 
EC-F-08-09 (enkelgraf): Mw. S. Limberger Coopmeiners (1912-2002) 
EC-F-13-14 (enkelgraf): Dhr. J.H. Siekmam (1944-2002) 
BC-I-09-26 (enkelgraf): Dhr. H. Husers (1951-2002). 
De tweede eerste letters geven de locatie aan: EC is Emmer Compascuum, 
BC is Barger Compascuum. 
 

Bent u rechthebbende van een graf en heeft u nog geen grafakte van de 
“nieuwe” parochie? Wilt u dan contact met ons opnemen? U kunt bellen met 
de parochietelefoon of mailen naar begraafplaatsen.mhvd@gmail.com 
 

MOOIE VRIJWILLIGERSAVOND 20 MEI 
 

Op 20 mei was de vrijwilligersavond in De Buuf in Barger Compascuum. 
De zestig aanwezige vrijwilligers hebben genoten van de voorstelling van 
verteller Peter Vermaat, die het levensverhaal van Titus Brandsma op 
boeiende wijze vertelde. Na de voorstelling was het nog gezellig onder het 
genot van een hapje en een drankje. 

mailto:begraafplaatsen.mhvd@gmail.com
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“Een mooie avond”, “Weer eens wat 
anders”, “Het was boeiend”, waren 
opmerkingen die we tijdens de nazit 
hoorden. 
“We zijn niet geroepen om grootse dingen 
te doen, maar om de gewone dingen groots 
te doen”, zijn woorden die bij menigeen nog 
lang zullen naklinken. 
 

Omdat van de voorstelling geen foto’s 
gemaakt mochten worden, hierbij een foto van het dankwoordje na de 
voorstelling. 

Louis Veldhuis 
Marietha Feringa 

 

BEDEVAART GRONINGEN – DRENTHE 2022 
 

Het heeft even geduurd vanwege de corona 
maatregelen 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.  
Het Thema van deze reis Maria met de Gave’s. 
 

Voor informatie over deze bedevaart kunt u contact opnemen met:  
Rita Suelmann tel: 0591- 349532  
of mail rita.suelmann@home.nl  
Margret Pater: tel: 0597-415368/ 06-11189638  
of mail: margretpater@outlook.com  
 

                   
 

mailto:rita.suelmann@home.nl
mailto:margretpater@outlook.com
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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 19 juni                                                                                 Vaderdag 
Abel Rolfers en dochter Heleen, fam. Nijzing-Heller, Henderikus Johannes 
Alers, Hendrik Heller, Henk Heller, Hennie en Erwin Feringa, Jan Berend 
Suelmann, Jan Heller, Johan Hake, Maria Gezina Schulte-Gepken, ouders 
Berends-Lippold, ouders Cramer-Tubben, ouders Hartmann-Gerdes en Gert, 
ouders Pruim-Tiben, ouders Tubben-Keizer, overl. fam. Bernard Heinrich 
Hake, Wim Wehkamp. 
 

Zaterdag 25 juni 
Annie Greve-Gepken, Henderikus Johannes Alers, Jan Berend Suelmann, Jo 
Robben, Maria Gezina Schulte-Gepken, ouders Pruim-Tiben. 
 

Zondag 3 juli 
Echtpaar Koiter-Hartmann, echtpaar Vedder-Wehkamp, Gerhard Heinrich 
Lübbers, Henderikus Johannes Alers, Jan Berend Suelmann, Lies Hartmann, 
Maria Gezina Schulte-Gepken, overl. fam. Hartmann-Hartmann, Wim 
Wehkamp. 
 

Zaterdag 9 juli 
Henderikus Johannes Alers, Jan Berend Suelmann, Maria Gezina Schulte-
Gepken, ouders Berends-Lippold, ouders Tubben-Keizer. 
 

Zondag 17 juli 
Henderikus Johannes Alers, Jan Berend Suelmann, Maria Gezina Schulte-
Gepken, ouders Berends-Lippold, ouders Tubben-Keizer. 
 

FAMILIEBERICHTEN 

Overleden    
Op zondag 15 mei 

 

Henderikus Johannes Alers 
(Jan) 

in de leeftijd van 91 jaar. 
 

Op vrijdag 20 mei was de eucharistieviering in onze kerk waarna hij te ruste is 
gelegd op het R-.K-. kerkhof. 
 

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  
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Van harte 

feliciteren 

JARIG IN DEZE PERIODE  
 

18-06 Dhr. H. Nijzing           07-07 Mevr. M.M. Heller-Bürmann 
19-06 Dhr. J. Heller           09-07 Dhr. H.H. Heijne        
20-06 Mevr. W.G. Berken-Keuter    14-07 Dhr. H.J. Suelmann 
21-06 Mevr. M.C. Roufs-Berken     20-07 Mevr. A.A. Kuhl-Muller 
26-06 Mevr. A.H. Kuhl-Harms      21-07 Mevr. M.G. Bernsen-Hoffard 
27-06 Dhr. J.A. Menzen 
30-06 Mevr. H.M. Kuhl-Arling 
01-07 Dhr. J.H. Wehkamp 
01-07 Mevr. M.E. Wehkamp-Hake 
02-07 Mevr. A.H. Arling-Wevers 
06-07 Dhr. J.R. Lubbers 
 

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. Maar 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 mail adres 
gebruiken. 
 

SCHOONMAAK KERK 
 

Op donderdag 7 juli en 11 augustus wordt de kerk schoongemaakt. 
Wilt u wat tijd vrijmaken om ons te helpen????? 

 

FELICITATIES 
 

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

mailto:lb.joseph.mhvd@gmail.com
mailto:lb.joseph.mhvd@gmail.com
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Foto’s Joop de Munnik 

 

VRIJWILLIGERSKLUS IN HET ZONNETJE 
 

Ook dit jaar willen we een mooie vrijwilligersklus onder uw 
aandacht brengen. Vrijwilliger op onze begraafplaats.  
Samen zorgen de vrijwilligers er met elkaar voor dat de 
begraafplaats er netjes uitziet. Ze schoffelen, maaien gras, 
snoeien bomen, verwijderen onkruid enzovoort. 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 vrijwilliger. 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! 
 

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 06-25555157 
 

BONIFATIUS PENNING VOOR GRADUS WOLKEN 
 

Tijdens de parochiedag is er een 
Bonifatiuspenning uitgereikt aan Gradus 
Wolken. Een Bonifatiuspenning is een 
bisschoppelijke onderscheiding voor 
(praktiserende) katholieken en niet-
katholieken, die zich gedurende minimaal 
10 jaar met grote inzet en met bijzondere 
kwaliteiten hebben ingezet voor geloof en 
Kerk binnen een parochie en/of een 
katholieke maatschappelijke organisatie.  

Hoewel Gradus dit jaar al 85 jaar wordt, is hij nog steeds een actieve, 
betrokken en betrouwbare vrijwilliger. Al jaren is hij koster. Niet alleen heeft hij 
altijd zorg gedragen dat de kerk in het weekend voorbereid was op de 
vieringen, maar ook door de week kwam hij 
gauw vanuit zijn kapperszaak naar de kerk om 
alles klaar te zetten. Daarnaast staat Gradus 
altijd klaar om “gaten” op te vullen. Zelfs als hij 
gevraagd wordt voor “zware” klussen, staat hij 
klaar en zorgt dat het voor elkaar komt. En als 
er tijdens een viering een extra collectant 
nodig is, staat Gradus op en helpt. We zijn erg 
blij met vrijwilligers zoals Gradus, waar je nooit 
tevergeefs een beroep op kunt doen. 
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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 18 juni                              Vaderdag 
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, Henderikus Herbers, Johan Herman 
Thole, Renk Kuper, overl. fam. Kuper-Wolbers, Hennie en Riet Deiman-
Dekkers, Gradus Welling, Herman Spijker, Johan Bernard Ellermann en Maria 
Aleida Ellermann-Robben, Geert Zaan en Maria Tekla Zaan-Albers, Taeke 
Graafsma, Herman Heijnen, Annie Thole-Wierenga, Ben en Miny Wessel-
Bentlage en zoon Gerard, Gerard Mensink. 
 

Zondag 26 juni 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, Harm Hooiveld, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, overl. ouders Sturre-Schrör, Maria Wilhelmina 
Wolthuis-Weghorst, Gerard Mensink, ouders Welling-Tieben, Renk Kuper, 
Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus Welling, Gré van Uem-Mensink, 
Marlies Snuverink-Sturre, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Henk Sturre, 
Annie Thole-Wierenga. 
 

Zaterdag 2 juli 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Jozef Sturre, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Gerard 
Mensink, Truus Over-Meijer, Hendrik Koop en Annie Koop-Schoemaker, Diny 
Hendriks, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Jan Geert Meijer, 
Hennie Bredek, Herman Sturre, Ben en Taeke Graafsma, Herman Heijnen, 
Annie Thole-Wierenga, ouders Welling-Ameln, Herman Harms en Tina Harms-
Prinsen, voor ouders van ongedoopt gestorven kinderen. 
 

Zondag 10 juli 
Greetje Schulte-Heller, Theo Deddens, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. 
Mulder-Wolters, Bé Möller, ouders Sulman-Welling en Gea en Hans, Maria 
Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Hendrik Wessel en Geertruida Wessel-
Alberts, Renk Kuper, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gré van Uem-Mensink, 
Herman Spijker, Henk Scheven, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Annie 
Thole-Wierenga.  
 

Zaterdag 16 juli 
Greetje Schulte-Heller, overl. fam. Herbers-Ellermann, fam. Mulder-Wolters, 
Bé Möller, Maria Wilhelmina Wolthuis-Weghorst, Renk Kuper, overl. fam. 
Kuper-Wolbers, Hennie en Riet Deiman-Dekkers, Gradus Welling, ouders 
Welling-Fehrmann, Taeke Graafsma, Herman Heijnen, Annie Thole-
Wierenga. 
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KOSTER VAN DE WEEK 
 

ma 20 juni t/m zo 26 juni José Wessel 06-27369058 
ma 27 juni t/m zo 03 juli Margriet Ahlers 0591-354093 
ma 04 juli t/m zo 10 juli René Berendsen 0591-353630 
ma 11 juli t/m zo 17 juli Diny de Roo 0591-351697 
ma 18 juli t/m zo 24 juli José Wessel 06-27369058 

 
 

 

do 23 juni Ans Berendsen 
do 30 juni Tilda Heine 
do 07 juli Tiny Hogenbirk 
do 14 juli Adelheid Kuper 
do 21 juli Ans Berendsen 

 

MISDIENAARS/ACOLIETEN/LECTOR 
 

DATUM MISDIENAAR/ACOLIET LECTOR 

za 18 juni Rianne Hoesen + misdienaar Harry Fecken  

zo 26 juni Jan Heijnen Henriëtte Bolk  

za 02 juli Willie Dijck Erik Meijer  

zo 10 juli Marit Gustin + misdienaar Janique Dijck  

za 16 juli Rianne Hoesen + misdienaar Ria de Vries  

zo 24 juli  Harry Fecken  
 

PAROCHIEHUIS SCHOONMAKEN 
 

Groep 1 20 juni t/m 24 juni 
Groep 2 04 juli  t/m 08 juli 
Groep 3 18 juli  t/m 22 juli 

 

BLOEMVERSIERING 
 

Gr 2 
Greetje Rengers 
Liezet Mouris 

20 juni t/m 03 juli 
0591-354229 
06-49417006 

Gr 3 
Maria Herder 
Ria Loves 

04 juli  t/m 17 juli 
0591-352363 
06-18170565 

Gr 4 
Lena Mencke 
Maureen Nie 

18 juli  t/m 31 juli 
0591-349057 
0591-346365 

 

GEEN CONTACTMIDDAG 
 

In de maanden juli en augustus is er geen contactmiddag. 
De eerstvolgende middag is op dinsdag 6 september. 

 

 
 
 

 
 

 

LOCATIEBUREAU 
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FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden 
Op woensdag 27 april is, overleden onze oud-parochiane 

Margaretha Angela Heijnen-Hoezen 
-Engeltje- 

Op maandag 2 mei was er gelegenheid om afscheid van haar te 
nemen en het register te tekenen. 
 

De uitvaartdienst was op dinsdag 3 mei in onze kerk, waarna zij 
aansluitend, naar haar laatste rustplaats werd gebracht op ons 
kerkhof. 
 

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

******************************** 
Aanvulling verhuizing: 

Bij het adres van Hinderikus ontbrak de 
postcode en plaatsnaam. 
Op 9 april is Hinderikus Scheve verhuisd van 
Creel 22 naar Fluitekruid 5 F, kamer 202  
7891 DA Klazienaveen. 
 

Wij wensen hem een heel goede tijd op zijn 
nieuwe adres en hopen dat hij zich daar snel 
thuis zal voelen.  

 

H. Pol EC 24-6-1937 

M. Graafsma-van Luijn EC 25-6-1933 

B.F.P. Thole-van Luijn EC 27-6-1945 

A.M.E. Langen-Harms BC 30-06-1947 

A.E. Möller‐Rolfes EC 1-7-1943 

H.A. Arling-Thole EC 2-7-1942 

Zuster Euphemia Petterson Amersfoort 2-7-1923 

H.W. Smits EC 13-7-1938 

M.E. Bruins-Lohuis BC 20-07-1947 
 

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. 
 

JARIGEN VAN 75 JAAR EN OUDER 

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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1e COMMUNIE 
 

Op 22 mei ontvingen: 
 

Eva Gringhuis 
Adam Gringhuis 
Esmee Uneken 

Milan Uneken en 
Julian van der Weg 

 

in een 
feestelijke 
viering hun  
eerste 
communie. 

Tijdens de 1e Communie 
viering deelt een kind voor het 
eerst mee aan de maaltijd van de Heer en krijgt het voor het eerst de Heilige 
Hostie.  

Alle vijf communicantjes: van harte gefeliciteerd!! 
 

SAM’S KLEDINGACTIE: BEDANKT! 
 

Beste parochianen, heel hartelijke bedankt 
voor uw inzet en die van uw team bij de 
inzameling van kleding en schoenen. Mede 
dankzij u kunnen we projecten blijven 
ondersteunen voor mensen in nood. 
 

In de laatste actieperiode heeft uw 
inzamelpunt maar liefs 875 kilo textiel 
ingezameld. Daar zijn we ontzettend blij 
mee.  

 

Wij hopen van harte dat u de komende actieperiode weer in wilt zamelen. Door 
uw hulp zijn weer veel mensen voorzien van kleding en hebben velen weer 
hoop op een betere toekomst. 

Zo zijn we samen goed voor elkaar. 
Nogmaals onze hartelijke dank, 

Team Sam’s kledingactie. 
 

TERUGBLIK OP 4 MEI HERDENKING 
 

Het 4 mei comité heeft dit jaar weer een stille tocht georganiseerd vanaf het 
marktplein naar de Doumalaan. Daar was ‘Prins Hendrik’ voor de muzikale 
omlijsting er waren een paar sprekers, Ina en Sandra Heijnen zongen een lied 
en daarna volgde de kranslegging.  
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Onze pastoor heeft daar samen met 
een afvaardiging van de andere 
kerken een krans gelegd en kinderen 
van de basisscholen legden bloemen 
bij het monument. 
 

Het thema van de herdenking was dit 
jaar ‘Vrijheid in verbondenheid'. 
Daarmee wordt verwezen naar de 
oorlog in Oekraïne, want onze vrijheid 
is onlosmakelijk verbonden met de vrijheid van de ander. 

 

Naomi Emming droeg een zelfgemaakt gedicht voor. 
 

Herinneringen gaan en komen. 

Sommige blijven voor altijd achter en bestaan. 
Maar sommige herinneringen blijven maar binnenstromen. 

En ik moet zo zeggen, soms geven ze ook een traan. 
 

Een jarenlange strijd. 
Die hebben veel soldaten voor onze vrijheid doorstaan. 

Dat brengt 5 mei een prachtige saamhorigheid. 
Maar een dag als 4 mei kunnen we zeker niet overslaan. 
 

Het gemis was er altijd. 

Familieleden en soldaten die uit het leven zijn gerukt. 
Een behoorlijk lange tijd van onzekerheid. 

Het heeft een stempel op het leven gedrukt. 
 

Ze hadden heel veel angst en onzekerheid. 

Een angst die we op dit moment niet kunnen voorstellen. 
Een grote onzekerheid over hun vrijheid. 

En een grote hoop om hun veiligheid te herstellen. 
 

Ik luister altijd aandachtig naar verschillende verhalen. 

De strijd naar vrijheid en veiligheid. 

En om voor mij de verhalen te kunnen vertalen, 
aan een herinnering die altijd leidt. 
 

Bedankt voor de jarenlange inzet. 

Dat jullie soldaten alles hebben gegeven. 
en ons met beide benen op de grond hebben gezet. 

In iets wat we nu als vrijheid kunnen beleven. 
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MEIVERKOOP WEER EEN SUCCES 
 

De mei-verkoop op zaterdag 7 mei was weer een succes. 
Dankzij de bloemendames 
waren er weer zoveel 
prachtige bakjes gemaakt.  

Dank dus aan de dames die dit 
mogelijk hebben gemaakt! 
En natuurlijk ook dank aan de kopers, 
waardoor de actie het prachtige  
bedrag van € 595,- opgebracht.  
 

INZEGENING MARIA, HERTOGIN VAN DRENTHE 
 

Op 8 mei Moederdag, is vóór de aanvang van de 
Eucharistieviering het nieuwe beeld van Maria, 
Hertogin van Drenthe plechtig ingezegend en 
bewierookt. Uiteraard werd direct na de 
inzegening het lied ‘O Hertogin van Drenthe’ 
gezongen. 
Het was een mooie feestelijke viering die goed 
bezocht was. Het dames- en herenkoor hebben 
alles opgeluisterd met hun mooie zang. 
 
 
 

En de bloemversiering was weer 
prachtig verzorgd door de dames. 
Dank aan ieder die heeft bijgedragen 
aan deze mooie viering! 
En Maria staat er nu gekleurd op  
in de Mariakapel in onze kerk. 
 
 

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

Voor de periode 23 juli t/m 9 september moet de kopij  
uiterlijk 1 juli ingeleverd worden. 
Deze datum geldt ook als u misintenties in het Klaverblad afgedrukt wilt 
zien. Kopij mag naar: lb.willehadus.mhvd@gmail.com  Alvast hartelijk dank! 

mailto:lb.willehadus.mhvd@gmail.com
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26 JUNI: JAARLIJKSE FANCY FAIR 
 

Dit jaar kunnen we eindelijk weer de jaarlijkse Fancy Fair houden. 
We hebben er voor gekozen om de rommelmarkt en de Fancy Fair  los te 
koppelen. De rommelmarkt is al gehouden op 11 juni. 
 

Op zondag 26 juni is er eerst om 10.00 uur 
een feestelijke Eucharistie. 

Na de viering is dan de  
Fancy Fair van ± 11.00-16.00 uur 

die dit jaar voor de trappen van de kerk en het grasveld wordt gehouden. 
 

Het idee is dat we deze dag een beetje, in de stijl van onze succesvolle 
parochieavonden, in willen vullen. Het is dan de bedoeling dat er tijdens de 
Fancy Fair allerlei optredens zijn van vrijwilligersgroepen van onze locatie. U 
kunt zich daarvoor opgeven. Dit kan playback, livezang, koorzang, een sketch 
of iets anders zijn. Dat kan als individu maar ook als groepje, alles is mogelijk. 
De tijd per optreden is maximaal 15 minuten. 
Als u zich aanmeldt, dan kunnen wij een planning maken op welke tijd alles  
plaatsvindt  
 

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.  
Voor bij de koffie zoeken we nog bakkers die taarten of cake willen bakken. 
Kunt u ons even laten weten wat u wilt gaan bakken?? 
 

Wat kunt u zoal verwachten tijdens de Fancy Fair:  

• Optredens 

• Spellen & Spelletjes voor kinderen 

• Koffie/thee/fris met wat lekkers 

• Rad van avontuur 

• En ook wat voor de lekkere trek: 
braadworst, broodje hamburger  
en natuurlijk wat drinken erbij. 

 

Wij hopen dat het weer een succes gaat worden, maar dit kunnen we alleen 
met jullie hulp.   

Verras ons en meld je in groten getale aan.  
Dit kan bij één van de commissieleden: 
René Berendsen   tel: 06-28053918  
Henk Zwart      tel: 06-21260458 
Geert-Jan Mulder   tel: 06-22443320 
Erik Meijer          tel: 06-51479189  
Jenneke v.d. Heuvel jennekevdheuvel@gmail.com  

 
Alvast hartelijk dank, Financiële commissie 

mailto:jennekevdheuvel@gmail.com
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DROMEN… 
 

Als Locatieraad zijn we in gesprek over hoe we als Willehadusgemeenschap 
gastvrij kunnen zijn, hoe we meer aanwezig kunnen zijn in de samenleving. 
Hoe we niet alleen bezig zijn met onze eigen dingen, maar ook hoe we steeds 
aan anderen kunnen denken. In een gedicht dat hierover is geschreven wordt 
het prachtig verwoord. Hieronder enkele passages:  
 

Mensen dromen van een kerk die zieken en eenzamen nabij wil zijn. Die 
rijkdom eerlijk wil delen, die rechtvaardigheid alle aandacht geeft. Ik droom ook 
van die kerk waar iedereen graag naar binnen loopt voor ontmoeting en 
inspiratie, een veilige en gastvrije kerk die niemand uitsluit. Ik droom er ook 
van om samen te mogen vieren wat ons bezighoudt, in een taal die iedereen 
begrijpt, met eigen inbreng, in stilte en uitbundig. Ik droom van een hechte 
gemeenschap, waar ook openheid is voor nieuwe ontmoetingen. Ik droom van 
een kerk die de moeite waard blijkt voor groot en klein. Waar je kunt leren en 
mag vallen, waar je steeds weer nieuwe kansen krijgt, een kerk die uitdaagt 
en nieuwsgierigheid voedt. Ik droom ervan om samen de traditie van ons 
geloof te verbinden met het hedendaagse en te zoeken naar vormgeving die 
ruimte geeft aan gesprekken over twijfel. Ik droom van een kerk waar niet het 
vele goed is, maar het goede veel.   
 

Het zijn prachtige woorden en waarschijnlijk zal deze droom wel nooit 
volledig uitkomen, maar toch als we met elkaar, zoals we al doen, onze 
schouders er onder zetten, onze handen vouwen, onze medemens zien dan 
is er veel mogelijk. En als u ideeën heeft om bij te dragen om deze droom 
waar te maken geef het dan door aan de Locatieraad. Alvast dank. 
 

TREKKING VERLOTING PAASKAARS 2021 
 

Woensdag 1 juni heeft pastoor Okonek de 
trekking voor de verloting van de Paaskaars 
verricht. De gelukkig winnaar is dit jaar: Sandra 
Heijnen. 
 

Van harte gefeliciteerd! 

WEL OF NIET GESLAAGD 
 

Voor iedereen die geslaagd is: van harte gefeliciteerd!  
 

Voor degenen die het nu nog niet lukte of een herkansing 
krijgt, veel succes gewenst voor  
de volgende ronde.  
 

En voor degene die nog geen examen hoeven  
te doen, nog even volhouden, het gaat om de laatste loodjes. 
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MIJN MARIA 
 

In 2020 zag ik het Marialof, waarvan ik dacht dat het definitief voorbij zou zijn. 
Min of meer toevallig kwam ik bij de livestream van de parochie Maria, Hertogin 
van Drenthe terecht. Mijn roots liggen in Emmer Compascuum. 
 

Het was op een mooie zonnige dag, de bisschop ging voor. Tot mijn verbazing 
begon zich voor mijn ogen een ‘ouderwets’ Marialof te ontrollen. De zo 
vertrouwde Marialiederen, waarvan ik veronderstelde dat ze nooit meer 
gezongen werden, ijlden langs de gewelven. Ik vond het prachtig. In ieder huis 
was vroeger wel een Mariabeeld aanwezig, zo ook bij ons. Op de eerste mei 
werd het beeld zorgvuldig schoongemaakt en op een wat opvallender plaats 
in de keuken of woonkamer gezet.  
 

Ik kan me niet herinneren dat we ooit gezongen hebben voor ons Mariabeeld. 
Wel knielden we 's avonds voor het Mariabeeld neer om het avondgebed te 
bidden. Dat duurde nooit lang; 'Maria kijkt niet op de klok', zei mijn moeder 
altijd. Het was ruim een uur later dat ik de livestream afsloot, nu had ik niet op 
de klok gelet omdat het me diep raakte.     

   Gerda 
 

RK BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN EN PAROCHIE 
 

Twee keer per jaar hebben we als locatie (afvaardiging van locatieraad, 
gezinsvieringgroep en VOM) overleg met de school (directeur, leerkracht en 
ouders). We spreken met elkaar wat er op school en in de parochie speelt en 
waar we elkaar kunnen vinden om samen te werken. De afgelopen periode 
heeft de school weer meegedaan aan de Vastenaktie, was er een 
pannenkoekenmiddag op school waar ook veel parochianen zijn geweest. 
Pastor Karol is op Aswoensdag op school geweest en heeft uitleg gegeven 
aan de kinderen over het askruisje. 
 

Donderdag 30 juni om 09.00 uur 
is er een viering in onze kerk ter afsluiting van het schooljaar. 

Iedereen is daarbij van harte welkom. 
 

DOPPEN VERZAMELEN 
 

Kinderen van basisschool De Hoeksteen brengen een 
hele voorraad doppen voor KNGF Geleidehonden. 
Deze organisatie streeft ernaar om zoveel mogelijk 
mensen met een beperking een fijner leven te geven 
met een speciaal opgeleide hond. De ingezamelde 
doppen leveren namelijk geld op bij recyclebedrijven. 
Deze opbrengst gaat geheel naar de opleiding van de 
geleidehonden en een speciaal opgeleide hond 
betekent straks voor iemand  
met een handicap een groot verschil. BEDANKT!!! 



Klaverblad  Emmer-Compascuum Pagina | 31 

BONIFATIUS PENNING VOOR ALLIDUS AHLERS 
 

Tijdens de parochiedag is er een 
Bonifatiuspenning uitgereikt aan 
Allidus Ahlers.  
Een Bonifatiuspenning is een 
bisschoppelijke onderscheiding voor 
(praktiserende) katholieken en niet-
katholieken, die zich gedurende 
minimaal 10 jaar met grote inzet en 
met bijzondere kwaliteiten hebben 
ingezet voor geloof en Kerk binnen 
een parochie en/of een katholieke 
maatschappelijke organisatie. 

Allidus is al tientallen jaren actief als vrijwilliger. Hij heeft vele jaren in het 
Kerkbestuur gezeten met als aandachtspunt de gebouwen. Zijn zorg voor de 
Willehaduskerk is groot; hij zorgt voor het onderhoud en heeft daarnaast ook 
meerdere keren geholpen bij het 
schilderwerk van de kerk. Ook bij 
de restauratie van de kerk eind 
jaren tachtig heeft hij met veel 
liefde oude schilderingen opnieuw 
aangebracht. 
Daarnaast bezoekt hij de jarige 
mannen van 80 jaar en ouder, is 
betrokken bij de fancy fair en de 
kerstmarkt. Maar ook voor andere 
werkzaamheden vraag je Allidus 
nooit tevergeefs. 
                                                                                       Foto’s Joop de Munnik 
 

TAXIPASTORAAT 
 

Ik heb vandaag een extreem drukke dag gehad, ik rij 
meest van tijd tot tijd in een 8-persoonsbus en begin de 
dag met het ophalen van kinderen van statushouders. 
Het eerste adres wat is aangegeven is helaas niet te 
vinden en ook de hulp via de planning helpt me niet. 
Helaas loos gemeld, dus die bellen vanzelf. Rondje 
gemaakt via Schoonebeek, Het Haantje, Geesbrug, 
Aalden, altijd een mooie omgeving. Eén van de kinderen 
is alweer in slaap gevallen en bij het schooltje maak ik 

hem rustig wakker. De kinderen zwaaien me uit.  
 

Bus weer leeg en ik mag een aantal ouderen ophalen die naar de 
dagbesteding in Nieuw-Schoonebeek mogen. Daar is een vrijwilliger die ik 
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vaak aantref, het is een ex-collega van me van toen ik nog bij een 
busmaatschappij als leidinggevende werkte. Mooie tijd gehad maar hij mag 
me er altijd graag aan herinneren dat ik zijn ‘beste’ chef was. Altijd fijn om te 
horen.  
 

Ik krijg een bak koffie aangeboden en we zitten even gezellig bij elkaar. Moet 
effe kunnen vind ik zelf. De ouderen zijn dankbaar dat ze weer aan de koffie 
kunnen.  
 

Dan tref ik een oudere man aan die me aangeeft dat hij al 92 jaar is. Hij gaat 
even op bezoek bij zijn kleinzoon in De Rietlanden. Na de rit vraagt hij me of 
hij me een compliment mag geven. Natuurlijk, zeg ik, altijd fijn om te horen. Hij 
vindt me een nette, aardige vrolijke en attente chauffeur. Hij heeft in zijn 
werkzame leven ook chauffeurs opgeleid zegt hij en het viel hem daarom extra 
op. Ik geef hem een arm om uit de bus te komen en wens hem een fijne 
verjaardag en dag toe.  
 

Terug in de bus voel ik dat de ‘oude Harry’ voorzichtig weer terugkomt. Privé 
heb ik een traumatische ervaring meegemaakt die er diep in zit. Met alle fijne 
mensen om me heen, waaronder dus ook een groot aantal uit het 
klantenbestand maar ook de fijne collega’s en de steun vanuit het 
management drijf ik weer boven. Dan zijn de complimenten, het kopje koffie, 
de aandacht die ik voor de klant kan hebben, goud waard. 
 

De volgende dag heb ik twee Valys-ritten. Ik ben om 07.00 uur begonnen met 
eerst een paar WMO-ritjes in Emmen en na de pauze rond 11.00 uur pik ik bij 
een vakantiepark in Borger een vrouw in een elektrische rolstoel op met haar 
zoon als begeleider. De rest van de familie zwaait ons uit nadat ik alle koffers 
en tassen vastgezet heb. Ze moeten terug naar Kerkrade.  
 

Eerst even via Emmer Compas want daar zijn nog twee mensen die naar 
Nijkerk mogen. Ik sta te zwaaien voor het raam en een man komt wat 
geïrriteerd naar buiten, ik had gebeld, maar ja ik had ook geen terugbel-functie.  
Ik zeg ‘doe maar rustig aan, ik heb de bus al vol en moet de boel herschikken’. 
De bus is inderdaad helemaal vol maar ik heb alles goed vast kunnen zetten. 
Hup, uitgezwaaid in Emmer Compas, richting Nijkerk. Komen we in een dikke 
file terecht bij Zwolle waar we wel ruim een uur in gestaan hebben. Vanuit 
Nijkerk was het nog 2,5 uur naar Kerkrade en daar kwamen we rond 17.00 uur 
aan. Mooi fooitje gehad en via Duitsland terug naar Emmen….dacht ik. Sta ik 
op de E44 richting Düsseldorf weer 2 uur in een file. Tank bijna leeg dus maar 
iets bijgegooid. De planning gevraagd of ik de volgende dag een paar uur later 
kon beginnen. Doodmoe bereikte ik om 21.45 uur de zaak na 15 uur in de taxi. 
Knallende koppijn maar het betreft een incident waar je nu eenmaal niets aan 
kunt doen.  
Toch prachtig allemaal, ook even Zuid-Limburg, het mijngebied aangedaan. 
Thuis een biertje en binnen vijf minuten in slaap gevallen. 
                                                                                  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 18 juni                      Vaderdag 
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, Marie Kloppenburg en 
overl. fam., 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, Martinus Prinsen en Maria Aleida 
Koop, Jan Berens, Joop Wübkes, overl. ouders Heijnen-Wittendorp, Sophia 
Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie 
Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Theo Kempers, Anna Angela Menzen-
Kappen en overl. fam., overl. ouders Veringa-Kolmer, Toon Loves en Annie 
Loves-Tholen, overl. ouders Feringa-ten Velde, Bernard Lucas Valke, Bieny 
Berens-Kolmer, Anna Cornelia Hake-van Bruggen, Anna Margaretha 
Wittendorp-Sulmann, Hermann Bernard Bos, Maria Catharina Fuhler-Kollmer. 
 

Zondag 26 juni 
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 
Cornelia, Hake-van Bruggen, Anna Margaretha Wittendorp-Sulmann, 
Hermann Bernard Bos, Maria Catharina Fuhler-Kollmer. 
 

Zaterdag 2 juli 
Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, overl. 
ouders Bruins-Arling, Bennie Heidotting en Griet Heidotting-Peters, Anna 
Cornelia Hake-van Bruggen, Maria Catharina Fuhler-Kollmer. 
 

Zondag 10 juli 
Mannus Plas en Maria Helena v. Rijswijk en zonen Gerry en Jan, Harm 
Kolmer, Sophia Maria Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, 
Jan Roufs, Lubertus Beukers en Maria Magretha Hemel en Johannes 
Hermannus Hemel en overl. fam., Bennie Heidotting en Griet Heidotting-
Peters, overl. fam. Kolmer-Sijbom-Roufs, overl. ouders Veringa-Kolmer. 
 

Zaterdag 16 juli 
Harm Berend Jonker en Johanna Maria v. Rijswijk en overl. kinderen, Gerard 
Jozef Germes en Maria Helena Wendker en Wessel Wendker, Sophia Maria 
Magdalena van der Werf-Tieben en Henk van der Werf, Bennie Heidotting en 
Griet Heidotting-Peters. 
 

OUDERENVIERING  
 

                  Op woensdag 6 juli 14.30 is er 
                       een viering in de Dillehof. 
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CONTACTMIDDAG voor OUDEREN 
 

Dinsdag 21 juni en op dinsdag 19 juli is er een 
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.  
 

Iedereen is welkom! 
 

Leo Mensen tel: 0591-317060 
 

KAARTEN  
 

Op dinsdag 28 juli is er weer kaarten in de parochiezaal.  
Het begint om 13.30 uur. U kunt contact opnemen met  
Tiny Timmerman  tel: 0591-317726 
of Mieke Snippe   tel: 0591-313665 
 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

13 juni  t/m  19 juni  H. Beukers 0591-315725 
20 juni t/m  26 juni A. Peters 0591-313627 
27 juni  t/m  03 juli J. Lohuis 0591-313286 
04 juli t/m  10 juli  H. Beukers 0591-315725 
11 juli t/m  17 juli A. Peters 0591-313627 
18 juli t/m  24 juli J. Lohuis 0591-313286 
 

ROOSTER VERVOER NAAR DE KERK 
 

za 18 juni G. Tobben 0591-317515  
zo 26 juni A. Heijnen 0591-315653 
za 02 juli G. Timmerman 0591-317726 
zo 10 juli  B. Menzen 0591-316132 
za 16 juli A. Verdel 0591-312976 
 

OUD PAPIER HENRICUSSCHOOL   
  

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

GEZOCHT SCHOONMAKERS 
 

Nogmaals een oproep:  
 

Wie is bereid om een 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 15 mei   

Herman Bernard Bos 
      87 jaar                              Op 15 mei  

                            Anna Margaretha Wittendorp-Sulmann 
                                                         90 jaar 
 

                 Op 21 mei  

Maria Catharina Fuhler-Kollmer 
                    89 jaar                                                 Op 21 mei  

                                                    Margaretha Gerarda Maria Verdel-Hijdra 
                                                                                    78 jaar 
                 Op 28 mei  

Maria Susanna van Os-Ameln 
                   73 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 
 

TER INSPIRATIE 
 

Wanneer je zwijgt,  
Zwijg dan uit liefde.  
 

Wanneer je spreekt,  
Spreek dan uit liefde.  
 

Wanneer je aarzelt,  
Aarzel dan uit liefde.  
 

Wanneer je ontziet,  
Ontzie dan uit liefde.  

datum lector acoliet 

za 18 juni G. Lambers  S. Karstenberg  

zo 26 juni B. Menzen  H. Maatje 

za 02 juli M. Heijnen R, Harmes 

zo 10 juli G. Drent H. Slip 

za 16 juli G. Lambers S. Karstenberg 
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FELICITATIES 
 

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

Mevr. Hoogenberg-Bos 
Dhr. Hake 
Mevr. Boxem-Klönne 
Dhr. Speller 
Dhr. Schnieders 
Dhr. Hofstede 
Dhr. Peters 
Mevr. Tieben-Bloem 
Dhr. Heller  
Mevr. Robben-Sijbom 
Mevr. Post-Schnieders 
Mevr. Siebum-Arling 
 

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. 
        

VASTENACTIE 2022 
 

Met de vastenactie die dit jaar is gehouden, steunen we projecten die te maken 
hebben met landrechten. In o.a. Guatemala steunen we 3 Maya-
gemeenschappen die opkomen voor hun rechten. In Libanon steunen we 250 
gezinnen in tentenkampen in de Bekavallei bij het opbouwen van een beter, 
menswaardig bestaan. In het noordoosten van Brazilië krijgen 60 families 
ondersteuning. Ze ontvangen kassen, bassins voor water opvang, materiaal 
en zaaigoed, bijenkorven en training en begeleiding.  
 

De vastenactie heeft het volgende bedrag opgeleverd: 
 

Henricusschool                                €   165,55  
Pastoor Middelkoopschool                € 1221,13    
Vastenactie 1e collecte                     €   133,77 
Vastenzakjes en doosjes in de kerk  €   379,00   
                                                         ----------------- 
Dit heeft het mooie bedrag van        € 1900,10 
opgeleverd. 
 

Dank aan alle kinderen van de Pastoor Middelkoop 
school en de Henricusschool en alle mensen die hun 
vastenzakje of machtigingsformulier hebben 
ingeleverd. 

VOM groep Klazienaveen 
Ria Bakker 

mailto:lb.henricus.mhvd@gmail.com
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BIJEENKOMSTEN 
 

Dinsdag 28 juni:   Bijeenkomst van de werkgroep Omzien naar Elkaar.  
 

Donderdag 7 juli:   Eindviering voor de kinderen van de Pastoor Middelkoop 
school.  

 

Dinsdag 12 juli:   Eindviering voor de kinderen van de Sint Henricus school. 
 

1e COMMUNIE 
 

Zondag 22 mei deden deze 8 
kinderen hun 1ste Heilige 
Communie. Het was een 
geslaagd Communiefeest in 
de kerk. De kinderen waren 
goed betrokken tijdens de 
viering. Een paar kinderen 
moesten een stukje lezen en 
andere kinderen hielpen mee 
om het altaar in gereedheid 
te brengen, samen met de 
acoliet voor de viering van de 
Eucharistie.  
Twee kinderen mochten bellen tijdens de consecratie. De kinderen hadden 
tijdens de voorbereidingslessen allemaal een keer de mis gediend. Pastoor 
Okonek en ondergetekende vonden het een prachtige viering en wij hebben 
er van genoten. 

Simon Karstenberg 
 

HERHAALDE OPROEP - 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 één keer in de drie/vier weken een weekend en 
daarnaast af en toe vieringen/bijeenkomsten doordeweeks. 

De taakomschrijving bestaat uit: klaarzetten 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’ en 
tegen een stootje kan. De nieuwe koster zal worden ingewerkt door de huidige 
kosters.   
Annie Peters tel: 0591-313627, Jannes Lohuis tel: 0591-313286 en Hennie 
Beukers tel: 0591-315725.  
U kunt zich aanmelden bij één van bovenstaande personen.   
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BONIFATIUS PENNING VOOR WILLY ROLINK 
 

Tijdens de parochiedag is er een 
Bonifatiuspenning uitgereikt aan Willy 
Rolink-van Os.  
 

Een Bonifatiuspenning is een 
bisschoppelijke onderscheiding voor 
(praktiserende) katholieken en niet-
katholieken, die zich gedurende 
minimaal 10 jaar met grote inzet en met 
bijzondere kwaliteiten hebben ingezet 
voor geloof en Kerk binnen een 

parochie en/of een katholieke maatschappelijke organisatie. 
 

Willy maakt al jaren deel uit van de bloemengroep. De bloemengroep brengt 
sfeer in het huis van God door er bloemstukken en -stukjes op een waardige 
manier te plaatsen. Indien er een versiering is aangebracht en er is onverwacht 
een uitvaart, is het nooit een probleem om de bloemen aan te passen en na 
de uitvaart de bloemen weer terug te plaatsen.  
 

Vrijwilligers van een bloemengroep worden niet altijd “gezien” omdat zij het 
werk zelf achter de schermen doen. Maar het is wel heel belangrijk werk. Door 
de penning aan Willy te geven willen we als Kerk onze waardering uitspreken 
voor het werk dat Willy doet, samen met alle andere “bloemenvrijwilligers”. 

 
                                                                                 Foto’s Joop de Munnik
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live 

live stream 

Tel: 06-81053521 

Mail: heijnenron@gmail.com 

Uw specialist in 

videoverbinding en geluid 
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ZWARTEMEER - LOCATIE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA 

 

Kerk en Locatiebureau:               
De Hoven 8 
7894 BT Zwartemeer 
Telefoon: 0591-769144 
 

Website:   mariahertoginvandrenthe.nl 
 

Voor alle betalingen: 
NL 81 RABO 0330 6858 56  
t.n.v. RK Parochie Maria Hertogin van Drenthe H. Antonius van Padua 

 

 
 
VRIJWILLIGERSTEAM LOCATIE ZWARTEMEER 
Mailadres:   antoniusvanpadua.mhvd@gmail.com  
 
Kashouder: Luuk Ronde tel: 0591-316208 
Onderhoud: Vacant                      
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 
 Bertha Heidotting tel: 06-55335742 
 Vacant   

 
 
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  
 

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 
 

Zondag 19 juni                             Vaderdag 
Harm en Annie Heidotting-Peters, pa en ma Fühler-Bernsen, ouders Jacob en 
Mia Santing-Abeln, Lies Peters-Heidotting, ouders Lippold-Arling, ouders 
Tieck-Rocks en kinderen, Henk Lankhorst, ouders Kuhl-Kollmer, Johan Peters 
en overl. fam. Peters en Arling, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en 
Gerard, Hendrik Smit, bijzondere intentie. 
 

Zaterdag 25 juni                   
Pa en ma Post, ouders Kuhl-Kollmer, Herman en Triena Wubbels-Valke, 
ouders Jo en Trina Kuhl-Kollmer, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman 
en Gerard, ouders Jacob en Mia Santing-Abeln. 
 

Zondag 03 juli 
Henk Lankhorst, ouders Tieck-Rocks en kinderen, ouders Kuhl-Kollmer,  
ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, Bijzondere intentie. 
 

Zaterdag 09 juli 
Ouders Jacob en Mia Santing-Abeln, ouders Kuhl-Kollmer, ouders Siebers-
Siebum en zonen Herman en Gerard, Johan Peters en schoondochters Lea 
en Alie, bijzondere intentie. 
 

Zondag 17 juli 
Jan Falke, ouders Lippold-Arling, ouders Kuhl-Kollmer, ouders Lambers-Roufs 
en kinderen, ouders Siebers-Siebum en zonen Herman en Gerard, Berry 
Schepers. 
 

OUDERENVIERING WOENSDAG 28 SEPTEMBER 
                         

               Wij zijn met zomervakantie  
en op woensdag  

28 september  
hopen we elkaar  

in goede gezondheid 
terug te zien. 

 

KOSTER VAN DE WEEK 
 

13 juni t/m 19 juni Luuk Ronde 0591-316208 
20 juni t/m 26 juni Jan Knol 0591-316578 
27 juni t/m 03 juli Jan Siebers 0591-313282 
04 juli t/m 10 juli Tiny Smit 0591-313472 
11 juli t/m 17 juli Jan Knol 0591-316578 
18 juli t/m 24 juli Jan Siebers 0591-313282 
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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 

19 juni Bertha Heidotting 
25 juni Jan Siebers 
03 juli Jan Siebers 
09 juli Jan Siebers 
17 juli Jan Siebers 

LECTOREN 

19 juni Jan Siebers 
25 juni Truus Falke 
03 juli Annie Bartels 
09 juli Bertha Heidotting 
17 juli Annie Bartels 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

BLOEMVERSIERING 

mailto:jansiebers@hotmail.com
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        23 en 24 juni  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. 
 

 

Eerste H. Communie 
Op zondag 15 mei deden 9 kinderen Eerste H. Communie bij ons in 
de kerk. De kerk was fraai versierd. Er lag zelfs een boot voorin de 

kerk. Dat paste mooi bij het thema van de viering "kom aan boord". De kerk 
was ondanks het geringe aantal communicantjes op enkele plaatsen na 
volledig bezet. En dat is voor ons best alweer een hele tijd geleden. En dat 
maakte het nog feestelijker. Het koor Netnix met enkele oud leden van The 
Young People verzorgde de zang. Ze hadden echter de pech dat vlak voor het 
begin van de dienst hun keyboard het liet afweten. Dus moest er a capella 
gezongen worden en dat was bij bepaalde liedjes een hele toer. De nieuwe 
draadloze microfoon deed het erg goed. Alle kinderen, ook die met een zachte 
stem, waren achter in de kerk duidelijk te verstaan. Dank aan ieder die aan 
deze dienst heeft meegewerkt. 
 

Vrijwilligersavond 
Afgelopen 29 mei was er `s avonds  in zaal De Buuf in Barger-Compascuum 
een vrijwilligersavond. De avond werd geheel verzorgd door Peter Vermaat, 
dichter, verteller, theatermaker en theoloog. Hij vertelde ons over het leven van 
Titus Brandsma die net een week daarvoor door de paus Heilig was verklaard 
in Rome. Het levensverhaal voor de pauze ging over zijn jonge jaren op de 
ouderlijke boerderij, zijn intrede bij het kloosterleven en functie als hoogleraar 
in de wijsbegeerte en de mystiek en zijn inzet voor de katholieke waarden als 
journalist. En zijn opvattingen strookten niet met datgene wat de Duitse 
bezetter voor ogen had. En zo eindigde hij in de gevangenis van 
Scheveningen. Daarbij werd het verhaal ondersteund met grote poppen en 
geluid. Na de pauze ging het verhaal over het leven verder met zijn 
verplaatsingen naar meerdere strafkampen om uiteindelijk te eindigen in het 
concentratiekamp Dachau. Dit deel van het levensverhaal werd op een zeer 
boeiende en aangrijpende manier door Peter Vermaat voor het voetlicht 
gebracht. De pijn van het lijden van Titus Brandsma was voelbaar in de zaal. 
Titus Brandsma was een diepgelovig mens. Zijn grote voorbeeld was Theresia 
van Avila. En als Titus het zwaar had dan riep of dacht hij aan haar woorden: 
"Nada te turbe", dat betekent: alles gaat voorbij, niets zal je verontrusten, niets 
zal je bang maken, wie God heeft ontbreekt niets. Bedankt voor deze fijne 
avond. Jammer dat er van onze locatie maar vier vrijwilligers de moeite hadden 
genomen om te komen. 
 

OUDPAPIER NAAR DE BANIER!! 

WEETJES BINNEN ONZE LOCATIE 
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Bijdrage parochieblad 
Bij het laatste parochieblad was een brief bijgevoegd met het verzoek om een 
extra bedrag te willen overmaken voor het ontvangen van het parochieblad. 
Want dan kunnen de kosten die gemoeid zijn met het uitgeven van het 
parochieblad aan andere belangrijke doelen besteed worden. Het is goed om 
te weten dat iedere locatie zelf de kosten moet dragen van de aan de eigen 
parochianen uitgegeven parochiebladen. Het zou dus fijn zijn als u ook een 
extra bijdrage geeft. Het richtbedrag is € 15,00. U kunt dit bedrag overmaken 
op bankrekening NL81 RABO 0330 6858 56 ten name van RK Parochie Maria 
Hertogin van Drenthe. De bijdragen op deze rekening zijn voor onze locatie. 
Vermeld bij de betaling "parochieblad" en uw adres als dat kan. Alvast dank. 
 

Wijzigingen binnen het vrijwilligersteam van onze locatie 
Zoals in het voorgaande parochieblad vermeld heeft onze locatie geen 
locatiebestuur meer maar een team van vrijwilligers en een coördinatieteam. 
Helaas hebben we deze periode afscheid moeten nemen van Tonnie Conen 
die verantwoordelijk was voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Tonnie 
had deze functie ook al voor de fusie van de vier locaties. Onder zijn 
verantwoordelijkheid is de verbouwing van de toiletten aangepakt, is het 
gehele dak geïsoleerd en vernieuwd en zijn er nieuwe aluminium kozijnen 
geplaatst. We hebben hem met een bloemetje bedankt voor zijn inzet al die 
jaren. 
 

Luuk Ronde heeft veel taken binnen onze locatie. Na de verandering van de 
organisatiestructuur zijn daar een tweetal aan toegevoegd, te weten: 
kashouder en lid van het coördinatieteam. Voor het lidmaatschap van het 
coördinatieteam heeft hij echter een voorbehoud gemaakt dat deze taak bij 
hem zou passen. Luuk heeft helaas moeten constateren dat die taak niet bij 
hem past en hij ziet er verder van af. Wel blijft hij zich met volle ijver inzetten 
voor de vele andere taken binnen onze locatie. Luuk bedankt. 
 

100-jarig Jubileum 
De werkgroep heeft in de vergadering van 18 mei het programma voor de 
jubileumweek van 9 oktober tot en met 16 oktober in grote lijnen vastgesteld. 
In de komende maanden zullen de puntjes op de i moeten worden gezet. De 
schoolgaande kinderen zullen hierbij niet worden vergeten. 
 

Parochiedag 
Afgelopen zondag 29 mei vierden wij onze parochie dag in de kerk van 
Klazienaveen. De viering was vanwege corona al twee keer uitgesteld. Het 
was een lange maar heel mooie viering waarin alle koren van de vier locaties 
één koor vormden en dat was goed te horen bij de mooie liederen die ze voor 
deze dag hadden uitgekozen. Heel leuk was ook het toneelspel van een aantal 
jongeren die het levensverhaal van patroonheilige, de H. Henricus van de kerk 
van Klazienaveen, voor het voetlicht brachten. Aan het slot van de viering 
ontvingen de afgevaardigden van de locaties Barger-Compascuum en 
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Zwartemeer uit handen van pastoor Okonek een kazuifel met daarop een 
afbeelding van de patroonheilige van hun locatie (St. Jozef en H. Antonius). 
Bovendien werden aan het eind een viertal personen van onze 
parochiegemeenschap vereerd met de Bonifatius erepenning. Helaas niet van 
onze locatie, maar wie weet volgend jaar. In zijn openingswoord gaf Albert 
Bruinewoud een korte historische terugblik over de kerkgeschiedenis van de 
locatie Klazienaveen. Zijn constatering dat het aantal kerkgangers de laatste 
jaren sterk was afgenomen was helaas ook bij deze viering een feit. Dank aan 
de vrijwilligers van met name Klazienaveen voor het organiseren van deze 
parochiedag. 

JS 
 

 

Maandagavond 16 mei was alweer onze laatste bijeenkomst van het KVG 
Zwartemeer. In plaats van een pub-quiz, hadden we een kerk-quiz, 40 vragen 
waar veel denkwerk bij nodig was.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KVG-ZWARTEMEER 
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      Troostprijs                     Eerste prijs                            De Team namen 
 

De opdracht voor de teams verdeeld in groepjes van 3 
Hopelijk volgende Klaverblad de antwoorden. 

 

Het was een super avond, wat afgesloten werd met een hapje en een drankje. 
 

Hopelijk zien we elkaar in september allemaal weer. Misschien zijn er nog 
dames die bij ons lid willen worden, voor vragen kun je altijd bij mij terecht. 
    

Tot volgend seizoen 
M.v.g. Annelies Winters 

      

                                                                                                      06-21673270 
 

 

Om weer zoveel mogelijk “oude” spullen te verzamelen voor de rommelmarkt 
geeft de werkgroep u de mogelijkheid om uw verkoopbare 2e hands artikelen 

in te leveren bij de kerk. Knuffels zijn ook zeer welkom. 
 

Op zaterdag: 18 en 25 juni en 2 juli 
van 10.00 uur tot 11.00 uur 

U kunt hiervoor een afspraak maken met 
                                                Johan Peters Verl. van Echtenskanaal nz 15 

tel: 0591- 317570 
 
 

 

Duurzaamheid door hergebruik gebruiksgoederen. Zeer milieuvriendelijk. 
 

Tijdens de hele dag 

• Gezellige speur-, puzzeltocht  voor de hele familie of wie dan ook:  
in en rondom onze kerk. U kunt samen een reis door de geschiedenis 
van de parochie H. Antonius van Padua maken. 

• Springkussen en kleurwedstrijd voor onze kinderen. 

• 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.  

• Presentatie programma. 100 jaar Parochie H. Antonius van Padua 
in oktober.  

LOCATIECONTACTDAG ZWARTEMEER - ROMMELMARKT 
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Thea Lohuis, Bert Kiers 
Sharon Rocks, Herman Lübbers 
Ria Bruinsma en Paul van Olffen 

 

“Verrijzeniskerk” Zwartemeer 
Thema van deze dag “VERBINDING” 

(Opbrengst voor renovatie/vernieuwing van ons kerkhof) 
 

De werkgroep heeft dit jaar vanwege het jubileumjaar van onze parochie een 
extra FEEST-PROGRAMMA voor de middag georganiseerd.  

Dit mag u niet missen! 
 

Het programma voor de hele dag 
09.00 uur  Rommelmarkt tot 15.00 uur.  
10.00 uur   Eucharistieviering met “verrassing”. 

Thema: H. Antonius, onze patroonheilige.  
Kerkboekje met lotnummer. 

11.00 uur   Terras open verkoop koffie met diverse soorten taarten/  
koeken/cakes. Een hapje en drankje etc. Dit allemaal voor 
een lage prijs. 
Verkoop harde worsten (exclusief gemaakt voor onze 
markt) en bloemstukjes.   

               Rad Van Avontuur  
             Enveloppenspel en Knuffel-spelactie.       
12.00 uur   Trekking lot kerkboekje.  
13.00 uur  Feestmiddag Afwisselend optredens van: 
                 * Accordeongroep het volk van Grada. 
                 * Ina Walda onze populaire lokale zangeres. 
16.00 uur    Sluiting met Trekking Loterijen:  

Paaskaars en grote verloting.    
                    Uitslagen kleurwedstrijd en puzzeltocht.  
 

Vele parochianen staan dan weer voor u klaar om 
er een leuke dag van te maken. 

Van harte welkom! 
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COLUMN VAN DE BISSCHOP 
 

Familiebezoek 
 

In mei was ik een weekend bij mijn familie. Het was 
vanwege een verjaardag en een uitvaart. Ik merkte hoe 
belangrijk familie eigenlijk is. Ik heb nogal wat ooms en 
tantes – hoewel het er steeds minder worden door 
overlijden. En ik heb dus ook een heleboel neven en 
nichten. Er kwamen verhalen van vroeger ter sprake die 
ik nog niet eerder had gehoord. Soms ook heel eerlijke 
verhalen. Blijkbaar zijn wij als neven en nichten nu wel 

oud genoeg om ze te mogen vernemen. Ouderen praten graag over vroeger. 
In elke familie heeft zich wel het een en ander afgespeeld. Belangrijk dus om 
de verhalen te vertellen en door te vertellen. Van je familie raak je nooit los. Ik 
merk dat ik dat ook niet wil. 
 

Laatst hoorde ik toevallig – ik heb het niet gecontroleerd – dat Jezus in het 
evangelie refereert aan alle van de tien geboden, maar niet aan het vierde: 
‘Eer uw vader en uw moeder’. Opvallend en merkwaardig. Maar Jezus heeft 
het inderdaad meer over een nieuwe familie van broeders en zusters. “Wie 
vader of moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig” (Matteüs 10,37) en 
“Mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil volbrengen van 
mijn Vader in de hemel” (Matteüs 12,50). Er was eens een Joodse rabbijn die 
probeerde onder het gehoor van Jezus te blijven. Hij kon Jezus goed volgen, 
maar haakte af toen Jezus het belang van zijn familie en van het volk Israël 
relativeerde.  
 

Hoewel dus de band van het geloof in Christus het allerbelangrijkste is, hebben 
we als christenen deze Bijbelse teksten toch nooit gelezen als zouden we onze 
ouders en onze familie niet moeten respecteren. Het oudtestamentische 
gebod blijft geldig. Waar liggen je wortels? Waar kom je vandaag? Het is niet 
onbelangrijk om te weten wie je bent en hoe je zo bent geworden. Leren 
omgaan met je familie is de lakmoesproef voor hoe je omgaat met de 
medemens in het algemeen. 

+ Ron van den Hout 
bisschop van Groningen – Leeuwarden 

 
 



Klaverblad  Bisdom nieuws Pagina | 51 

 

 

Het jongerenwerk in ons bisdom Groningen-Leeuwarden bloeit! 
Maandelijks weten tientallen jongeren elkaar te vinden in bijeenkomsten die 
voor hen worden georganiseerd. Tijdens catechese, liturgie, onderlinge 
ontmoeting en ontspanning verdiepen ze hun geloof en maken ze contact met 
katholieke leeftijdsgenoten. 
 

Met de jongeren willen we dan ook samen op reis naar Lissabon. Daar worden 
in de zomer van 2023 de Wereld Jongeren Dagen gehouden. Rond deze 
Wereld Jongeren Dagen organiseren wij een 13-daagse reis om met de 
jongeren onder andere een stukje van de Camino te lopen naar Santiago, maar 
ook Fatima te bezoeken. Op die manier willen we jongeren versterken in hun 
geloof. Want het is bepaald niet vanzelfsprekend meer voor jongeren om 
katholiek te zijn. Zij hebben ons gebed en onze steun nodig. 
 

U kunt hieraan bijdragen! 
Wij willen u vragen om een financiële bijdrage voor deze reis. Op die manier 
kunnen we de reiskosten voor de jongeren zo laag mogelijk houden en krijgen 
zo veel mogelijk jongeren de kans om mee te gaan. We garanderen dat elke 
geschonken Euro wordt besteed aan het verlagen van de reissom voor de 
jongeren. 
 

U kunt uw gift overmaken naar: 
Bankrekening (ING): NL42 INGB 0670 2655 78  
onder vermelding van: bijdrage WJD 2023 
 

Alvast hartelijk dank! 
 
Kernteam Wereld Jongeren Dagen 2023: 
Remco Hoogma - priester 
Sander Hof - diaken 
Johan Krijnsen 
Marieke de Winter  

WERELD JONGEREN DAGEN LISSABON 2023 (1 T/M 6 AUGUSTUS) 



 

 

Hoe moet ik Je danken, mijn God 
 

Hoe moet ik Je danken, mijn God,  

voor al het goede   

dat Je me doet toevloeien,  

ononderbroken. 
 

Voor alle vriendschap,  

voor de vele vruchtbare gedachten,  

voor dat grote gevoel van liefde,  

dat er in me is  

en die ik op iedere stap  

kan omzetten,  

voor alles. 
 

Soms geloof ik haast,  

dat het teveel is,  

dan weet ik niet  

hoe ik dat alles ooit goed moet maken. 
 

Maar het is net of,  

door die grote liefde, 

alles wat je doet vruchtbaar wordt. 
 

Uit: ‘Het verzameld werk’,  Etty Hillesum 


